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FIWARE : Framework for Smart Solutions and Digital Economy 

 

Stefano De Panfilis 
 

COO of Fiware Foundation, Berlin, Germany 

 

e-mail: stefano.depanfilis@fiware.org  

 
Abstract 

We are living in information age and the fuel of todays economy is data. The amount and size of data 

production has never been in todays sizes. Digital economies requires not only to collect, but also to process 

and create values from these extremely huge data, which are generally kept in different data silos. We are 

facing with many kinds of Smart Solutions in different application domains, which are well designed in 

theirself to collect and process data for their own purpose, but they stores data within their own data silos. The 

problem in this senario is the lack of interoperability, share and standards. To solve this problem, we need a 

framework to interconnect these smart solutions and help to share their context data. FIWARE is the de-facto 

solution to that problem developed by a  community.  

FIWARE is an open source platform, free-forall-forever, and a set of standardized APIs, such as FIWARE 

NGSI RESTful API, to support the creation of Smart Applications in various fields. It is becoming the open 

source platform of choice for designing the Reference Architecture of Smart Solutions and Platforms in 

multiple application domains. FIWARE NGSI and Context Broker Technology have been announced on Feb. 

5th, 2018 as new CEF (Connecting Europe Facility) Building Blocks. The history of FIWARE started in 2011 

with the “Future Internet Public Private Partnership” initiated by the European Commission under the FP7, 

where around of 500 million Euro private and public funding have been invested to create an open source IoT 

platform, data standards, and Apps. Today, a large ecosystems with nearly 1,000 start ups has been created. 

FIWARE is a curated framework of open source platform components which can be assembled together with 

other third-party platform components to accelerate the development of Smart Solutions. In any smart solution 

there is a need to gather and manage context information, processing that information and informing external 

actors, enabling them to actuate and therefore alter or enrich the current context. The FIWARE Context Broker 

component is the core component of any “Powered by FIWARE” platform. It enables the system to perform 

updates and access to the current state of context. The Context Broker in turn is surrounded by a suite of 

additional platform components, which may be supplying context data (from diverse sources such as a CRM 

system, social networks, mobile apps or IoT sensors for example), supporting processing, analysis and 

visualization of data or bringing support to data access control, publication or monetization. 

With this presentation, we are to share the details about FIWARE and Smart Digital Future, in addition to 

sharing of our analysis about Digital Economy. 

Keywords: FIWARE, IoT Platform, Smart Application Platform, Digital Economy, Digital Future 
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Extracellular DNA has a dual role in bacterial biofilm 

 

Harith Jabbar Fahad Al-Mathkhury *, Ali A. Mussa 
 

1,2 University of Baghdad, College of Science, Department of Biology, Baghdad, Iraq 

 
*Corresponding author, e-mail: harithfahad@scbaghdad.edu.iq 

 
Abstract  

Given that, extracellular DNA is a major constituent of the bacterial biofilm and has a crucial structural role 

in stabilization of the biofilm, the present work was undertaken to investigate the role of DNA in bacterial 

biofilms. Different concentrations of genomic DNA were tested for their potential role on biofilms formed by 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli, and Pseudomonas aeruginosa and the results demonstrated that the 

biofilm thickness significantly decreased (P < 0.05) in respect to S. aureus isolates and in significantly (P > 

0.05) in regard to E. coli isolates. Yet, one E. coli isolate, its biofilm was significantly decreased (P < 0.05) 

linearly with increasing DNA. Of considerable interest, the addition of DNA had led to significant increase (P 

< 0.05) in biofilm of the two-tested P. aeruginosa isolates. Moreover, eDNA participated in transferring 

ciprofloxacin-resistance to the sensitive isolate when it presents in its biofilm. In conclusion, eDNA has dual 

effect on bacterial biofilms either supportive or suppressive in accordance to bacterial species per se. Also it 

seems to play an important role in antibiotic resistance. 

Keywords: eDNA, Biofilm, Ciprofloxacin, Resistance 
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Rational design of platinum decorated carbon nitride nanosheets as efficient electrocatalyst 

for oxygen reduction reaction at room temperature 

Kamel Eid1, Mohamed A. Sharaf 2, and Aboubakr M Abdullah1* 

1. Center for advanced materials, Qatar University, Doha 2713, Qatar. 

2. Department of Maritime Transportation Management Engineering, İstanbul 

University-Cerrahpaşa, Avcilar, Istanbul 34320, Turkey 

 
*Corresponding author E-mail: bakr@qu.edu.qa 

Abstract 

Rational synthesis of Pt-based nanostructures supported have attracted much great interests in energy 

conversion technologies, ascribing to their great catalytic activities. Herein, we provide a scalable approach 

for one-pot synthesis of platinum functionalized graphitic-like carbon-nitride (Pt-gPCNs) nanosheets as an 

efficient electrocatalyst for oxygen reduction reaction (ORR) via the annealing of melamine with bipyridine 

in presence of platinum-precursor without the needing for multi-reaction steps and/or templates. This is owing 

to promptly complexation between bipyridine, Pt-atoms, and melamine followed by polymerization into two-

dimensional nanosheets. The ORR catalytic activity and durability of Pt-gPCNs were significantly superior to 

gCNs and commercial Pt/C catalyst at room temperature attributed to the high catalytic activity of single-atom 

Pt and strong electron-attracting capability of N-atoms. 

Keywords: Oxygen Reduction Reaction, Fuel cell, Pt-based Nanostructures. 
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On the positive definite solution of nonlinear matrix equation : 

 
 

Lotfi Mouhadjer1*, Boubakeur Benahmed2  

 
*1High School in Applied Science, Department of mathematic, Tlemcen, Algeria. 
2Polytechnic School Mourice Audin, Department of mathematic, Oran, Algeria. 

 

*Corresponding author e-mail:  

 

Abstract  

In this work we consider the nonlinear matrix equation     where  is a positive 

real number,  is an arbitrary  matrix and  and  are Hermitian positive semidefinite matrices. Using 

fixed point theory of concave operators and the monotone iteration principal in ordered spaces setting, we 

prove the existence and uniqueness of positive definite solution in some order interval.   

 Keywords: Matrix equation, Concave operator, Contraction, Cone, Fixed point. 
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On direct products of α1 near-rings 

 

Abdul Rouf1*  

 
*1Universitas Brawijaya, Science, Mathematics, Malang, Indonesia. 

 

*Corresponding author e-mail: abdul_rouf@ub.ac.id 

 

Abstract 

In this paper, we discuss direct products of α1 near-rings and obtain some of their important properties, 

including α1 near-rings homomorphism between them.  

Keywords: α1 near-ring, homomorphism, direct products 
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Synthesis and evaluation of multifunctional composite biphasic calcium phosphate 

bioceramic scaffolds loaded with silver nanoparticles 

 

K.A. Eid1, A.S. Eldesouky2, A.F.M. El-Sayed3, M.A. Sharaf4* 

 
1Department of Chemistry and Earth Sciences, College of Arts and Sciences, Qatar University, 

Doha 2713, Qatar 

2Department of Biomedical Engineering, Higher Technological Institute, HTI, Tenth Of Ramadan 

City, Ash Sharqiyah, Egypt 
3Applied research sector, Egyptian Company for Production of Vaccines, Sera, and Drugs, 

VACSERA, Agouza, Giza, 22311, Egypt. 
*4Department of Maritime Transportation Management Engineering, İstanbul University-

Cerrahpaşa, Avcilar, Istanbul 34320, Turkey 

 
Abstract 

Rational design of multifunctional scaffolds with inherent antibacterial, osteostimulation, and proper 

mechanical properties are of particular interest in tissue engineering. Herein, compositebiphasic bicalcium 

phosphate (BCP) scaffolds loaded with silver nanoparticles (Ag-NPs) were synthesized with 3D 

interconnected large pores, high load-bearing properties, and suitable degradation rate. Intriguingly, 

integration of Ag-NPs into BCP scaffolds have a substantial effect on enhancement their porosity and 

compressive strength along with retardation biodegradation rates. This is ascribed to a combination between 

unique physicochemical properties of BCP and antimicrobial merits of Ag-NPs. The presented approach may 

open new frontiers into tailoring the mechanical and/or physical properties of BCP scaffolds using various 

metal-based NPs for tissue regeneration.  

Keywords: biphasic calcium phosphate scaffolds, silver nanoparticles, tissue engineering, bone reconstruction, 

allografting. 
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Tumor Metabolism- Novel and Selective Target for Cancer Therapy 

 

Azhar Rasul1,* 

 
*1Department of Zoology, Faculty of Life Sciences, Government College University Faisalabad, Pakistan. 

 

*Corresponding author e-mail: gulcn86@gmail.com 

 

Abstract 

The development of cancer-specific therapeutics has been limited because most of healthy cells and cancer 

cells depend on common pathways. The recent evidence suggests that targeting the cancer specific metabolic 

and mitochondrial remodeling may offer selectivity in cancer treatment. Malic enzyme 2 (ME2) is 

predominantly overexpressed in a number of tumor types and inhibition of ME2 results in decreased tumor 

growth. Reversing the mitochondrial suppression and the increased glucose consumption in cancer cells is an 

important step and has great potential for therapeutic drug developments. Therefore, we performed library 

screen to discove novel inhibitors of tumor metablic enzyme, ME2, for cancer treatment. Here, progress 

regarding screening for ME2 inhibitors will be reported.  

Keywords: Tumor metabolism, Glycolysis, Malic enzyme 
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Investigation of structural and electrical properties of Manganese doped ZnO varistors prepared from 

nanopowders 

 

A. Boumezoued1, K. Guergouri1,*, M. Zaabat1, D. Recham1, and R. Barille2  
 

1Laboratory of Active Components and Materials, University Larbi Ben M'Hidi of Oum El Bouaghi, 04000  

Algeria 

2Moltech Anjou University, Angers/CNRS UMR 62002, Bd Lavoisier, 49045 ANGERS cedex 

France 

*Corresponding Author: Phone: + 213 6 61 30 91 96; Email: kamelguergouri@yahoo.com 

Abstract: 

Non-ohmic properties of pure and doped zinc oxide varistors are widely used to manufacture good devices. These 

varistors are generally used in electrical or electronic circuits to protect them from voltage surges. In this study, 

pure and Mn doped ZnO nanopowders have been synthesized by a soft chemistry method, the sol-gel route. The 

obtained powderabdulbas after calcination at 500°C are consolidated and sintered using conventional furnace at 

1075°C for 15 min. The obtained pellets are characterized by: X-ray diffraction, MET. The XRD spectra indicate 

that pure and Mn doped ZnO powders are solid solution, with an average grain size varying between 36.15 nm to 

65.92 nm. The grain size decreases with the increase of Mn concentration except for 5 mol % Mn, where there is 

an unexpected increase. This is confirmed by MET images. The current-voltage J(E) characteristics show that the 

breakdown electric field increases with increasing Mn concentration ranging from 1595V/cm to 1901.50V/cm 

except for the Zn-5%Mn-O varistor, where the non linear coefficient α  and breakdown electric field are lower. In 

general the more the grain size decreases the more the varistor effect and the threshold voltage increase. 

 

Keywords: Particle size, Sol-Gel, Varistors, Zinc oxide nanopowder. 

 

1. Introduction 

Nanomaterials have received a great interest in last decades due to their many technological applications, very 

promising in various fields such as sensors, field-emission transistors, ultraviolet photo-detectors, photovoltaic 

and biomedical system such as DNA sequence detectors [1]. Among these materials, zinc oxide (ZnO) is 

considered as one of the most important in varistor behavior because of its excellent non-ohmic properties and a 

high non-linearity coefficient [2, 3]. Varistors based on ZnO have been most extensively studied [4, 5]. At the 

same time researchers have made considerable efforts to develop and investigate new properties in this material 

for protection against overvoltages in electrical network or a power supply. Thus, in the literature, there are 

varistors based on tin dioxide (SnO2) [6, 7], titanium dioxide (TiO2) [8, 9], strontium titanate (SrTiO3) [10, 11], 

barium titanate (BaTiO3) [12, 13], tungsten trioxide (WO3) [14, 15] and dioxide of cerium (CeO2) [16]. In 

comparison, varistors based on zinc oxide are more interesting since they present a coefficient of non-linearity α 

ten times more high. For this reason ZnO became the best choice. To improve the coefficient α and to favor the 

states of interface, several oxides such as Bi2O3, Pr6O11, SbO3, CoO or MnO [17] are added to ZnO matrix. ZnO 

nanopowders are synthesized by various techniques, the most widely used at this time is the sol-gel route, because 

of its low cost one hand, and the good quality of the varistors made with. The origin of the varistor effect is 

essentially due to the microstructure in one hand, and to the potential barriers of grain boundaries between two 

ZnO, in another hand [18, 19].  

The grain boundaries are therefore responsible for the non-linearity because each one of them constitutes a barrier 

to the passage of the current. Therefore, the size of grains in a varistor determines the number of grain boundaries 

that the current will encounter on its way and therefore the threshold voltage of the varistor. 

mailto:kamelguergouri@yahoo.com
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-french/the
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-french/grain
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-french/size
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-french/with
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-french/the
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-french/increase
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-french/of
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-french/concentration
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-french/except
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-french/for
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-french/where
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-french/there
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-french/is
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-french/an
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-french/unexpected
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The purpose of this study was therefore the investigation of the effect of manganese on the structural, optical and 

electrical properties of ZnO varistors.  

 

2. Experimental procedure 

Pure and Mn-doped ZnO nanopowders have been synthesized by the soft chemistry sol-gel technique. Zinc acetate 

dehydrate ( C4 H6O4Zn.2H2O) (purity>99%, biochem-Chempharma) is used as starting material and an alcoxide: 

citric acid (C6 H8O7. H2O) monohydrate is used to keep particles in suspension, monoethanolamine 

MEA( C2H7NO) and ethylene glycol are used as a stabilizer and solvent, respectively. The dopant source of 

manganese used is manganese chloride (MnCl3). Then, the obtained solution is stirred at 130°C for 2h to obtain a 

homogeneous and transparent solution. Finally and after 24h the solution was calcined at 500°C for 4h in a furnace. 

A schematic representation of the synthesis is shown by the following sequences (Fig.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Synthesis of ZnO doped Mn by sol-gel route. 

 

The obtained powders are characterized by means of several techniques:  XRD, using the Cukα (kα = 0.154056 

nm) radiation of a BRRUKER AXS, D8 advence X-ray diffractometer, to identify the structure and calculate the 

grain size, TEM, using an X-Max model transmission electron microscope to identify the morphology and estimate 

the crystallite size,  electrical characteristics J(E), using a high voltage measure unit (KEITHLEY model 237) to 

calculate  the breakdown electric field and non linear coefficient α.  

In order to obtain dense varistors with high performance, conventional sintering study was performed. To do that, 

the obtained powders were pressed into discs of 11mm in diameter and 1.8mm in thickness at a pressure of 2 MPa. 

Then the pellets were sintered at 1750°C for 15 min. The size of the final samples was about 10 mm in diameter 

and 1.6 mm in thickness. Gold contact was deposited on both faces of the pellets of Zn%Mn-O to have ohmic 

contacts, which are realized by heating at 500 ◦C for 10 min to remove the organic functions. 
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MnCl3 
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 𝐂𝟒 𝐇𝟔𝐎𝟒Zn.2𝐇𝟐
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3.  Results and discussion 

The XRD patterns of Zn1-xMnxO (0≤x≤7) powders synthesized by sol-gel method are shown in 

figure 2. The spectra exhibit peaks of the würtzite structure. It is also shown that two peaks were detected 

at 29.39° and 33.05° only in Zn5%Mn-O corresponding to Mn3O4 phase as identified by Sharma et al 

[20], which reported the presence of secondary phases: ZnMn2O3 or Mn3O4 in the Mn doped ZnO . 

The average grain sizes were calculated from X-ray line broadening using Scherrer formula [21]. 

D =
0.9λ

∆θcosθ
                                 

Where D is the grain size, λ the X-ray wave length   (λ=1.5418A°), Δθ  the full width at half-maximum (FWHM) 

and θ the Bragg angle. 

Lattice parameters a and c of the samples were calculated using the following equation: 

 

1

d
=
4

3
[
h2 + hk + k2

a2
] +

l2

c2
 

 

Where a and c are the lattice parameters, d is the interplanar distance and (hkl) are the miller 

indices. 
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Fig. 2 XRD patterns of pure and Mn doped ZnO nanopowders synthesized 

 by sol-gel route. 

 

As it is shown in figure 3, the grain size of Mn doped ZnO nanopowders decreases by increasing Mn 

concentration and vary from 65.92 nm to 36.15 nm, except for 5% mol Mn, where there is an unexpected 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-french/where
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-french/there
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-french/is
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-french/an
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-french/unexpected
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increase, the  grain size become higher (D  66 nm) because of the appearance of the new phase Mn3O4. 

However the powders keep the same structure. The values of lattice parameters are listed in table 1.  

The diffraction peaks of the ZnO matrix are slightly shifted towards the small angles after introduction 

of Mn atoms. It indicates that Mn2+ ions go to Zn2+ sites. The ionic radius of Zn2+ being 0.60 A°, and 

the one of Mn2+ is 0.66 A°. 

 

Table1. The lattice parameters, crystalline size and particle size of Mn doped ZnO samples 

synthesized by sol-gel route 

 

Zn% MnO a=b(A°) c(A°) c/a D 

(XRD) 

(nm) 

D 

(TEM) (nm) 

0% mol Mn 3.2425 

 

5.2012 

 

1,6037 

 

65.92 

 

59.86 

 1% mol Mn 

 

3.2432 

 

5.2064 

 

1.6053 

 

52.51 

 

55.39 

 3% mol Mn 

 

3.2565 

 

5.2025 

 

1.6000 

 

47.47 

 

42.13 

 5% mol Mn 

 

3.2458 

 

5.1953 

 

1.5975 

 

66.97 

 

65.12 

 7% mol Mn 3.246 5.2021 1.6022 36.15 39.40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.ZnO nanopowders grain size as a function of Mn concentration.Variation of the (a) 

crystalline size (XRD, MET) and (b) hexagonal lattice 

            parameters (a and c) with Mn concentration for Zn1−xMnxO powder samples. 

 

In figure 5, we present TEM images of the pure ZnO and manganese-doped ZnO nanopowders. The 

images show that the crystallites tend to agglomerate and form aggregating sphere. This tendency has 

already been reported by Phoka et al. [22]. Basically, nanoparticles have a natural trend to agglomerate 

for two main reasons. First, the agglomeration is a more stable configuration from an energetic point of 

view. Then, nanoparticles tend to agglomerate to allow crystallite growth.  

The results presented in figure 3(a) indicate that the mean crystallite sizes measured from the TEM 

images is varying in the same direction than those obtained by XRD. The crystallite size histograms of 

pure ZnO, 1 mol%, 3 mol%, l.5 mol% and 7 mol% manganese-doped nanoparticles are shown in figure 

4. For the doped samples, the crystallite size is between 10 and 80 nm. The manganese doping causes a 

reduction in the number of crystallites belonging to the size range from 39.4 to 79.87 nm. 

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

35

40

45

50

55

60

65

70

 

 

 D(XRD)

 D(TEM)

G
r
a

in
 s

iz
e
 (

n
m

)

% Mn

-1 0 1 2 3 4 5 6 7 8

0,30

0,32

0,5

0,52

 

 

L
a

tt
ic

e
 p

a
r
a

m
e
te

r
s 

(A
°)

% Mn

 a

 c

  

(

b) 

(

a) 

https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-french/keep
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-french/the
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-french/same
https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english-french/structure


International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                                  13 

 

 

However, the sample doped with 5 mol% Mn contains the Mn3O4 phase, whose crystallite size is 

on average higher than those obtained with the other concentrations. Since it is not possible to distinguish 

the mechanism of agglomeration of ZnO crystallites from Mn3O4 crystallites on a TEM image, we 

suggest that our measurements involve crystallites of the Mn3O4 phase because of the larger size of these 

crystallites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.   Particle size histograms of (a) pure ZnO, (b) 1mol% Mn-doped, (c) 3 mol% Mn-doped (d) 5mol% Mn-doped, and (e) 

7mol% Mn-doped nanopowders 
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Fig.5 .TEM images of pure and Mn doped ZnO nanopowders from two different regions.         (a) 0%, (b) 

1%, (c) 3%, (d) 5% and (e) 7%. 

 

The plotted electric field as a function of current density for different concentrations is given in figure 6. The 

nonlinear coefficient α was obtained by: α=log (I2/I1)/ (V2/V1) where V1 and I1 as well as V2 and I2 are 

corresponding values of voltage and current for two points that can be chosen arbitrarily in the non-ohmic region 

[23]. 
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Fig .6 Characteristics of varistors as a function of Mn concentration 

 

Figure 6 shows E(J) curves at room temperature for all samples. We can see clearly two regions: the ohmic 

region, known as a high resistance region and the non-ohmic one, known as a very low resistance region.  
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The curves show that the electric field E in the non-linear region increases by increasing Mn concentration, 

thus E increases with decreasing of grain and particle sizes except for 5 mol% Mn, where E is lower and the grain 

size higher. However the current density is reduced, particularly for the 5 mol% Mn, because the current is limited 

to the ohmic resistance. This is in good agreement with XRD and TEM results, and can be explained by the increase 

of the number of grain boundaries due to the decrease of the grain size average. 

Table 2 and figure 7 show that the non-linear coefficient and the breakdown voltage increase by increasing 

Mn concentration up to 3mol % Mn and remain nearly constant after that. The Zn-5%Mn-O is still out the expect 

variation.  

For the coefficient α the results can be explained by the fact that this coefficient is due to solid state reactions 

and the formation of potential barriers between grains [24]. 

The increase of EB with increasing Mn concentration (from 1595V/cm to 1901.50V/cm except for the  Zn-

5%Mn-O varistor) and by the fact its increase with decreasing of the grain size of starting powders can be explained 

by the increase of the number of grain boundaries due to the decrease of the grain size average. 

 

Table2. The varistor effect parameters of pure and Mn doped ZnO samples  

synthesized by sol-gel route 

Sample Breakdown voltage 

(V/cm) 

Non-linearity coefficient 

α 

0% mol Mn 1595 2.8450 

1% mol Mn 

 

1659.88 3.7973 

3% mol Mn 

 

1851.32 3.63 

5% mol Mn 

 

1773.33 3.40 

7% mol Mn 1901.50 13.63 
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Fig.7 Variation of the nonlinear coefficient and breakdown voltage  

as a function of Mn concentration. 

 
4. Conclusion 

Nanopowders of pure and Mn (1–7%) doped ZnO have been synthesized by Sol–gel technique. The obtained 

nanopowders have been characterized by means of XRD, TEM and  I-V to determine, respectively, their structural 

characteristics, morphological  and electrical properties. The all obtained powders exhibit würtzite structure, where 

the lattice parameters a and c vary in the same direction. These powders are constituted by very small grains, which 
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size decreases as a function of Mn concentration. On the other hand the manganese doping causes a decrease in 

the particles size and an increase in varistor effect for the 1, 3 and 7 mol% Mn-doped samples; the breakdown 

electric field ranges between 1595/cm and 1901.50V/cm except and the coefficient of non-linearity (α) between 

2.8450 and 13.63.  

All samples have a morphology consisting of small nanoparticles, uniformly distributed. From 5 

mol% Mn and more, the powders contain a Mn3O4 secondary phase formed at grain boundaries, which 

is not suitable for a use as varistor. This study shows that 7 mol% Mn doped ZnO varistor has the best 

electrical properties. 
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Abstract 

 A highly simple, rapid and accurate spectrophotometric method is described for determination of Lead (II) using 

(Z)-1-[(4H-1,2,4-triazol-3-yl)diazenyl]naphthalen-2-ol (TDNO) in presence of CTAB as a   surfactant. It is 

observed that (TDNO) formed red coloured complex with Pb (II) at 528 nm.  

Pb (II) reacts with Ligand in slightly acidic medium at pH = 5 using borate buffer solution to form a 1:3 stable 

complex. The effect of time, temperature and interfering ions are studied. The complex is instantaneously formed 

and remains stable over 2 hours. Beer's law is obeyed in the range of (5-35µg ml-1) with molar absorptivity to be 

12.86× 103 L mol-1 cm-1. The proposed method is successfully applied for Lead determination in Industrial samples. 

Keywords: Spectrophotometry, Lead (II), (Z)-1-[(4H-1,2,4-triazol-3-yl)diazenyl]naphthalen-2-ol (TDNO), 

CTAB, Beer's law, Industrial samples. 

 

 

1. INTRODUCTION  
     Azo dyes acquired wide interest in application to biological system and indicator in complexometric titration 

of analytical. Azo dyes are the most important group of synthetic colorants. Aromatic azo compounds especially 

are used as acid-base indicators, also used in biological strains and commercial colorants for clothing, plastics, 

cosmetics and food beverages. Color changes are caused by change in extent of delocalization of electrons. More 

delocalization shifts the absorption max to shorter wavelengths (Robert, 2011; Zollinger, 2003).  

    Color changes can also be due to geometrical isomerism of the azo group. UV radiation can cause a Trans azo 

group to become cis. This can lead to photochromism, a light-induced reversible color change. Some azo dyes 

with this property (and which can revert slowly to the Trans isomer in the dark) are used in sunglasses and car 

sunroofs (Abrahart, 1977).  

      Furthermore, azo dyes have been studied widely because of their excellent thermal and optical properties in 

applications such as optical recording medium (Samich et al., 2008), toner (Kirkan and Gup, 2008), ink jet printing 

(Gregory, 1990), and oil-soluble light fast dyes. 

     Recently, azo compounds as organic dyes have  also attracted  attention  due  to  their  interesting  electronic  

features  in  connection  with  their  application  for  molecular memory storage, nonlinear optical elements and 

Organic Photocoductors (Yildiz and Boztese, 2002).  

      Lead was known since ancient times. The name originated from the Anglo-Sanon word “Lead; Latin; 

Plumbum”. Lead is a relatively abundant metal in nature, occurring in lead minerals.  In the atmosphere it is 

relatively more abundant than other heavy metals. It is one of the metals extensively used in lead storage batteries. 

Even trace amounts of lead (II) in environmental samples leads to environmental pollution.  Lead is considered as 

one of the environmentally hazardous elements because, along with cadmium, mercury, copper, zinc and 

chromium, it poses a particularly high risk of disturbing the chemical balance in the ecosystem. 

      Several methods  developed  for  the  analysis  of Pb (II)  include methods  based  on  atomic  absorption  

spectrometry, atomic  emission  spectrometry,  inductively  coupled  plasma mass  spectrometry,  anodic  stripping  

voltammetry  and reversed - phase  high  performance  liquid  chromatography  coupled  with  UV-Vis  or  

fluorescence  detection. Though  these methods  are  sensitive  and  accurate,  they  are  time  consuming,  expensive  

and  require    sophisticated equipment.  Hence,  the  development  of  simple  inexpensive,  rapid,  highly  sensitive  

and  selective  methods  for estimation of Pb (II) is a necessity. 

     Spectrophotometry is a relatively sensitive method for lead (II) as it is of low cost, simple and within the reach 

of even ordinary laboratories, which is based on reaction between lead and chromogenic reagents. For this reason 

there is an ongoing search for new chromogenic reagents for direct and rapid spectrophotometric estimation lead 
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at trace levels, especially in aqueous solution. Many spectrophotometric methods are reported for the 

determination of lead.  These methods suffer from interference due to diverse metal ions or involve extraction, 

preconcentration or involve the use of surfactants (A. Giri and T. Sreenivasulu Reddy, 2014). 

(R. Nageswara Rao and T Nageswara Rao, 2014) discussed the technical rationale behind the development and 

colorimetric methods for the determination of heavy metals in toothpastes containing tin as an active ingredient.  

(Ankur Ojha, et al. 2015) developed a novel, green, simple, inexpensive and sensitive spectrophotometric method 

for quantifying lead in various samples of soy-products by micellar spectrophotometry using green chemistry 

approach. (N. S. Huseynova, et al. 2016) investigated Sorption and desorption of the new polymeric sorbate with 

a lead ion (ІІ) and optimum concentration conditions are determined. 

 

2. Experimental 

2.1 Apparatus: 

          T80 UV/Vis double beam spectrophotometer, PG instruments Ltd.     Company, United Kingdom. Adwa 

pH-meter, Model AD1030, Romania. 

2.2 Chemicals: 

         All chemicals used are of analytical reagent grade (AR), and of highest purity available. They include: 

Chemical Molecular Formula Company Mol.Wt. g/mol 

N,N- Dimethylformamide C3H7NO Sigma 73.09  

Lead acetate [(Pb(CH3COO)2)] Prolabo 325.29  

Hydrochloric Acid HCl Merk 36.46  

Sodium Nitrite NaNO2 Sigma 68.99  

Sodium Hydroxide NaOH Sigma 39.99  

Borax B4H20Na2O17 Prolabo 381.37  

SLS C12H25NaO4S Merk 288.378  

CTAB C19H42BrN Merk 364.46  

Triton X 100 C21H36O4 Prolabo 250.382  

Ethyl Alcohol (90%) C2H6O Sigma 46.069  

Methanol (90%) CH3OH Prolabo 32.042  

Ethylene Glycol C2H6O2 Merk 62.068  

Glycerine C3H8O3 Prolabo 92.094  

Acetone C3H6O Merk 58.08  

Formaldehyde CH2O Sigma 30.026  

Boric Acid H3BO3 Prolabo 61.83  

Naphthalen-2 -OL C10H8O Merk 144 

3-Amino-1,2,4-triazole C2H4N4 Prolabo 84.082 

 

Deionized water is usually used in all preparations. 

2.3 Reagents and solutions: 

      Ligand Reagent: Stock solutions (100 ml) of (Z)-1-[(4H-1,2,4-triazol-3-yl)diazenyl]naphthalen-2-ol 

(TDNO)at a concentration of [1×10-3, 1×10-4 M] were prepared by dissolving the appropriate amounts of (TDNO)  

( Mwt = 239.24) in suitable volumes of (DMF) N,N Dimethylformamide and complete to 100 ml with DMF. 

      Standard Lead solution: A (1×10-2, 1×10-3 M) of stock solution (100 ml) of Pb (II) was prepared by dissolving 

an accurately weighed amount of Lead Acetate (0.325 g) in a small volume of deionized water and complete to 

100 ml of deionized water for 10-2 M preparation and 10-3 M can be prepared by dilution, The solution is 

standardized by the known procedure, Vogel, (2002).          

    Surfactant solution: The surfactants, Triton X-100, CTAB and SLS were prepared at concentration (1×10-2) 

by dissolving in deionized water and used without further purification. 

     Interfering ions solutions: (10-2  M) from interfering ions such as Co(II), U(VI), V(V), Ca(II), Hg(II), Ni(II), 

Al(III), Cd(II), Cu(II), Cr(III) and Mg(II) were prepared.  

  

https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C12H25NaO4S&sort=mw&sort_dir=asc
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C19H42BrN&sort=mw&sort_dir=asc
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C21H36O4&sort=mw&sort_dir=asc
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C2H6O&sort=mw&sort_dir=asc
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C3H8O3&sort=mw&sort_dir=asc
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=C3H6O&sort=mw&sort_dir=asc
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=CH2O&sort=mw&sort_dir=asc
https://pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/search/#collection=compounds&query_type=mf&query=H3BO3&sort=mw&sort_dir=asc


International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                                  20 

 

 

2.4 Buffers: 
 

       For the preparation of buffer solutions, series of different types of buffer including universal buffer in the range 

of (1.81-11.98) according to Britton, borate buffer (7.6-10) following to Bower and Bates, acetate, citrate buffer  

(3-6) and phosphate buffer (7-11) according to Lurie is prepared. 

2.5 Procedures: 

2.5.1 Azo dye Preparation:  

       

          Take (0.01 mol) (0.84 g) of Amino Triazol in (30 ml ethanol) added (0.01 mol) (0.69 g) of sodium nitrite, 10 

ml Hydrochloric acid 36% and 20 ml deionized water. The solution stirred in ice bath to complete dissolved of all 

compounds. Then the solution poured to solution of Beta-naphthol (0.01 mol) (1.44 g) in (30 ml ethanol) containing 

sodium acetate, complete stirring in ice bath for one hour at room temperature. The solid product was collected by 

filteration and washing by hot water, dried and crystallized from ethanol to give compound (Z)-1-[(4H-1,2,4-triazol-

3-yl)diazenyl]naphthalen-2-ol (TDNO) which has the yellow clour and has following characters: 

  
(Z)-1-((4H-1,2,4-triazol-3-

yl)diazenyl)naphthalen-2-ol 
IUPAC  Name 

C12H9N5O Chemical Formula 

239.08 Exact Mass 

239.24 Molecular Weight 

239.08 (100.0%), 240.08 (13.0%), 240.08 (1.8%) m/z 

C, 60.25 ; H, 3.79 ; N, 29.27 ; O, 6.69 Elemental Analysis 

2.5.2 Preparation of Solid Complex: 
        (Pb-TDNO) solid complex is prepared by the addition of lead acetate solution 10 ml (0.1 M) to 20 ml of  

Ligand (TDNO) (0.1 M) with 3ml of borate buffer pH = 9. The resulting mixture is stirred for 1 hour where upon 

the complexes precipitated. They are collected by filtration, washed with 1:1 ethanol- water mixture. 

2.5.3 Spectrophotometric determination of Pb (II) using (TDNO): 

2.5.3.1 Absorption curve: 

      A sample solution containing 0.5 ml of Pb (II) (1×10-3 M), 1.5 ml of (TDNO) solution (1×10-3 M) and 3 ml of 

the borate buffer pH = 9 is prepared, and mix thoroughly. After 5 minutes, the absorbance is measured by scanning 

wavelength from 200 to 800 nm against the blank. 

2.5.3.2 In presence of CTAB: 

     A sample containing 0.5 ml of Pb (II) (1×10-3 M), 1.5 ml of (TDNO) solution (1×10-3 M) and 0.3 of CTAB is 

mixed I 10 ml measuring flask, then complete to the mark with borate buffer pH = 9. After 5 minutes and at 25º C, 

the absorbance is measured by scanning wavelength from 200 to 800 nm against the reagent blank. 

2.5.3.3 Beer's Law: 

      A series of solutions containing 1.5 ml of (TDNO) and different concentration of Pb (II) ranging from 5 - 35 

µg ml-1 is prepared in 10 ml measuring flask with 0.3 ml of CTAB as the perfect surfactant and complete to the 

mark with borate buffer pH = 9. After 5 minutes and at 25ºC, the absorbance is measured at 528 nm against the 

blank solution. 
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2.5.3.4 Applications: 

A- Determination of Pb (II) in solder: 

A weighed sample (0.5 g) of solder was dissolved in 15 ml concentrated hydrochloric acid HCl with heating for 

few minutes. The solution was cooled at room temperature, filtered and diluted to 100 ml with deionized water. 

(1ml) from the above solution was mixed with TDNO according to above procedure and the absorbance was 

measured at 528 nm against the blank.  [Pribil, R. (1972)]  

B- Determination of Pb (II) in gutters: 

A weighed sample (1.5 g) of gutters was dissolved in 15 ml concentrated hydrochloric acid HCl with heating for 

few minutes. The solution was cooled at room temperature, filtered and diluted to 100 ml with deionized water. 

(1ml) from the above solution was mixed with TDNO according to above procedure and the absorbance was 

measured at 528 nm against the blank. [Shigemats, et al. (1972) and Pribil (1982)].  

C- Determination of Pb (II) in gasoline (gasoline-80): 

(1 ml) from the gasoline solution was mixed with TDNO reagent and the absorbance was measured at 528 nm 

against the blank according to the above procedure.  [Guray, et al. (2011)]. 

D- Determination of Pb (II) in rubber: 

A weighed sample (1.00 g) of rubber was dissolved in 20 ml carbon disulphide CS2 with heating for few minutes. 

The solution was cooled at room temperature, filtered and diluted to 100 ml with deionized water. (1ml) from the 

above solution was mixed with TDNO according to above procedure and the absorbance was measured at 528 nm 

against the blank. [Hu and Coetzee (2007)]. 

3. Results and discussion: 

3.1 IR Spectra of Azo dye: 
   The figure (1) represented the IR spectra of Azo dye (TDNO) and this ligand is used as a new spectrophotometric 

reagent for the determination of Pb (II).  

3.2 IR Spectra of solid complex: 

TDNO form a red coloured stable complex at 528 nm as shown in Fig, (2). 

 

 

 
Fig (1): IR spectra of Ligand (TDNO) 
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Fig (2): IR spectra of Pb (II)-TDNO complex 

3.3 Absorption curve: 

     The absorbance is measured by scanning wavelength from 200 to 800 nm against the blank. 

 

 

 
Fig (2): Absorption spectra of Pb (II)-(TDNO) complex. 

3.4 Effect of pH and buffer: 

     Study of the effect of pH on the colour intensity of the complex shows that the appropriate pH range for the 

complex was from 5 to 10 with maximum value at pH = 9 for Pb-(TDNO) complex. Studying effect of different 

buffer types in the range from (5-10) indicated that the maximum absorbance values are obtained using borate buffer 

at pH = 9 for complex Shown in Fig (3, 4). 
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Fig (3): Effect of pH on the formation of 

Pb-TDNO complex. 

 
 

Fig (4): Effect of different types of buffer on 

the formation of Pb-TDNO complex. 

3.5 Effect of Sequence of Addition: 

      Effect of sequence of addition is studied for the complex under investigation by changing the order of addition 

of Metal {Pb (II)}, ligand (TDNO) and buffer (borate pH = 9), then the absorbance is measured against the reagent 

blank. It is found that, the maximum absorbance is at addition of Ligand, then Metal then Buffer in Order as shown 

in Table (1).  

Table (1): Sequence of Addition affecting on the formation of Pb-TDNO complex 

Sequence of Addition  λmax Absorbance 

Ligand + Metal + Buffer 532 0.608 

Metal + Buffer  + Ligand 532 0.516 

Metal + Ligand + Buffer 532 0.586 

Ligand + Buffer + Metal 532 0.587 

 

3.6 Effect of Time:  

     Effect of time on the formed complex and colour stability is studied to determine the optimum standing time 

for the analytical procedure by measuring the absorbance of the identical samples containing the metal ions, after 

intervals of time ranging between 5 and 120 minutes versus the blank. The results indicate that the Pb (II) - (TDNO) 

complex is formed and remain stable for long time as shown in Table (2) with Fig (5). 

3.7 Effect of Temperature: 
        Effect of temperature is studied for the complex under investigation at different temperatures ranging from 

(15-95ºC) by heating the sample and the blank in water, and then the absorbance is measured against the reagent 

blank. It is found that, the maximum stability of the complex at 20ºC and decrease gradually by increasing the 

temperature as shown in Table (3) with Fig.(6). 
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Table (2): Time affecting on the 

formation of Pb-TDNO complex 
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Fig (5): Effect of Time on Pb-TDNO 

complex. 

Table (3): Temperature affecting on the 

formation of Pb-TDNO complex 
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Fig (6): Effect of Temperature on Pb-TDNO 

complex. 

 

3.8 Effect of organic solvents: 

    Effect of organic solvents on the absorption spectra of the formed complexes are studied in methanol, ethanol, 

isopropanol, acetone, ethylene glycol and formaldehyde as solvents and the absorbance is measured using the borate 

buffer pH = 9 and other optimum conditions against the blank solutions. The results illustrate that, the value of 

absorbance is not improved by using any organic solvents as shown in Table (4) and Fig (7). 

3.9 Effect of surfactants: 
          By studying the effect of many different surfactants such as SLS, CTAB, Triton X-100, the results show 

that the presence of 0.5 ml of CTAB as a surfactant shifts the peak to hyper and bathochromic shifts and this may 

be due to the formation of double or triple complex with surfactant itself as shown in Table (5), Fig (8). 
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Table (4): Effect of different solvents of Pb-TDNO 

complex: 

Effect of solvent λmax Absorbance 

Without 528 0.541 

Methanol  532 0.697 

Ethanol 532 0.654 

Iso propyl alcohol 532 0.522 

Formaldhyde 532 0.486 

Acetone 532 0.686 

Ethylene glycol 532 0.643 

 
 

Fig (7): Effect of organic solvents. 
 

Table (5): Effect of different surfactants on 

Pb-TDNO complex: 

Effect of 

surfactant 

λmax Absorbance 

Without 528 0.541 

SLS 524 0.552 

CTAB 528 0.575 

Triton X-100 526 0.528 

          

 
 

Fig (8): Effect of types of surfactants. 
 

 

3.10 Determination of stoichiometric ratio: 

a- Molar ratio method: 

        A series of solutions is prepared in which the metal ion concentration is kept constant at 0.5 ml (1×10 -3 M), 

while that of the ligand is regularly varied from 0.1 to 1.5 ml of 1× 10-3 M. The absorbance of these solutions is 

measured at 528 nm with all optimum conditions. Fig (9) gives the absorbance- molar ratio curve which shows that 

Pb (II) formed a 1: 3 complex with (TDNO), Yoe and Jones (1994). 

b- Continuous variation method: 
        A series of solutions is prepared by mixing equimolar solutions of Pb (II) and ligand in different proportions 

from 0.1 ml to 0.9 ml (1×10-3 M) of the same concentration while keeping the total molar concentration constant.  

A plot of absorbance measures at the recommend wavelength versus mole fraction is used to determine the Pb (II) 

– reagent ratio.  

Fig (10) shows that the maximum absorbance obtained at a molar ratio of 1: 3 for the complex, Job, (1928). 
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Fig (9): Molar Ratio method of Pb-TDNO 

complex 

 

 
 

Fig (10): Job's method of Continuous 

Variation of Pb-TDNO complex 

3.11 Calibration curve: 
      several complexes are prepared where the concentration of the ligand is kept constant at 1×10 -2 M while the 

concentration of the metal ion is varied from  

1×10-6 to 1×10-3 M and their absorbance values are measured versus the concentration of Pb (II) at 528 nm in 

presence of CTAB and other optimum conditions. Beer's law is obeyed from 5 to 35 µg ml-1 as shown in Fig (11). 

 
Fig (11) Calibration Curve of Pb (II)-TDNO. 

3.12 Effect of foreign ions (Interferences): 

      Effect of 50 fold molar excess of many species of different cations and anions add relative to (17 mg ml-1) of 

Pb (II) shows that Co (II), U (VI), V (V), La (III), Sm (III), Hg (II), Ni (II), Cr (III), Ce (III), Al (III), Ca (II), Mg  

(II), As (III), Mo (VI), and  Zn (II) do.  
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3.13 Statistical treatment of Pb (II)-TDNO Complex data: 

     Molar absorptivity, detection limit, quantification limit, standard deviation etc., are shown in the Table (5). The 

value of molar absorptivity and low values of relative standard deviation and standard error of the mean indicated 

that the method is highly sensitive with high precision and good accuracy.  

 

Table (6): Statistical analysis of [Pb (II) –TDNO] complex data: 

Parameter Direct method (  nm) 

Molar Absorptivity L mol-1 cm-1 12.86× 103 L mol-1cm-1 

Standard deviation (SD) 0.0027080 

Relative standard deviation (RSD %) 0.0108311 

Standard error of the mean (SEM) 0.001023 

Student t-test 1.95402 

Slope 0.013333 

Limit of detection (µg/ml) 
0.67039 µg mL-1 

Limit of quantification (µg/ml) 2.0315 µg mL-1 

 

3.14 Applications: 

     The present method for the determination of Lead (II) is applied to some Industrial samples such as solder, 

gutters, gasoline-80 and rubber; the results are given in Tables (7). 

Sample Taken Found Recommended % Recovery % Error 

Solder    %  % 

Gutters     % % 

Gasoline-80     % % 

Rubber     % % 

 

  Recommended method following to Lassner, et al. (1961). 

4. Conclusion: 

    This article suggests a new simple spectrophotometric method for the determination of Lead (II) with (TDNO) 

as a chromogenic reagent using borate buffer at pH = 9. The presence of CTAB which is a non-ionic surfactant 

improves the method by increasing the value of absorbance for the formed complex. The proposed method has 

advantages in terms of save time, no need to heat or using any organic solvent, sensitivity, selectivity, accuracy, 

precision and simplicity. In the determination of Lead (II) by this method, validity of Beer's law is achieved in a low 

range of Pb (II) concentration 5 – 35 µg  ml -1  which is sensitive for trace amount of analysis and with effective 

molar absorption coefficient (at 528 nm) of  L mol-1 cm-1. The method is free from interfering with most elements. 

This method finds a successful application for the determination of Pb (II) in some Industrial samples. 
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Abstract 

Drowsiness ranks among the highest causes of road accidents in countries all over the world. Hence, it has become 

imperative for the issue of drowsy driving to be tackled in order to reduce the heavy toll on human life and property 

exacted by drowsiness-related road fatalities. Various scientific research, have shown that drowsiness is not 

instantaneous, but, rather, is a gradual process preceded by various changes in the individual’s body system, such 

as the circulatory system. Hence, a system with a capability to sense and measure these changes in a driver’s body 

system is the key to the reduction of drowsiness-related road fatalities. Various methods have been used to build 

such systems, however many of them are too expensive and complex for the use of the average car owner. Because 

of this, a simple cost-effective drowsy driver detection and alert system which uses a pulse sensor to measure the 

heart rate of a driver while he is driving has been designed in this project. The pulse sensor transmits this pulse 

signal to an Arduino Uno microcontroller which processes the signal and calculates the heart rate in beats per 

minute (BPM). The system monitors the driver’s pulse in real time, and on sensing drowsiness, alerts the driver 

via an alert module (consisting of an audio system and a vibration motor) attached to the steering wheel, before an 

accident occurs. The system thus designed is simple, cheap and can be easily integrated into the steering wheel of 

most vehicles, making it a practicable choice for the average car owner. 

Keywords – Pulse Sensor, Reflectance Photoplethysmography, Heart Rate, Arduino 

 

I. INTRODUCTION 

Feeling drowsy is a natural response of the human body to the need for sleep. It is a means by which the 

body signals an individual that it needs sleep, as drowsiness is the precursor of sleep. An individual may feel 

drowsy at virtually any time of the day. However, the context in which this happens will determine whether or not 

it will constitute a threat. If, for instance, the individual is involved in some kind of activity that requires maximum 

concentration and vigilance, it then becomes a problem. Driving is one such activity in which drowsiness will not 

only constitute a nuisance, but will equally put at risk, the life of the driver, other drivers, as well as pedestrians.  

Driving is a very dynamic activity, and hence it requires the full attention and alertness of the driver. Nodding off 

for just three seconds or less can prove fatal. It therefore becomes a serious issue if the driver’s alertness or attention 

is impaired due to feelings of drowsiness. This is because a drowsy driver pays less attention to the road, makes 

poor decisions (due to impaired information processing), and has a slow reaction time to sudden events that will 

require his immediate action [1]. Studies have shown that about 30% of road traffic fatalities are related to 

drowsiness [2]. Even this figure, however, is likely to be an underestimate due to some of the following reasons. 

Statistics of drowsiness-related road fatalities are usually based on Police Accident Reports (PAR). However, 

some Police Accident Report formats do not include drowsiness as a cause. In such a case, it is most likely to not 

appear in the report even though it may have played a significant role in the occurrence of the road fatality. Also, 

many drowsiness-related crashes are single-vehicle crashes and are likely to go unreported, especially in cases 

where no serious injury was sustained. Furthermore, it is a fact that many crash-involved drivers may not even be 

aware of the role that drowsiness played in their crashes and thus may not report it to the police when interviewed, 

and in like manner, police officers may not be aware of the role of drowsiness in the crash, or may regard available 

evidence as circumstantial and not verifiable. Even in cases where drivers are aware, they might be reluctant to 

acknowledge this at the time of accident [3, 4]. And since, unlike alcohol, it is difficult to test for drowsiness, it 

becomes more elusive as a cause of road fatalities [5]. Drowsiness has been attributed to several factors such as; 

reduced sleep quality, reduced opportunity for sleep, untreated or unrecognized sleep disorders, job-related sleep 
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restriction, alcohol consumption, use of certain medications, and naturally occurring circadian factors. A 

comparative test to determine the relative effects on performance of sleep deprivation and alcohol [6] clearly points 

out the serious dangers imposed by drowsiness. Results from the test showed that a sleep deprivation of more than 

24 hours resulted in a performance equivalent to a BAC (blood alcohol concentration) of 0.1%. In simple terms, 

this means that for every 1000 millilitres of blood in the individual’s body, 1 millilitre of alcohol is present. The 

equivalent alcohol intake of 0.1% BAC is about 3 shots of 80-proof liquor, or 3 glasses of table wine, or 3 cans of 

beer [7, 8]. In such a drowsy state, a driver shows decreased alertness and impaired psychomotor skills. 

2.METHODOLOGY 

The drowsy driver detection and alert system designed in this project is a simple system that employs 

reflectance photoplethysmography for sensing the driver’s pulse. The sensor sends its output to a processor which 

is programmed to actuate an alerting device if the driver is sensed to be drowsy. 

2.1 Pseudocode of the System 

The operation of the system is described by the following pseudocode: 

 WHILE ignition is ON 

o System is ON (Sensor is ON, microcontroller is ON and program is running) 

o Driver places palm on Steering wheel; sensor starts reading pulse 

o First pulse initiates control method in microcontroller program 

o Calculate heart rate in BPM 

o IF heart rate is greater than THRESHOLD, do nothing 

o ELSE send HIGH signal to the audio system pin, and send HIGH signal to the vibration motor 

pin. 

o Transmit audio message, cause motor to vibrate. 

2.2 System Flowchart 

The flowchart of the system is shown in Figure 1. The system comes on when the ignition is turned on, and 

stays onuntil the ignition is turned off. This avoids wastage of energy and ensures that the system is not monitoring 

when the driver is not in the vehicle (for instance, when the car is parked). 

2.3 System Modules 

The system consists of three main modules; 

• The sensor module 

• The processing unit 

• The alert module 

2.4 Block Diagram of the System 

A high level abstraction block diagram of the system showing the three main modules, their input and output 

signals is shown in Figure 2. 
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Figure 1: Flowchart of the system 

 
Figure 2: Block diagram of the system 

2.5 The Sensor Module 

This is the first module that interacts with the driver. It measures the driver’s pulse, which is the primary 

input to the system. The sensor module consists of two parts; the pulse sensor, and the signal conditioning circuit 

to amplify the raw PPG signal from the sensor as well as remove any accompanying noise. This signal conditioning 

takes place in two distinct stages. 
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A. The Pulse Sensor: The pulse sensor is achieved using reflectance photoplethysmography which is an 

optical method of measuring pulse by measuring the relative amount of light absorbed by the arteries during the 

systolic and diastolic phases of a cardiac cycle. The sensor consists of an infrared emitter and an infrared detector 

arranged side by side. The circuit diagram is shown in Figure 2.3. The body surface on which measurement is to 

be made (in this case, the driver’s finger) is placed on top of the sensor. The infrareddiode emits infrared rays 

which get reflected by the arterial tissue, bones and veins to fall on the infrared detector. The detector then outputs 

a varying voltage which corresponds to these variations in the absorbed infrared rays. 

Sensor Stage Calculations 

Infrared transmitter parameter calculations: The input voltage is 5V, while the infrared diode has 

maximum current of 20mA, and forward voltage of 1.5V. Hence, the value of the current limiting resistor (𝑅𝑎) in 

series with the infrared diode is calculated using the Equation (1). 

𝑅𝑎 = 
(𝑉𝑠 −  𝑉𝑓)

𝐼
    (1) 

Where,𝑉𝑠 is the source input voltage (5V, in this case), 𝑉𝑓is the forward voltage of the infrared diode (1.5V), 

and 𝐼 is the maximum allowable current of the infrared diode. 

Therefore the resistor value is given as; 

𝑅𝑎 = 
(5 – 1.5)

(20×10−3)
 = 175Ω 

Therefore, any resistance value above and within the range of this value can be used. The actual value used 

in the circuit is 220Ω. 

Photodiode parameters calculation: A biasing resistor (𝑅𝑏) value of 10kΩ was chosen for the photodiode 

connection. The choice of this biasing resistor value was made based on the circuit found in [9]. 

 
Figure 3: Circuit diagram of the pulse sensor 

B. First Stage Signal Conditioning Circuit: The signal conditioning circuit consists of two similar stages. 

This arrangement is used to achieve high filtering and amplification of the signal for processing by the 

microcontroller. The raw PPG signal is fed into the first signal conditioning circuit for amplification and filtering. 

As can be seen in Figure 2.4, the raw PPG signal from the sensor is first passed through an RC high-pass filter 

(HPF), consisting of the 4.7µF capacitor and the 47KΩ resistor, to attenuate the low frequency DC component. 

The capacitor and the resistor values were chosen to give the required cut-off frequency. 
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The cut-off frequency(𝑓𝑐𝐻) of the HPF is calculated as shown in Equation (2). 

𝑓𝑐𝐻= 
1

2π𝑅0𝐶0
   (2) 

𝑓𝑐𝐻= 
1

2π×47×103×4.7×10−6
 

𝑓𝑐𝐻= 0.7 Hz 

The signal is then passed into the next stage which is an active low-pass filter (LPF) to amplify the pulsatile 

component. LM324 Op-Amp IC is used in this circuit because its input voltage requirement of 5V matches the 

voltage output of the power supply unit used in this project. 

Equation (3) is used to derive thevoltage gain of this first signal conditioning stage (𝐴𝑣1)using the resistor 

values 𝑅1(680K) and 𝑅2 (6.8K)of the low-pass filter. 

𝐴 𝑣1 = [1 + 
𝑅1

𝑅2
]   (3) 

𝐴 𝑣1= [1+ 
680

6.8
] 

𝐴 𝑣1= 101 

The cut-off frequency of the LPF (𝑓𝑐𝐿) is calculated by substituting 𝑅1 and 𝐶1in place of𝑅0 and 𝐶0 in Equation (3). 

𝑓𝑐𝐿 = 
1

2π×680×103×100×10−9
 

𝑓𝑐𝐿= 2.34 Hz 

Thus the cascaded HPF/LPF pair attenuates the unwanted DC component of the PPG signal as well as the high 

frequency noise including 50Hz AC supply mains interference. It equally amplifies the low amplitude pulse signal 

by a gain of 101. 

 
Figure 4: First signal conditioning stage 

C. Second Stage Signal Conditioning Circuit:The output signal from the first signal conditioning stage is 

fed into a similar HPF/LPF cascaded pair for further filtering and amplification. The circuit is clearly shown in 

Figure 5. The voltage gain of this second stage (𝐴𝑣2) is also equal to 101. 
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The total voltage gain (𝐴𝑣𝑇) achieved by the two cascaded stages isgiven by the product of the gain of the first 

stage (𝐴𝑣1) and the gain of the second stage (𝐴𝑣2), as shown in Equation (4). 

𝐴𝑣𝑇 = 𝐴𝑣1 × 𝐴𝑣2 (4) 

= 101× 101 

= 10201 

A 5KΩ potentiometer is placed at the output of the first signal conditioning stage to vary the gain in the event that 

the total gain of the two stages is required to be less than 10201. An LED with a 1KΩ current limitingseries resistor 

is connected to the output of the second signal conditioning stage, and will blink when a heartbeat is detected.  

Hence, the two signal conditioning stages convert the input raw PPG signals to pulses that are synchronous with 

the driver’s heartbeat. 

 

Figure 5: Second signal conditioning stage 

The heart rate in beats per minute can be derived from the frequency (𝑓) of the pulses using the mathematical 

expression given in Equation (5). 

Heart rate in beats per minute (BPM) = 60 ×𝑓   (5) 

Finally the output pulse signal from the second signal conditioning stage is fed into a simple non-inverting buffer 

to lower the output impedance. This is important because the amplified PPG signal is fed into an ADC channel of 

the Arduino Uno microcontroller. 
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2.6 The Processing Unit 

To implement an intelligent decision-making system, a processing unit is required to process the pulse signal 

output from the sensor module. AnArduino Uno was used in this project. It is a microcontroller board based on 

the ATmega328P microcontroller IC [10].A picture of the board is shown in Figure 6. 

 
Figure 6:Arduino Uno  

2.6 The Alert Module 

The alert module consists of two major sub-systems that produce alert signals; the audio system and the 

vibration motor. The Arduino sends an actuating signal to the alert module whenthe pulse signal from the sensor 

indicates that the driver is drowsy. The processing is achieved by the control program uploaded into the Arduino 

Uno. The source code of the control program is given in Appendix A. A warning message is preloaded into the 

Arduino as part of the program. When the driver is sensed to be drowsy, the Arduino sends an actuating HIGH 

signal to the output pins to which the alert module is connected. This will cause the vibration motor to send out 

tactile vibrations, while a warning audio message will be output through the speaker. The purpose of the alert 

mechanism is to wake the driver in time before an accident occurs. 

A. The Audio System: The audio system consists of an audio amplifier and an 8Ω magnetic speaker 

connected to the output of the amplifier. The schematic diagram is shown in Figure 2.7. LM386 op-Amp IC is 

used. The amplifier serves a dual purpose in the audio system. Apart from its primary function of amplifying the 

audio output from the Arduino Uno, it equally serves as a protection circuit for the Arduino. 

The maximum current that should be drawn from the output pins of the Arduino is 40mA. The actual value 

of the current (𝐼𝑠𝑝𝑒𝑎𝑘𝑒𝑟) that will be drawn by the 8Ω speaker running on 5V from the source when connected 

directly to the Arduino is calculated using Equation (6). 

𝐼𝑠𝑝𝑒𝑎𝑘𝑒𝑟 = 
source votage (𝑉𝑠)

speaker resistance (𝑅)
   (6) 

= 
5

8
 

= 625mA 
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This value which is much higher than 40mA will damage the output pin, and may even damage theArduino 

itself. 

Parameters used: The component values used with the LM386 IC were derived based on information from 

its data sheet [11]. 

 The 10µF capacitor at the input filters-off any DC noise accompanying the audio signal. 

 The 10KΩ potentiometer provides a voltage divider network, acting as a volume control by determining 

the amount of current input to the IC. 

 The function of the 10µF connected between pins 1 and 8 is to increase the gain to the maximum of 200. 

 The 220µF, 0.1µF and 10Ω resistor at the output pin 5 of the IC form a HPF to attenuate DC noise. 

 
Figure 7: Schematic diagram of the audio system 

The Audio Message:The audio message is a mono 16-bit PCM 8KHz WAV (Waveform Audio File 

Format) file. The speech content “you are advised to please take a break,” was converted from text to WAV format 

using the web-based application Text2speech. It was then converted to a 16-bit 8KHz mono-channel WAV file 

using the Audacity software. Finally, the WAV file was encoded into numeric form using the software 

EncodeAudio. This string of numbers is then used to initialize the array variable of the audio message in the sketch. 

The array is declared using the keyword PROGMEM, which causes the data to be stored in the Arduino’s program 

memory (Flash) instead of its RAM (which is much smaller). 

Also, only approximately 4 seconds of audio can be stored in this memory [12]. 

The audio playback works using two of the Arduino board’s timers, and the hardware functionality of the 

ATmega328 microcontroller that is normally used to generate PWM output with the analogWrite() function. One 

timer is used to generate a high-frequency square wave whose duty cycle corresponds to a particular amplitude in 

the audio sample. Another timer is used to update this duty cycle at 8 KHz, the sample rate of the audio. 

The Vibration Motor: The connection circuit for the vibration motor is a simple circuit described in the 

schematic diagram shown in Figure 8. 

The parameters used in the circuit are given below: 
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 The 1N004 Zenerdiode connected in reverse bias functions to protect the Arduino from any voltage spikes 

that may be produced by the vibration motor. These voltage spikes when they occur will be absorbed by 

the 0.1µF capacitor connected in parallel with the diode. This is value falls within the range of acceptable 

values for snubbing capacitors. 

 The 2N3904 NPN bipolar junction transistor amplifies the current output from the Arduino from the 

maximum 40mA to the value required by the vibration motor (which is about 75mA). The current output 

from the Arduino is first stepped-down by the 1KΩ resistor connected to the base of the transistor in order 

to avoid over-amplification by the transistor, thereby damaging the vibration motor. Any high value 

resistor can be used here. The value chosen here is 1KΩ. 

 
Figure 8: Vibration motor circuit schematics 

2.7 The Complete System Description 

The schematic diagram of the complete system was designed in the Proteus 7.0 simulation software 

environment. The three modules are interconnected as shown in the schematic diagram in Figure 9. The pulse 

sensor and the signal conditioning circuit form the input peripherals to the Arduino Uno microcontroller, while 

the audio system and the vibration motor circuit constitute the output peripherals. 
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Figure 9: The complete system schematic diagram 
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2.8 Basic Assumptions and Approximations 

In accordance with the scope of the project, some assumptions were made during the design stage of the 

system with respect to its functioning, as well as its scope of usability. These assumptions are as follows: 

 At least one of the driver’s palms will be in contact with one of the pulse sensors on the steering wheel at 

all points in the duration of driving. 

 In the event that the driver falls asleep, his palms must still be on the steering wheel. Otherwise, the 

vibrations would have no effect, and the means of alerting the driver would be solely reliant on the audio 

message. 

 

II.RESULTS AND DISCUSSION 

The pulse sensors on the steering wheel measure the driver’s pulse when his left and right palms are placed 

on them. Two pulse sensors were used to add redundancy to the design. In the event that one of the driver’s palms 

is not in contact with a pulse sensor, the other one would still be reading the driver’s pulse. The important parameter 

for testing the system is the heart rate of the driver in beats per minute (BPM). The timeliness of the system is also 

considered. 

1.1 Heart Rate as the Measurement Parameter for Drowsiness 

Studies show that the heart rate of a person goes through a gradual decline as sleep sets in. Hence, the heart 

rate is used as the measurement parameter for drowsiness analysis.The heart rate is the number of heart beats or 

pulses per unit time. Usually,a minute is chosen as the time unit. The heart rate is related to the frequency of the 

pulse signals by the mathematical expression given in Equation .5. 

The heart rate in beats per minuteundergoes a significant decline when a person is drowsy. Therefore, this 

variation was made use of in the control program in the Arduino to test for drowsiness. The normal heart rate for 

average adults is in the range of 60 – 100 BPM [13]. Therefore, a threshold value of 60BPM was used as the test 

criterion in the control program. Any value below that would indicate that the driver was feeling drowsy, and the 

Arduino would send the actuating signals to the alert module in order to alert the driver. 

The system when tested showed a delay in the normalizing of the heart rate reading. This is because many 

samples of the input signal had to be taken before the heart rate is computed. However, the test results produced 

were as expected. 

CONCLUSION 

The drowsy driver detection and alert system constructed in this project is meant to simplify drowsiness 

detection by employing a simple method for measuring the physiological state of the driver using a pulse sensor. 

The simplicity of the system was achieved by making some very useful approximations all of which are outlined 

in Sectiion 2.8. It may be noted that these approximations did not significantly diminish the functionality of the 

system in real life applications. 

The system is both compact and efficient. The cost may look big as a single project. However, on a large 

scale of manufacture, the cost will be far less than the stated cost used in this project. This reduction would be 

achieved through the automated bulk production of components and circuits. 
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ABSTRACT 

Schiff's bases were one of the excellent chelating agents that used for the spectrophotometric determination of 

titanium (IV).It was observed that1, 3 -Benzenediamine, N,N'- bis(2-furanylmethylene) formed red colored 

complex with titanium(IV) at 566 nm. Titanium (IV) was reacted with Schiff's base in slightly basic medium at 

pH=9 using borate buffer in presence of (SLS) as a surfactant. The effect of time, temperature and foreign ions 

were studied. Thestoichiometric composition of the formed complex 1:2 (metal: ligand). Beer's law was obeyed 

in the range of 70-160 µg ml-1 with molar absorptivity 6.31×103  L.mol-1.cm-1. The proposed methods were applied 

for the determination of titanium (IV).                                                                                                                  

Keywords:  Spectrophotometry, Titanium (IV), 1,3-Benzenediamine, N,N'-bis(2-furanylmethylene) ( BDFM), 

SLS, Beer's law, Industrial samples. 

 

1.INTRODUCTUON 

Schiff's bases have been known since 1864 when Hugo Schiff's reported the condensation of primary amines with 

carbonyl compounds. Nowadays, the research field dealing with Schiff's base coordination chemistry has expanded 

enormously. The importance of Schiff's base complexes for bioinorganic chemistry, biomedical applications, super 

molecular chemistry, catalysis and material science, separation and encapsulation processes , and formation of 

compounds with unusual properties and structures has been well recognized and reviewed . Schiff's bases have 

been reported in their biological properties, such as, antibacterial, antifungal activities. Their metal complexes 

have been widely studied because they have anticancer and herbicidal applications. They serve as models for 

biologically important species [1].                                        

Titanium is one of the important constituents of alloys. The combination of good strength, resistance to erosion 

and erosion-corrosion and high strength-to-weight ratio makes titanium suitable for many critical applications such 

as civilian and military airframe parts, nuclear power plants, food processing plants, oil refinery heat 

exchangers,.marine.components.and.medical.prosthess.[2].  .                                                                                                          

Titanium dioxide (TiO2) was the most widely used white pigment, for example in     paints..  It.has .high.   

brightness.and.a.very.high.refractive.index.[3]. .                                                                                                  

Several spectrophotometric methods were used for the analytical determination of titanium (IV) [4]. Titanium was 

a ubiquitous element, ranking ninth in abundance in the earth’s crust. However, due to limited solubility, its 

concentration in the hydrosphere.and.in.living.matter.was.relatively.low.[5]. .                                                                         

There are many other analytical methods used for the quantitative determination of titanium, but few of them can 

-be applied to cosmetics. A good example of an inapplicable method is colorimetric measurement using a UV

The electrochemical behavior of titanium makes its classical voltammetric r [6]. VIS spectrophotomete

determination very difficult, because at the common potentials it cannot be reduced to the metallic state and 

deposited onto an electrode [7]. Various analytical techniques used for the determination of titanium in different 

matrices include inductively coupled plasma  and determination of trace amounts of titanium was of great 

interest because of its increasing industrial and medical applications[8].                                                   

 

2.Expermental 

2.1  Apparatus:      

 T80 UV/Vis. Double beam spectrophotometer, PG instruments Ltd Company, United Kingdom was used for 

absorpance measurements, pH adjustment was carried out using (Adwa pH-meter, Model AD 1030, Romania) 

fitted with a combination glass-calomel electrode. 

mailto:El_gendyKh@yahoo.com
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2.2  Chemicals:      

All chemicals used were of analytical reagent grade (AR), and of highest purity available. They included:           

Company Chemical Company Chemical 

Sigma Sodium acetate Merk Furan-2-carbaldhyde 

Prolabo Borax Sigma Benzene-1,3-amine 

Merk Boric acid Merk Titanium dioxide 

Prolabo SLS Sigma Acetic acid 

Prolabo Methanol (90%) Sigma CTAB 

Prolabo Ethylene glycol. Sigma Triton X-100 

Prolabo Glycerine Prolabo Ethyl alcohol (90%) 

Prolabo Acetone Prolabo Dimethylsulfoxide 

 

Deionized water was usually used in all preparations.   

2.3 Reagents and solutions: 

             All chemicals were of analytical grade purchased from Sigma Company. 

         Ligand reagent : Stock solution (100 ml) of ligand reagent concentration of 0.01M was prepared by 

dissolving the appropriate amount (0.264 g) of ligand reagent in 10ml DMF as asolvent and complete to 100 ml 

with deionized water.                      

            Standared titanium solution: A 0.001 M stock solution of TI (IV) was prepared by dissolving the 

calculated amounts of titanium dioxide (Mwt=79.86) in the least amount of concentrated sulphuric acid with 

heating and complete to 100 mlwith deionized water. And standardized by Ammonium thiocyante and potassium 

di chromate [9]. 

            Surfactant solution: The surfactant, Sodium laureth sulfate (SLS), Triton X-100 and 

hexadecyltrimethylammonium bromide (CTAb) were prepared at concentration (1×10-2 M) by dissolving in deionized 

water and used without further purification .                     Buffer solutions:                   

            For the preparation of buffer solutions, different types of buffers including acetate buffer in the range of 

(3.5-6),universal buffer (1.81-11.98) [10],borate buffer (7.6-10) [11], citrate buffer (3-6), phosphate buffer(7-11) 

and acetate buffer (3.5-6) [12] were prepared. 

2.4 Procedure: 

2.4.1) Preparation of Schiff's base:  
A mixture of substituted benzene - 1, 3 - amine (10 mmol) (1.08g) and furan-2-carbaldhyde (20 mmol) (1.65 ml) 

(d=1.16) were dissolved in 10 ml absolute ethanol. The mixture was refluxed for 5 hours. It was then cooled and 

diluted with ice cold water. The resulting solid was recrystallized from ethanol to the proposed      Schiff's bases.                                                                                                                                                        

 
 C16H12N2O2 Chemical Formula 

264.09 g/mol Exact Mass 

1, 3-Benzenediamine, N,N'-bis(2-furanylmethylene) Systematic name 

264.28 g/mol Molecular Weight 

264.09 (100.0%), 265.09 (18.1%), 266.10 (1.4%) m/z 

C, 72.72; H, 4.58; N, 10.60; O, 12.11 Elemental Analysis 
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2.4.2) Preparation of solid complex:                                                                                                               

The complex was prepared by addition of 10 ml hot solution (0.1M) lead acetate  [(Pb(CH3COO)2)] to 20 

ml hot solution (40˚C) of the Schiff's base BDFM (0.1M) with 3.00 ml of acetate buffer pH=3.5 . The resulting 

mixture was stirred under reflux for 1 hour where up on the complex precipitated. This was collected by filtration, 

washed with 10 ml a 1:1 ethanol-water mixture and finally by 10 ml diethyl ether.                                                                                                                                  

2.4.3) Absorption curve:                                                                                                
        Transfer a 1.00 ml of TI (IV) (1×10-3M), 2.00 ml of reagent solution (1×10-2M) and 3.00 ml borate 

buffer pH=9 into 10 ml measuring flask and complete to the mark with deionized water. At once, the maximum 

absorbance was measured by scanning wavelength from 200 to 800 nm against the reagent blank.                                              

 2.4.4)in presence of surfactant:                                                                                     
   In presence of 1.00 ml surfactant SLS (1×10-2M) take 1.00 ml of Ti (IV) (1×10-3M), 2.00 ml of reagent 

solution (1×10-2M) and 3.00 ml borate buffer pH=9 were mixed in 10 ml measuring flask and complete to the 

mark with 3.00 ml deionized water. At once, the absorbance for the sample was measured by scanning wavelength 

from 200 to 800 nm against the reagent blank.                                        .                                     2.4.5) Beer's law:                                                              

:                                                       A series of solutions containing a known volume of ligand reagent and different 

concentration of TI (IV) ranging from 70-160 µg ml-1, was mixed in 10 ml measuring flask, with known volume 

of borate buffer pH=9 and 1.00 ml SLS at once at 20˚C, the absorbance was measured at 560 nm against blank 

solution.                                            2.4.6) Applications:                                                  

         a- Determination of TI (IV) in cement (white cement):     

            Weigh out accurately (1.00 g) of the sample (dried at 110˚C) into a beaker and dissolve it in the minimum 

volume 5.00 ml of hydrochloric acid. Heat to dryness, add 25 ml of Hcl (1:1) to the residue, digest for 1hour and 

filter the insoluble residue into a 250 ml calibrated flask and then dilute to volume with water. Use 5.00 ml protion 

for determination. 
        b- Determination of TI (IV) in cosmatic preparation (TATTO):                                   A weighed sample 

(3.5 gm) of the tattoo was dissolved in ether, then in a 5.00 ml of concentrated Hcl with heating for few minutes 

and separation of the aqueous layer. The solution was diluted to 25 ml with (1.00 ml) from the above solution was 

taken, mixed with ligand reagent and the absorbance was measured at 566 nm against the blank [13].   

       c-Determination of TI (IV) in toothpaste (colgate):  

           Take (2.00 g) of toothpaste sample was weighed in a silica crucible and incinerated for about 2h at 550˚C. 

The solution was then cooled followed by the addition of 1.5 ml hydrocholoric acid and 0.5 ml nitric acid and 

finally the evaporation to dryness on the steam bath. The residue obtained was dissolved in 5 ml hot water, 

evaporated to dryness, treated with hydrofluoric acid, and evaporated again to dryness. It was diluted with 

deionized water, filtered,washed and made up to 250 ml deionized water [14]. 

    d- Determination of TI (IV) in white oily colour (Talens):  

     A weighed sample (2.00 gm) of the oily colour was dissolved in ether, then in a 15 ml of concentrated Hcl 

with heating for few minutes and separation of the aqueous layer. The solution was diluted to 25 ml. (2.00 ml) 

from the above solution was taken, mixed with ligand reagent and the absorbance was measured at 566 nm against 

the blank.  

E- Determinatiom of TI (IV) in paper(white printing paper): 

    A weigthed sample (1.00 g) of the paper sample was taken after ashing and dissolve the ash by the method 

specified in this international standared. 

Dissolution the ash in sulfuric acid (2 M) and ammonium sulfate in beaker add 10 ml of sulfuric acid and 40 g of 

ammonium sulfate  then diluted to 1 litter by deionized water 2.00 ml from the above solution was taken, mixed 

with ligand reagent and the absorbance was measured. 

3. Results and discussion:    

3.1 Absorption curve: 

      BDFM ligand reagent was used as a new spectrophotometric reagent for the determination of titanium 

(IV) by forming red colored stable complex at 560 nm for TI (IV), as shown in Fig. (3), while Fig (1), Fig (2) 

represented the IR spectra of ligand and the complex respectively. 
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Fig (1): IR spectra of ligand (BDFM) 

 
Fig (2): IR spectra of titanium solid complex 

3.2 Effect of pH and buffer solution: 

       The study of the effect of pH on the color intensity of the complex showed that the appropriate pH range 

was from 1 to 12 with maximum value at pH=9 for TI-BDFM complex as shown in Fig. (4). Studying the effect 

of different buffers types in the range from (7-9) indicated that the maximum absorbance values were obtained 

using borate buffer at pH=9 for complex as shown in Fig. (5) and Fig (6).  
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                 Fig (4): Effect of different pH on the   

formation for TI (IV) with BDFM 

 
 

Fig (3): Absorption spectra for TI (IV) 

With             BDFM complex.                                        

 

 

 

 

 
 

Fig (5): Effect of different buffers on the  formation of Ti (IV)-BDFM complex. 

3.3- Effect of organic solvents:                                                                                
        The effect of organic solvents on the absorption spectra of the formed complex was studied in 

methanol, ethanol, isopropanol, acetone, DMSO, glycerine, ethylene glycol and formaldehyde as solvents and the 

absorbance was measured in presence of other optimum conditions against the blank solution. The results 

illustrated that, the value of absorbance was not improved by using any organic solvents as shown in Table (1) and 

Fig (6):           
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                                                               :    

 

Absorbance λmax Effect of solvent 

0.742 522 Without 

0.580 522 Methanol 

0.718 522 Ethanol 

0.707 522 Isopropanol 

0.620 524 Acetone 

0.596 522 DMF 

0.686 526 Formaldehyde 

0.627 528 Ethylene glycol 

0.564 520 Glycerine 

 

Table (1): Effect of different solvents of and titanium (IV).    

 
Fig (6): Effect of organic solvents. 

  

3.4 Effect of surfactants: 

      By studying the effect of many differents surfactants such as SLS, CTAB,  

TRITON X 100, the results showed that the presence of 1.00 ml of SLS as a surfactant shifted the absorption 

peak to hyper and bathochromic shifts and this may be due to the formation of micelles or formation of double or 

triple complex with surfactant itself as showed in Table. (2). 

 

Table (2): The effect of different surfactants on titanium (IV) complex 

 

Effect of surfactant  

λmax 

Absorbance 

Without  522 0.742 

SLS 566 0.936 

CTAB 528 0.309 

Triton X100 526 0.309 
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3.5: Other optimum conditions: 

      Some other effects such as the effect of sequence of the addition, standing time and temperature were also 

studied on the formation of titanium (IV) with BDFM complex.                                                               .                                                                                                                          

3.5.1)-Effect of Time: 

      The effect of time on the formation and colour stability of Ti (IV) – BDFM complex was studied to determine 

the optimum standing time for the analytical procedure by measuring the absorbance of the identical samples 

containing the metal ions, after intervals of time ranging between 5 and 120 minutes versus the blank. The results 

indicated that, Ti (IV) – BDFM complex was instantaneously formed and remain stable for a long time as shown 

in Table (3) with Fig (7) 

 

 Table (3): Time affecting on the formation of Ti (IV) complex 

                                                                      

Time, min. At once 5 10 15 30 45 60 75 120 

Absorbanc

e 

0.732 0.742 0.722 0.673 0.625 0.598 0.553 0.536 0.420 

 

3.5.2)-Effect of Temperature:   

                                                                                            

 The effect of temperature was studied for the complex under investigation at different temperatures ranging from 

(20-75ºC) by heating or cooling the sample and the blank in water or ice bath, then the absorbance was measured 

against the reagent blank. It was found that, the maximum stability of the complex at 20ºC and decrease gradually 

by raising the temperature as shown in Table (4) with Fig (8).  

 

                                               

Temperature, °C 20 25 35 45 55 65 75 

Absorbance 
0.728 0.353 0.303 0.341 0.369 0.419 0.474 

 

 

 
Fig (7): Effect of time on the formation of  

Ti (IV)-BDFM complex.      

 

 
 

 Fig (8): Effect of temperature on the 

formation of Pb (II)-BDFM complex. 

 

3.6- Determination of the stoichiomertic ratio: 

3.6.1)-The molar ratio method:  

         For investigating the molecular structure of the complex formed between,  
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Ti(IV) and BDFM, a series of solutions was prepared in which the metal ion concentration was kept constant at 

1.00 ml (1×10-3 M), while that of the ligand was regularly varied from 0.1 to 0.8 ml of (1×10-3 M). The absorbance 

of these solutions were measured at 566 nm with all optimum conditions, and then plotted against the molar ratio 

[ligand] / [metal]. Fig. (9) gave the absorbance - molar ratio curve which showed that Ti (IV) formed a 1:2 complex 

through the combination with the metal ion as shown in Fig (10).  

3.6.2) Using the continuous variation method: 

          A series of solutions were prepared by mixing an equimolar solution of Ti (IV) and ligand in different 

proportions from 0.1 ml to 0.9 ml (1×10-3 M) of the same concentration while keeping the total molar concentration 

constant. A plot of absorbance measured at the recommend wavelength versus mole fraction was used to determine 

the metal-ligand ratio. Fig. (10) Showed that the maximum absorpance obtained at a ratio of 1:2 for the complex.                                                                        

 
Fig. (9): Determination of the metal-reagent 

ratio              of Pb (II) with BDFM complexes using 

molar ratio method. 

 
     Fig. (10): Determination of the metal-

reagent              ratio of Pb(II)with BDFM complexes 

using continuous variation method. 

 

3.7 Calibration curve: 

      Several complexes were prepared where the concentration of the ligand was kept constant at 1×10 -2 M 

while the concentration of the metal ion was varied from 1×10-6 to 1×10-3 M and their absorbance values were 

measured versus the concentration of  titanium(IV) at 566 nm in presence of SLS and other optimum conditions. 

Beer's law was obeyed from 70 to 160 µg ml-1 for Ti (IV), as shown in Fig. (11).                                                  

 
Fig (11): Calibration curve of Ti (IV) With BDFM complex. 
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3.8 Analytical and statistical characteristics of Ti (IV) - BDFM complex: 

   

   The molar absorptivity, limit of detection, limit of quantification, relative standard deviation and student t-test 

were calculated. The data indicates high sensitivity and the good accuracy of the proposed method as showed in 

the Table-5.                                                                                                                                           

 

Table-5: Analytical and statistical characteristics of Ti (IV) complex. 

                                                        

Value 
 

Parameter 

6.13×103 Molar absorptivity (ε) L mol-1 cm-1 

0.02160 Standard deviation (SD) 

0.0308  Relative standard deviation (RSD %) 

0.00816 Standard error of the mean (SEM) 

2.4497 Student t-test 

37.72 Limit of quantification (LOQ) µg ml-1 

12.45 Limit of detection (LOD) µg ml-1 

 

3.9- Effect of foreign ions: 

        The effect of 50 fold molar excess of many species of different cations and anions were tested in the 

determination of TI (IV) WITH SCHIFF'S BASE LIGAND. The results showed that As (III), Mo (VI), Ce (III), 

Pb (II) and Ni (II) interfere in the determination of titanium (II) with BDFM. 

...                                                          

 3.10-Application:                                                                                                        
      The proposed method can be applied for the determination of titanium (IV) in cement, cosmetic (TATTO), 

toothpaste, oily color and printing paper as the above procedures. The results give good and accurate results as 

shown in table (6).                                                                                                                    

                                                                                                                

               Table (6): Determination Ti (IV) in some industrial samples 

                                                                                               

RSD 

% 
Recovery 

% 
Found 

(µg ml-1) 

Taken 

(µg ml-1) 

 

Sample 

    

 

Determination of Ti (IV)  in 

Cement 

cosmetic (TATTO) 

toothpaste (colgate) 

oily color 

printing paper 

 

4. Conclusion: 

 

 

        New, simple and accurate spectrophotometric method was described for the determination of titanium 

(IV) based on the formation of colored complex between the metal ion and the reagent (BDFM). The complex has 

absorbance maxima at 566 nm in presence of SLS as a surfactant; with molar absorptivity 6.13×103 L mol-1cm-1 

the complex was stable at room temperature and for a long time. The method was applied for the determination of 

titanium (IV) in some industrial samples.                              
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Abstract  

        

 In this paper we presented an analysis of Lagrange formulas. with four Almost Complex Structures we 

have reached important results in differential geometry that can be applied in theoretical physics. 

 

Keywords; Symplectic geometry , four almost complex structure, Lagrangian Mechanical Systems.  
 

1 Introduction 

     The geometric study of dynamical systems is an important chapter of contemporary mathematics due 

to its applications in Mechanics, Theoretical Physics. the most important papers on the topic entitled 

Mechanical Equations. 

R.Ye developed a general framework for embedded (immersed) J-holomorphic curves and a systematic 

treatment of the theory of  filling by holomorphic curves in 4-dimensional symplectic manifolds [1]. 

Audin and Lafontaine introductioned to symplectic geometry and relevant techniques of Riemannian 

geometry, proofs of Gormov.s compactness theorem, an investigation of local properties of holomorphic 

curves, including positivity of intersections, and applications to Lagrangian embeddings problems [2]. 

Tekkoyun submitted paracomplex analogue of the Euler-Lagrange equations was obtained in the 

framework of para-Kählerian manifold and the geometric results on a paracomplex mechanical systems 

were found [3]. Lisi considered three applications of pseudoholomorphic curves to problems in 

Hamiltonian dynamics [4]. Tekkoyun and Yayli  shown that generalized-quaternionic Kählerian 

analogue of Lagrangian and Hamiltonian mechanical systems. Eventually, the geometric-physical results 

related to generalized-quaternionic Kählerian mechanical systems are provided [5]. Kasap submitted 

Weyl-Euler-Lagrange equations of motion on .at manifold [6]. Kasap and Tekkoyun obtained 

Lagrangian and Hamiltonian formalism for mechanical systems using para/pseudo-Kahler manifolds, 

representing an interesting multidisciplinary .field of research. Also, the geometrical, relativistical, 

mechanical and physical results related to para/pseudo-Kahler  mechanical systems were given, too [7].  

Kasap examined  Weyl. Euler. Lagrange and  Weyl. Hamilton equations on Rn
2n which is a model of 

tangent manifolds of constant W-Sectional curvature [8]. Oguzhan and Zeki Kasap submitted 

Mechanical Equations with Two Almost Complex Structures on Symplectic Geometry , using two 

complex structures, examined mechanical systems on symplectic geometry.[9]. 

   In this paper, we study dynamical systems with four Almost Complex Structures . After Introduction 

in Section 1, we consider Historical Background paper basic  . Section 2 (Preliminaries) deals with the 

study Almost Complex Structures. Section 3 is devoted to study Lagrangian Dynamics. 

 

2 Preliminaries 

   In this In this preliminary chapter, we recall basic definitions, results and formulas which we shall 

use in the subsequent chapters of the paper. Most of material included in this chapter occurs in standard 

literatures namely. 
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2.1  Symplectic Manifolds 

 

Definition 2.1.1 A symplectic manifold is a pair (M, σ)such that M is a smooth manifold and σ is a closed non-

degenerate differential 2-form on M. This means that in each tangent space TpM, σ gives a non degenerate, bilinear, 

skew symmetric form σp ∶  TpM × TpM ⟶ R such that σp varies smoothly in p. 

 

2.2 Complex manifolds   

    Let M be configuration manifold of real dimension m. A tensor field J on TM is called an almost 

complex structure on TM if at every point p of TM, J is endomorphism of the tangent space Tp(TM) such 

that   J2 = −I. A manifold TM with fixed almost complex structure J is called almost complex manifold. 

Assume that (xi) be coordinates of M and (xi, yi) be a real coordinate system on a neighborhood U of 

any point p of  TM. Also, let us to be {(
∂

∂xi
)
p
, (

∂

∂yi
)
p
} and {(dxi)p, (dyi)p} to natural bases over R of 

tangent space Tp(TM)  and cotangent space Tp
∗(TM) of  TM, respectively. 

  Let TM  be an almost complex manifold with fixed almost complex structure J. The manifold TM is called 

complex manifold if there exists an open covering {U} 

of    TM satisfying the following condition: There is a local coordinate system (xi, yi)on each U, such 
that 

J (
∂

∂xi
) =

∂

∂yi
      , J (

∂

∂yi
) = −

∂

∂xi
                                        (1) 

 

2.3 Integrable almost complex structures 

Definition 2.3.1[6] 

Every complex manifold is itself an almost complex manifold. In local holomorphic coordinates  Z =
xk + iyk one can define the maps 

 

J (
∂

∂xk
) =

∂

∂yk
                           ,    J (

∂

∂yk
) = −

∂

∂xk
 

Proposition 2.3.2 
Suppose that  {x1, x2, x3, x4, x5, x6, x7, x8}, be a real coordinate system on (M, J). Then we denote by 

{
∂

∂x1
,
∂

∂x2
,
∂

∂x3
,
∂

∂x4
,
∂

∂x5
,
∂

∂x6
,
∂

∂x7
,
∂

∂x8
} 

{dx1, dx2, dx3, dx4, dx5, dx6} 
 

                                                         J (
∂

∂x1
) =

∂

∂x2
         ,           J (

∂

∂x2
) = −

∂

∂x1
      ,     

                                                              J (
∂

∂x3
) =

∂

∂x4
                ,        J (

∂

∂x4
) = −

∂

∂x3
 

                                J (
∂

∂x5
) =

∂

∂x6
                 ,         J (

∂

∂x6
) = −

∂

∂x5
 

                                      J (
∂

∂x7
) =

∂

∂x8
                 ,         J (

∂

∂x8
) = −

∂

∂x7
                   (2) 

 

Let  

z1 = x1 + ix2  ,   z2 = x3 + ix4      ,    z3 = x5 + ix6  ,      z4 = x7 + ix8 
 

https://en.wikipedia.org/wiki/Complex_manifold
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J2 (
∂

∂x1
) =

∂

∂x2
= J (

∂

∂x2
) = −

∂

∂x1
 

J2 (
∂

∂x2
) = J (−

∂

∂x1
)   = −

∂

∂x2
 

 J2 (
∂

∂x3
) = J (

∂

∂x4
) = −

∂

∂x3
 

J2 (
∂

∂x4
) = J (−

∂

∂x3
) = −

∂

∂x4
 

J2 (
∂

∂x5
) = J (

∂

∂x6
) = −

∂

∂x5
 

J2 (
∂

∂x6
) = J (−

∂

∂x5
) = −

∂

∂x6
 

J2 (
∂

∂x7
) = J (−

∂

∂x8
) = −

∂

∂x7
 

J2 (
∂

∂x8
) = J (−

∂

∂x7
) = −

∂

∂x8
 

Theorem 2.3.3 [3] Let M be m-real dimensional configuration manifold .A tensor field  J on T∗M is 

called an almost complex structure on T∗M if at every point p of T∗M , J is endomorphism of the tangent 

space Tp
∗(M) such that  J2 = −1  are complex is  J∗2 = J∗ ∘ J∗ = −1 is called structures are complex 

manifold 

3 Lagrangian  Dynamical Systems 

   In this section, we shall obtain the version  Euler-Lagrange equations for classical mechanics structured 

with Four Almost Complex Structures on Symplectic Geometry introduced in 
Definition 3.1. A Lagrangian  function for a Hamiltonian  vector field X on M is a smooth function L ∶  TM →

 R such that 

iXϕL = dEL                                                                 (3)  
Let  ξ be the vector field by  

ξ = X1
∂

∂x1
+ X2

∂

∂x2
+ X3

∂

∂x3
+ X4

∂

∂x4
+ X5

∂

∂x5
+ X6

∂

∂x6
+ X7

∂

∂x7
+ X8

∂

∂x8
    (4) 

And  

   
X1 = ẋ1 ,   X2 = ẋ2  , X3 = ẋ3 , X4 = ẋ4 ,   X5 = ẋ5   ,   X6 = ẋ6, X7 = ẋ7  , X8 = ẋ8 

 

 

U = J(ξ) = X1
∂

∂x1
− X2

∂

∂x2
+ X3

∂

∂x3
− X4

∂

∂x4
+ X5

∂

∂x5
− X6

∂

∂x6
 + X7

∂

∂x7
− X8

∂

∂x8
       (5)    

    

Let that Liouville  Vector field on complex manifold (M,U)  

Kinetic energy given       T: TM → M 

T =
1

2
mi(ẋ1

2 + ẋ2
2 + ẋ3

2 + ẋ4
2 + ẋ5

2 + ẋ6
2 + ẋ7

2 + ẋ8
2) 

Potential energy  P: TM → M 

P = migh  
Here mi, g and h stand for mass of a mechanical system having m particles, the gravity acceleration 

and distance to the origin of mechanical system . 
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Then L ∶  M →  R is a map that satisfies the conditions;  
i) L =  T −  P is a Lagrangian function,  

ii) ii) the function determined by EL =  V (L)  −  L, is energy function. 

The function iF0 induced by F0  and denoted by 

iJω(X1, X2, … , Xr) =∑ω(X1, … , JXi, … , Xr)

r

i=1

                               (6) 

is said to be vertical derivation, where ω ∈ ∧r M,Xi ∈ X(M). The vertical differentiation dJ is defined 

by 

dJ = [iJ, d] = iJd − diJ 
where d is the usual exterior derivation. 
 

ϕL = ddJL such that  

dJ =
∂

∂x2
dx1 −

∂

∂x1
dx2 +

∂

∂x4
dx3 −

∂

∂x3
dx4 +

∂

∂x6
dx5 −

∂

∂x5
dx6  +

∂

∂x8
dx7 −

∂

∂x7
dx8        (7) 

     Defined by operator  dJ: A(M) → ⋀
1M  

dJL = (
∂

∂x2
dx1 −

∂

∂x1
dx2 +

∂

∂x4
dx3 −

∂

∂x3
dx4 +

∂

∂x6
dx5 −

∂

∂x5
dx6 +

∂

∂x8
dx7 −

∂

∂x7
dx8) L 

dJL =
∂L

∂x2
dx1 −

∂L

∂x1
dx2 +

∂L

∂x4
dx3 −

∂L

∂x3
dx4 +

∂L

∂x6
dx5 −

∂L

∂x5
dx6 +

∂L

∂x8
dx7 −

∂L

∂x7
dx8       (4) 

That  

ϕL = −d(dG1) = −d(
∂

∂x2
dx1 −

∂

∂x1
dx2 +

∂

∂x4
dx3 −

∂

∂x3
dx4 +

∂

∂x6
dx5 −

∂

∂x5
dx6 +

∂

∂x8
dx7dx8) 

ϕL = −
∂2L

∂x1∂x2
dx1 ∧ dx1 +

∂2L

∂x1 ∂x1
dx1 ∧ dx2 −

∂2L

∂x1 ∂x4
dx1 ∧ dx3 +

∂2L

∂x1∂x3
dx1 ∧ dx4 −

∂2L

∂x1 ∂x6
dx1 ∧

dx5 +
∂2L

∂x1 ∂x5
dx1 ∧ dx6 −

∂2L

∂x1 ∂x8
dx1 ∧ dx7 +

∂2L

∂x1∂x7
dx1 ∧ dx8  −

∂2L

∂x2∂x2
dx2 ∧ dx1 +

∂2L

∂x2 ∂x1
dx2 ∧

dx2 −
∂2L

∂x2 ∂x4
dx2 ∧ dx3 +

∂2L

∂x2 ∂x3
dx2 ∧ dx4 −

∂2L

∂x2 ∂x6
dx2 ∧ dx5 +

∂2L

∂x2 ∂x5
dx2 ∧ dx6 −

∂2L

∂x1∂x8
dx2 ∧

dx7 +
∂2L

∂x2 ∂x7
dx2 ∧ dx8 −

∂2L

∂x3 ∂x2
dx3 ∧ dx1 +

∂2L

∂x3 ∂x1
dx3 ∧ dx2   −

∂2L

∂x3∂x4
dx3 ∧ dx3 +

∂2L

∂x3 ∂x3
dx3 ∧

dx4 −
∂2L

∂x3 ∂x6
dx3 ∧ dx5 +

∂2L

∂x3 ∂x5
dx3 ∧ dx6 −

∂2L

∂x3 ∂x8
dx3 ∧ dx7 +

∂2L

∂x3 ∂x7
dx3 ∧ dx8  −

∂2L

∂x4 ∂x2
dx4 ∧

dx1 +
∂2L

∂x4∂x1
dx4 ∧ dx2 −

∂2L

∂x4 ∂x4
dx4 ∧ dx3 +

∂2L

∂x4 ∂x3
dx4 ∧ dx4 −

∂2L

∂x4 ∂x6
dx4 ∧ dx5 +

∂2L

∂x4 ∂x5
dx4 ∧

dx6 −
∂2L

∂x4 ∂x8
dx4 ∧ dx7 +

∂2L

∂x4 ∂x7
dx4 ∧ dx8 −

∂2L

∂x5 ∂x2
dx5 ∧ dx1 +

∂2L

∂x5 ∂x1
dx5 ∧ dx2 −

∂2L

∂x5 ∂x4
dx5 ∧

dx3 +
∂2L

∂x5 ∂x3
dx5 ∧ dx4 −

∂2L

∂x5 ∂x6
dx5 ∧ dx5 +

∂2L

∂x5 ∂x5
dx5 ∧ dx6 −

∂2L

∂x5 ∂x8
dx5 ∧ dx7 +

∂2L

∂x5∂x7
dx5 ∧ dx8 

−
∂2L

∂x6 ∂x2
dx6 ∧ dx1 +

∂2L

∂x6∂x1
dx6 ∧ dx2 −

∂2L

∂x6 ∂x4
dx6 ∧ dx3 +

∂2L

∂x6 ∂x3
dx6 ∧ dx4 −

∂2L

∂x6 ∂x6
dx6 ∧ dx5 +

∂2L

∂x6 ∂x5
dx6 ∧ dx6 −

∂2L

∂x6 ∂x8
dx6 ∧ dx7 +

∂2L

∂x6 ∂x7
dx6 ∧ dx8 −−

∂2L

∂x7 ∂x2
dx7 ∧ dx1 +

∂2L

∂x7 ∂x1
dx7 ∧ dx2 −

∂2L

∂x7 ∂x4
dx7 ∧ dx3 +

∂2L

∂x7 ∂x3
dx7 ∧ dx4 −

∂2L

∂x7 ∂x6
dx7 ∧ dx5 +

∂2L

∂x7 ∂x5
dx7 ∧ dx6 −

∂2L

∂x7∂x8
dx7 ∧ dx7 +

∂2L

∂x7 ∂x7
dx7 ∧ dx8 −

∂2L

∂x8 ∂x2
dx8 ∧ dx1 +

∂2L

∂x8 ∂x1
dx8 ∧ dx2 −

∂2L

∂x8 ∂x4
dx8 ∧ dx3 +

∂2L

∂x8 ∂x3
dx8 ∧ dx4 −

∂2L

∂x8 ∂x6
dx8 ∧ dx5 +

∂2L

∂x8 ∂x5
dx8 ∧ dx6 −

∂2L

∂x8 ∂x8
dx8 ∧ dx7 +

∂2L

∂x8 ∂x7
dx8 ∧ dx8 

Calculate   ϕL(ξ)    
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iXϕL = ϕL(ξ) = (−
∂2L

∂x1 ∂x2
dx1 ∧ dx1 +

∂2L

∂x1 ∂x1
dx1 ∧ dx2 −

∂2L

∂x1∂x4
dx1 ∧ dx3 +

∂2L

∂x1 ∂x3
dx1 ∧ dx4 −

∂2L

∂x1 ∂x6
dx1 ∧ dx5 +

∂2L

∂x1 ∂x5
dx1 ∧ dx6 −

∂2L

∂x1∂x8
dx1 ∧ dx7 +

∂2L

∂x1 ∂x7
dx1 ∧ dx8  −

∂2L

∂x2 ∂x2
dx2 ∧ dx1 +

∂2L

∂x2 ∂x1
dx2 ∧ dx2 −

∂2L

∂x2 ∂x4
dx2 ∧ dx3 +

∂2L

∂x2 ∂x3
dx2 ∧ dx4 −

∂2L

∂x2 ∂x6
dx2 ∧ dx5 +

∂2L

∂x2∂x5
dx2 ∧ dx6 −

∂2L

∂x1 ∂x8
dx2 ∧ dx7 +

∂2L

∂x2 ∂x7
dx2 ∧ dx8 −

∂2L

∂x3 ∂x2
dx3 ∧ dx1 +

∂2L

∂x3 ∂x1
dx3 ∧ dx2   −

∂2L

∂x3∂x4
dx3 ∧ dx3 +

∂2L

∂x3 ∂x3
dx3 ∧ dx4 −

∂2L

∂x3 ∂x6
dx3 ∧ dx5 +

∂2L

∂x3 ∂x5
dx3 ∧ dx6 −

∂2L

∂x3 ∂x8
dx3 ∧ dx7 +

∂2L

∂x3∂x7
dx3 ∧ dx8  

−
∂2L

∂x4 ∂x2
dx4 ∧ dx1 +

∂2L

∂x4∂x1
dx4 ∧ dx2 −

∂2L

∂x4 ∂x4
dx4 ∧ dx3 +

∂2L

∂x4 ∂x3
dx4 ∧ dx4 −

∂2L

∂x4 ∂x6
dx4 ∧ dx5 +

∂2L

∂x4 ∂x5
dx4 ∧ dx6 −

∂2L

∂x4 ∂x8
dx4 ∧ dx7 +

∂2L

∂x4 ∂x7
dx4 ∧ dx8 −

∂2L

∂x5 ∂x2
dx5 ∧ dx1 +

∂2L

∂x5 ∂x1
dx5 ∧ dx2 −

∂2L

∂x5 ∂x4
dx5 ∧ dx3 +

∂2L

∂x5 ∂x3
dx5 ∧ dx4 −

∂2L

∂x5 ∂x6
dx5 ∧ dx5 +

∂2L

∂x5 ∂x5
dx5 ∧ dx6 −

∂2L

∂x5∂x8
dx5 ∧ dx7 +

∂2L

∂x5 ∂x7
dx5 ∧ dx8 −

∂2L

∂x6 ∂x2
dx6 ∧ dx1 +

∂2L

∂x6 ∂x1
dx6 ∧ dx2 −

∂2L

∂x6 ∂x4
dx6 ∧ dx3 +

∂2L

∂x6∂x3
dx6 ∧ dx4 −

∂2L

∂x6 ∂x6
dx6 ∧ dx5 +

∂2L

∂x6 ∂x5
dx6 ∧ dx6 −

∂2L

∂x6 ∂x8
dx6 ∧ dx7 +

∂2L

∂x6 ∂x7
dx6 ∧ dx8 − −

∂2L

∂x7 ∂x2
dx7 ∧ dx1 +

∂2L

∂x7 ∂x1
dx7 ∧ dx2 −

∂2L

∂x7 ∂x4
dx7 ∧ dx3 +

∂2L

∂x7 ∂x3
dx7 ∧ dx4 −

∂2L

∂x7 ∂x6
dx7 ∧ dx5 +

∂2L

∂x7∂x5
dx7 ∧ dx6 −

∂2L

∂x7 ∂x8
dx7 ∧ dx7 +

∂2L

∂x7 ∂x7
dx7 ∧ dx8 −

∂2L

∂x8 ∂x2
dx8 ∧ dx1 +

∂2L

∂x8 ∂x1
dx8 ∧ dx2 −

∂2L

∂x8 ∂x4
dx8 ∧ dx3 +

∂2L

∂x8 ∂x3
dx8 ∧ dx4 −

∂2L

∂x8 ∂x6
dx8 ∧ dx5 +

∂2L

∂x8 ∂x5
dx8 ∧ dx6 −

∂2L

∂x8 ∂x8
dx8 ∧ dx7 +

∂2L

∂x8∂x7
dx8 ∧ dx8) 

(X1
∂

∂x1
+ X2

∂

∂x2
+ X3

∂

∂x3
+ X4  

∂

∂x4
+ X5

∂

∂x5
+ X6

∂

∂x6
+ X7

∂

∂x7
+ X8

∂

∂8
)              (9)    

From the energy equation we get 

EL = V(L) − L

= X1
∂L

∂x2
− X2

∂L

∂x1
+ X3

∂L

∂x4
− X4

∂L

∂x3
+ X5

∂L

∂x6
− X6

∂L

∂x5
+X7

∂L

∂x7
− X8

∂L

∂x7
− L      (10 ) 

 

In the equation of the energy equation we obtain 

dEL = (
∂

∂x2
dx1 −

∂

∂x1
dx2 +

∂

∂x4
dx3 −

∂

∂x3
dx4 +

∂

∂x6
dx5 −

∂

∂x5
dx6 +

∂

∂x8
dx7 −

∂

∂x7
dx8) (X

1
∂L

∂x2

− X2
∂L

∂x1
+ X3

∂L

∂x4
− X4

∂L

∂x3
+ X5

∂L

∂x6
− X6

∂L

∂x5
+ X7

∂L

∂x8
− X8

∂L

∂x7
− L) 

dEL = X
1
∂2L

∂x1 ∂x2
dx1 + X

1
∂2L

∂x2 ∂x2
dx2 + X

1
∂2L

∂x3 ∂x2
dx3 + X

1
∂2L

∂x4 ∂x2
dx4 + X

1
∂2L

∂x5 ∂x2
dx5

+ X1
∂2L

∂x6 ∂x2
dx6 + X

1
∂2L

∂x7 ∂x2
dx7 + X

1
∂2L

∂x8 ∂x2
dx8 

−X2
∂2L

∂x1 ∂x1
dx1 − X

2
∂2L

∂x2 ∂x1
dx2 − X

2
∂2L

∂x3 ∂x1
dx3 − X

2
∂2L

∂x4 ∂x1
dx4 − X

2
∂2L

∂x5 ∂x1
dx5

− X2
∂2L

∂x6 ∂x1
dx6 − X

2
∂2L

∂x7 ∂x1
dx7 − X

2
∂2L

∂x8 ∂x1
dx8 
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+X3
∂2L

∂x1 ∂x4
dx1 + X

3
∂2L

∂x2 ∂x4
dx2 + X

3
∂2L

∂x3 ∂x4
dx3 + X

3
∂2L

∂x4 ∂x4
dx4 + X

3
∂2L

∂x5 ∂x4
dx5

+ X3
∂2L

∂x6 ∂x4
dx6 + X

3
∂2L

∂x7 ∂x3
dx7 + X

3
∂2L

∂x8 ∂x3
dx8 

−X4
∂2L

∂x1 ∂x3
dx1 − X

4
∂2L

∂x2 ∂x3
dx2 − X

4
∂2L

∂x3 ∂x3
dx3 − X

4
∂2L

∂x4 ∂x3
dx4 − X

4
∂2L

∂x5 ∂x3
dx5

− X4
∂2L

∂x6 ∂x3
dx6 − X

4
∂2L

∂x7 ∂x4
dx7 − X

4
∂2L

∂x8 ∂x4
dx8 

+X5
∂2L

∂x1 ∂x6
dx1 + X

5
∂2L

∂x2 ∂x6
dx2 + X

5
∂2L

∂x3 ∂x6
dx3 + X

5
∂2L

∂x4 ∂x6
dx4 + X

5
∂2L

∂x5 ∂x6
dx5

+ X5
∂2L

∂x6 ∂x6
dx6 + X

5
∂2L

∂x7 ∂x5
dx7 + X

5
∂2L

∂x8 ∂x5
dx8 

−X6
∂2L

∂x1 ∂x5
dx1 − X

6
∂2L

∂x2 ∂x5
dx2 − X

6
∂2L

∂x3 ∂x5
dx3 − X

6
∂2L

∂x4 ∂x5
dx4 − X

6
∂2L

∂x5 ∂x5
dx5

− X6
∂2L

∂x6 ∂x5
dx6 − X

6
∂2L

∂x7 ∂x6
dx7 − X

6
∂2L

∂x8 ∂x6
dx8 

+X7
∂2L

∂x1 ∂x8
dx1 + X

7
∂2L

∂x2 ∂x8
dx2 + X

7
∂2L

∂x3 ∂x8
dx3 + X

7
∂2L

∂x4 ∂x8
dx4 + X

7
∂2L

∂x5 ∂x8
dx7

+ X7
∂2L

∂x6 ∂x8
dx6 + X

7
∂2L

∂x7 ∂x8
dx7 + X

7
∂2L

∂x8 ∂x8
dx8 

−X8
∂2L

∂x1 ∂x7
dx1 − X

8
∂2L

∂x2 ∂x7
dx2 − X

8
∂2L

∂x3 ∂x7
dx3 − X

8
∂2L

∂x4 ∂x7
dx4 − X

8
∂2L

∂x5 ∂x7
dx5

− X8
∂2L

∂x6 ∂x7
dx6 − X

8
∂2L

∂x7 ∂x7
dx7 − X

8
∂2L

∂x8 ∂x7
dx8 

−
∂L

∂x1
dx1 −

∂L

∂x2
dx2 −

∂L

∂x3
dx3 −

∂L

∂x4
dx4 −

∂L

∂x5
dx5 −

∂L

∂x6
dx6   −

∂L

∂x7
dx7 −

∂L

∂x8
dx8     (11) 

Equation of Equation (10) with Equation (11) we obtain 

iXϕL = dEL 

−(X1
∂

∂x1
+ X2

∂

∂x2
+ X3

∂

∂x3
+ X4

∂

∂x4
+ X5

∂

∂x5
dx5 + X

6
∂

∂x6
+ X7

∂

∂x7
dx5 + X

8
∂

∂x8
) (
∂L

∂x2
) dx1

+
∂L

∂x1
dx1 

(X1
∂

∂x1
+ X2

∂

∂x2
+ X3

∂

∂x3
+ X4

∂

∂x4
+ X5

∂

∂x5
dx5 + X

6
∂

∂x6
+ X7

∂

∂x7
dx5 + X

8
∂

∂x8
) (
∂L

∂x1
)dx2

+
∂L

∂x2
dx2 

−(X1
∂

∂x1
+ X2

∂

∂x2
+ X3

∂

∂x3
+ X4

∂

∂x4
+ X5

∂

∂x5
dx5 + X

6
∂

∂x6
+ X7

∂

∂x7
dx5 + X

8
∂

∂x8
) (
∂L

∂x4
) dx3

+
∂L

∂x3
dx3 
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(X1
∂

∂x1
+ X2

∂

∂x2
+ X3

∂

∂x3
+ X4

∂

∂x4
+ X5

∂

∂x5
dx5 + X

6
∂

∂x6
+ X7

∂

∂x7
dx5 + X

8
∂

∂x8
) (
∂L

∂x3
) dx4

+
∂L

∂x4
dx4 

−(X1
∂

∂x1
+ X2

∂

∂x2
+ X3

∂

∂x3
+ X4

∂

∂x4
+ X5

∂

∂x5
dx5 + X

6
∂

∂x6
+ X7

∂

∂x7
dx5 + X

8
∂

∂x8
) (
∂L

∂x6
) dx5

+
∂L

∂x5
dx5 

(X1
∂

∂x1
+ X2

∂

∂x2
+ X3

∂

∂x3
+ X4

∂

∂x4
+ X5

∂

∂x5
dx5 + X

6
∂

∂x6
+ X7

∂

∂x7
dx5 + X

8
∂

∂x8
) (
∂L

∂x5
) dx6

+
∂L

∂x6
dx6 

−(X1
∂

∂x1
+ X2

∂

∂x2
+ X3

∂

∂x3
+ X4

∂

∂x4
+ X5

∂

∂x5
dx5 + X

6
∂

∂x6
+ X7

∂

∂x7
dx5 + X

8
∂

∂x8
) (
∂L

∂x8
) dx7

+
∂L

∂x7
dx7 

(X1
∂

∂x1
+ X2

∂

∂x2
+ X3

∂

∂x3
+ X4

∂

∂x4
+ X5

∂

∂x5
dx5 + X

6
∂

∂x6
+ X7

∂

∂x7
dx5 + X

8
∂

∂x8
) (
∂L

∂x7
) dx8

+
∂L

∂x8
dx8 = 0                             (12) 

Be an integral curve .in local coordinates it is obtained that 

Suppose that a curve 

α: I ⊂  R → T∗M = R2n 

is an integral curve of the Lagrangian vector field XH, i.e., 

XL(α(t)) =
dα(t)

dt
     ,     t ∈  I.                                   

In the local coordinates, if it is considered to be 

α(t) =  (x1(t), x2(t), x2(t), x4(t), x5(t), x6(t), x7(t), x8(t))                                       
we obtain 
dα(t)

dt
=
dx1
dt

∂

∂x1
+
dx2
dt

∂

∂x2
+
dx3
dt

∂

∂x3
+
dx4
dt

∂

∂x4
+
dx5
dt

∂

∂x5
+
dx6
dt

∂

∂x6
+
dx7
dt

∂

∂x7
+
dx8
dt

∂

∂x8
        

X1
∂

∂x1
+ X2

∂

∂x2
+ X3

∂

∂x3
+ X4

∂

∂x4
+ X5

∂

∂x5
dx5 + X

6
∂

∂x6
+ X7

∂

∂x7
+ X8

∂

∂x8
=
∂

∂t
                   (13) 

Taking the equation(12) = the equation (13)  

−
∂

∂t
(
∂L

∂x2
)dx1 +

∂L

∂x1
dx1 = 0 →    −

∂

∂t
(
∂L

∂x2
) +

∂L

∂x1
= 0     

∂

∂t
(
∂L

∂x1
)dx2 +

∂L

∂x2
dx2 = 0      →     

∂

∂t
(
∂L

∂x1
) +

∂L

∂x2
= 0 

−
∂

∂t
(
∂L

∂x4
)dx3 +

∂L

∂x3
dx3 = 0 →    −

∂

∂t
(
∂L

∂x4
) +

∂L

∂x3
= 0  

∂

∂t
(
∂L

∂x3
)dx4 +

∂L

∂x4
dx4 = 0  →     

∂

∂t
(
∂L

∂x3
) +

∂L

∂x4
= 0  

−
∂

∂t
(
∂L

∂x6
)dx5 +

∂L

∂x5
dx5 = 0  → −

∂

∂t
(
∂L

∂x6
) +

∂L

∂x5
= 0 
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∂

∂t
(
∂L

∂x5
)dx6 +

∂L

∂x6
dx6 = 0   →   

∂

∂t
(
∂L

∂x5
) +

∂L

∂x6
= 0 

−
∂

∂t
(
∂L

∂x8
)dx7 +

∂L

∂x7
dx7 = 0  → −

∂

∂t
(
∂L

∂x8
) +

∂L

∂x7
= 0 

∂

∂t
(
∂L

∂x7
)dx8 +

∂L

∂x8
dx8 = 0   →   

∂

∂t
(
∂L

∂x7
) +

∂L

∂x8
= 0 

 

    And  

−
∂

∂t
(
∂L

∂x2
) +

∂L

∂x1
= 0              ,        

∂

∂t
(
∂L

∂x1
) +

∂L

∂x2
= 0   ,    

  −
∂

∂t
(
∂L

∂x4
) +

∂L

∂x3
= 0      ,          

∂

∂t
(
∂L

∂x3
) +

∂L

∂x4
= 0    

  −
∂

∂t
(
∂L

∂x6
) +

∂L

∂x5
= 0     ,               

∂

∂t
(
∂L

∂x5
) +

∂L

∂x6
= 0            

−
∂

∂t
(
∂L

∂x8
) +

∂L

∂x7
= 0        ,

∂

∂t
(
∂L

∂x7
) +

∂L

∂x8
= 0                                                    (14) 

 Hence the  triple (M , ϕL, ξ) is shown to be a Lagrangian mechanical system which are deduced by 

means of an almost real structure J and using of basis {
∂

∂xi
: i = 1,2,3,4,5,6,7,8 } on the distributions M   

5.Conclusions 

Thus, equations  Lagrangian of equations  (14). with four Almost Complex Structures. 
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Abstract 

A twenty two Staphylococcus epidermidis strains isolated from acnes patients and 30 Pseudomonas aeruginosa 

strains isolated from contaminated wound infection were submitted for antibiotic sensitivity test. Only one isolate 

form each bacterium was selected depending on their sensitivity to levofloxacin for in vivo study. Chamomile 

flower acetone extract (CFAE) showed a high antibacterial activity against these two isolate comparing with 

levofloxacin.  In vivo, a model of skin wound infection by S. epidermidis and P. aeruginosa was performed, the 

results showed that both bacteria caused severe damage to the skin during 72 hr of infection. Local treatment of 

infected skin showed limited effect of levofloxacin as a topical antibiotic in treatment of infected wound for both 

bacteria, while `CFAE revealed a better prognosis with less histopathological changes, in addition, signs of skin 

healing was proceed a better prognosis compared with levofloxacin. In conclusion: levofloxacin showed a highly 

antibacterial activity in vitro but not in vivo against wound infected with S. epidermidis and P. aeruginosa, while 

CFAE revealed a highly antibacterial activity against both bacteria in vitro and in vivo, and this may regarded a 

promising alternative antibacterial therapy.  

Keywords: Chamomile, Antimicrobial, Skin infections, S. epidermidis 

 

1. INTRODUCTION   

German chamomile (Matricaria recutita) and Roman chamomile (Chamaemelum nobile) both belong to the 

Compositae family which include many important medicinal genera (Sharafzadeh and Alizadeh, 2011). 

Chamomile known to be one of the oldest medicinal plants that has been used by many centuries ago, and its 

preparation are used for the treatment of hay fever, disorders of gastrointestinal tract, muscle spasms, wounds and 

menstrual disorders (Srivastava et al., 2010).  

German chamomile is the most common variety which is widely worldwide used (Balazes and Tisserand, 1998), 

This plant contains several compounds includs chamazulene, spiro ethers, bisabolol oxides, alpha bisabolol, and 

flavonoids which have anti-inflammatory, antibacterial and antifungal properties (Fidler et al., 1996). 

Many bacteria colonized human skin such as Staphylococcus epidermidis which is now considered pathogen 

causing different infections (Otto, 2009; Rogers et al., 2009), its specific antibiotic resistance genes and biofilm 

formation makes its treatment very complicated (Costerton et al., 1999). Methicillin-resistant strains of S. 

epidermidis isolated from hospital represent 75-90% of cases, and this exceeds the rate indicated for S. aureus 

(Chessa, 2015). 

On the other hand Pseudomonas aeruginosa can present in healthy person, but it is most frequently associated with 

opportunistic infection. The range of P. aeruginosa infections varies from localized infections of the skin to life-

threatening systemic disease. Many P. aeruginosa infections are marked by characteristic cutaneous manifestations 

(Wu et al., 2011). In the past decades developing of antibiotic resistant P. aeruginosa strains were detected in 

which it resist many antibiotics include many β-lactams (such as amoxicillin and ceftriaxone) (Ruppé et al., 2015). 
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2. Materials and Methods: 

2.1 Bacterial isolation 

Twenty two (out of 35) samples from acnes patients (18-25) years old were diagnosed to be S. epidermidis after 

culturing on Mueller Hinton Agar (MHA) and examine the colony morphology, then single colony was cultured 

on mannitol salt agar (MSA), after that the bacteria was diagnosed by biochemical tests (MacFaddin, 2000). 

Thirty (out of 50) samples from contaminated wound were diagnosed to be P. aeruginosa, samples cultured on 

MacConkey agar and Kligler Iron agar, after that the bacteria was diagnosed by biochemical tests and vitek 2 

system (Baron and Finegold, 1990). 

2.2 Antimicrobial Susceptibility Testing   

The method of Kirby-Bauer for antibiotic sensitivity test was performed for each isolate. The following antibiotic 

discs was used Methicillin (5µg), Gentamycin (5µg), Chloramphenicol (30µg), levofloxacin (10 µg) and 

Vancomycin (30 µg). The bacteria isolates were regarded as sensitive or resistant according to CLSI criteria.   

2.3 Collection and extraction of plant materials: 

A quantity of 50g of flowers powder was extracted with 250 ml of 75% ethanol by soxhlet apparatus for 6 hrs at 

40-60ºC. The suspension was filtered through a filter paper (Whatman no.1), and then the solvent (ethanol) was 

removed using evaporator at 40ºC, and the rest was filtered using Millipore filter 0.22μm (Harborne, 1973). 

2.4 Chamomile Flowers antimicrobial  assay: 

The extracts was tested for activity by well diffusion assays (WDAs) describe by (Nathan, 1978). At three 

concentrations the extract was prepared between (100, 200 or 300 µg/ml). The dried alcohol extract was 

redissolved with alcohol (75% ethanol). One control well was filled with (100 μl) phosphate buffer saline (PBS).  

2.5 Preparation for cream: 

The chamomile extract was prepared as creams for topical use according to (Purushothamrao et al., 2010).  

2.6 Minimum inhibitory concentration (MIC) 

MIC was determined using checkerboard micro dilution assay, two fold serial dilutions of an antibiotic 

Levofloxacin (0.5, 1, and 2) mg/liter. 

Experimental design 

Forty mice were div ided equally into 8 groups (n=5 for each group), the mice were anesthetized with 

intraperitoneal infection of xylazine (5 mg/kg) and ketamine (75 mg/kg), and the hair of the back was shaved 

(about 3×2 cm) and the area cleaned by soap and sterile distil water. Mice in groups 1 to 7 were subjected to 

artificial skin wound according to the method of Ahmed and Al-Awadi, 2017, while the 8th group considered as 

control negative. The 1st group (healing group) leaved without treatment, mice wound in groups 2 to 4 

contaminated with 0.1 ml of   S. epidermidis suspension (1.5×108 CFU/ml). While mice in the groups 5-7 were 

contaminated with P. areugnosa suspension (0.5×106 cfu/ml). Both group 2 and 5 were leaved without treatment, 

the 3rd and 6th group treated with levoflxacin after 6 hrs of infection and the treatment repeated every 12 hr for 5 

days, groups 4 and 7 treated with locally with chamomile extract as in the previous groups.  

Histopathological Study 

All mice were euthanized after 5 days post infection and samples (1×2 cm) of injured skin were fixed immediately 

in 10% formalin solution for 48-72 hrs, processed routinely and sectioned by microtome (thickness 4-6 micron) 

and the slides stained by Hematoxyline and Eosin stain (Presnell and Schreibman, 1997).  

3. RESULTS  

From 35 samples collected from pus cell acne patients, 22 isolates diagnosed to by S. epidermidis (Figure 1),while 

from 50 samples collected from contaminated wound infection only 30 samples diagnosed as P. aeruginosa 
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(Figure 2), identification made by using different type of media and selective media, in addition to biochemical 

tests, Gram stain, and vitek system2. 

  

Figure 1. (A) S. epidermidis on (A) Nutrient agar, (B) S. epidermidis on a blood agar 

 

Figure 2. P. aeruginosa on Pseudomonas agar. 

The present results showed that S. epidermidis was resistant for Gentimycin, chloramphinicol and Methicillin, but 

it is sensitive to vancomycin and Levofloxacin (Figure 3).  

 

Figure 3: Antibiotic susceptibility test of  S. epidermidis 

The isolates of P. aeruginosa showed different susceptibility towards Ampicillin, Ceftriaxone, Clindimycin and 

Gentamicin, while it is sensitive to levofloxacin (Figure 4).  
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Figure 4: Antibiotic susceptibility test of P. aeruginosa 

Plants extracts exhibited antibacterial activity against both strain and the antibacterial activity was shown at 

different concentration (100, 200 and 300 µg /ml). The plant extracts was more active against P. aeruginosa than 

S. epidermidis. (Figure 5) and (Table 1). 

 

Figure 5: The activities of chamomile flower on A: S. epidermidis; B: P. aeruginosa at different concentration a) 

100, b) 200, c) 300 µg /ml 
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Figure 6: The activities of Levofloxacin a) 2, b) 1, c) 0.5mg/liter agnist: A) S. epidermidis B) P. aeruginosaon 

Muller-Hinton agar plates at 37 ºC for 24 hours. 

Table1: Susceptibility and inhibition zone diameter (mm) due to different concentrations (v/v) (100%) of 

chamomile flower extract  

Isolates 

Mean of inhibition Zone (mm) 

Concentration of acetonic extract (µg/ml) 

100 (µg/ml) 200 (µg/ml) 300 (µg/ml) 

Control 0 0 0 

Pseudomonas aeruginosa 18 16 14 

Staphylococcus epidermidis 12 10 7 

 

The results of histopathology in the 1st group after 72 hr post infection showed complete regeneration of the injured 

epithelia under necrotic tissue with mild vacular degeneration (Figure 7), also there is mild infiltration of 

neutrophils, few macrophages and fibrin deposition in the dermis. Other sections showed mild hyperplasia of the 

epithelial cells of the epidermis in the incision site.  

 

 

Figure 7: micrograph of skin showed complete regeneration of the epidermis under the necrotic tissue (H& E; 

100×) 
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 In the 2nd group (infected with S. epidermidis) the lesion characterized by multiple abscesses (Figure 8) with 

severe necrosis and complete loss of epithelial layer, the lesion extended to the subcutaneous tissue, other sections 

revealed edema and hemorrhage in the dermis with infiltration of inflammatory cells mainly neutrophils in the 

dermis and subcutaneous tissue.  

 
Figure 8: micrograph of skin showed severe necrosis, loss of epidermal layer and abscesses in the dermis (H& E; 

100×) 

In the 3rd group (infected S. epidermidis and treated with Levofloxacin) 72 hr post infection only one section 

showed abscess formation while other sections showed regeneration of the epithelial cells which extended under 

the necrotic tissue and severe infiltration of inflammatory cells mainly neutrophils in the dermis (Figure 9), the 

lesion did not extend to the subcutaneous tissue.    

 

 Figure 9: micrograph of skin showed regeneration of the epidermis under the necrotic tissue and moderate 

infiltration of neutrophils in the dermis (H& E; 100×) 

Skin sections in the 4th group (infected and treated with chamomile) showed incomplete regeneration of the 

epidermis in the incision site which separate the necrotic tissue from the other skin tissue (Figure 10), with mild 

infiltration of neutrophils in the dermis. 

 
Figure 10: micrograph of skin showed incomplete regeneration of the epidermis under the necrotic tissue (H& E; 

200×) 
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In the 5th group (infected with pseudomonas aeruginosa) the skin showed severe necrosis and complete loss of the 

epidermis layer, in addition to severe infiltration of inflammatory cells mainly neutrophils in the dermis, the 

inflammatory reaction extended to the subcutaneous tissue. 

 

Figure 11: micrograph of skin infected with Pseudomonas aeruginosa showed incomplete regeneration of the 

epidermis under the necrotic tissue (H& E; 200×) 

In the 6th group (infected with pseudomonas aeruginosa treated with levofloxacin) there is an improvement and 

the skin was able to rebuild itself through complete epithelial regeneration and less damage in the dermis , but still 

there is severe infiltration of neutrophils in the dermis and subcutaneous tissue, also other section showed multiple 

abscesses in the dermis  (Figure 12).  

 

Figure 12: micrograph of skin infected with Pseudomonas aeruginosa and treated with levofloxacin showed 

complete regeneration of the epidermis and multiple abscesses in the dermis (H& E; 200×) 

Group 7 (infected with p. aeruginosa and treated with chamomile) showed complete regeneration of the epidermal 

epithelia under necrotic tissue, in addition there is mild infiltration of MNCs and proliferation of collagen fiber in 

the dermis (Figure 13). 

 
Figure 12: micrograph of skin infected with Pseudomonas aeruginosa and treated with levofloxacin showed 

complete regeneration of the epidermis and multiple abscesses in the dermis (H& E; 200×) 
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4. DISCUSSION 

In the current study, both S. epidermidis and P. aeruginosa was resistant to multiple antibiotics but  the results are 

agreed with the previous data of other reports (Al-Marzoqi, 2008). The present results are compatible with those 

obtained by Kawo and Musa (2013) as they observed that all isolates were resistant to penicillin and other β-lactam 

antibiotics. 

P. aeruginosa is a Gve+ bacilli which is difficult to control by antibiotics because of inherent resistance to many 

classes of drugs and ability to acquire antibiotic resistance (Livermore, 2002).This is in contrast with previous 

study where clinical isolates were more susceptible to these antibiotics (Okon et al., 2009). 

Histopathological changes in the 1st group represent the first phase of normal proceed of wound healing and this 

was in consistence with other research study (Ahmed et al., 2018; Ahmed et al., 2017; He et al., 2003) 

Severe damage in the skin of the 2nd group may related to many virulence factors such as biofilms which is very 

important in the pathogenesis of S. epidermidis due to its ability to protective the bacteria and modulate the innate 

immunity of the host. Biofilm reduce opsonization by C3b and IgG binding on the bacterial surface which lead to 

inhibition of phagocytosis (Kristian et al., 2008; Cerca et al., 2006;  Vuong et al., 2004; Schutze et al., 1991) due 

to prevent contact between the bacteria and leukocyte pathogen recognition receptors (PRRs)  with low induction 

of NF-kB and low macrophage inflammatory response  (Schommer et al., 2011; Christner et al., 2010). In addition, 

Arginine catbolic mobile element (ACME) which is a cluster of genes encode enzymes converteing L-arginine 

into CO2, ammonia (maintain pH homeostasis) and ATP (important in wound environments to generate energy in 

low oxygen levels) (Diep et al., 2006). 

In the 3rd and 6th groups (treated with levofloxacin), although Levofloxacin has a broad spectrum activity against 

many Gram positive and Gram negative bacteria by inhibiting topoisomerase IV and DNA gyrase. (Bano et al., 

2014), but signs of healing is not strong enough to re-establish the normal skin condition (72 hr of infection) when 

compared with the effect of levofloxacin in treatment of skin infected with Klebsiella Pneumoniae (Ahmed et al., 

2018).  

In the 4th and 7th groups (treated with chamomile flower extract) the skin showed better healing process compared 

with skin treated with levofloxacin and this may be due to its antibacterial and anti-inflammatory properties (Miraj 

and Alesaeidi 2016). In addition, , chamomile oil in current study enhance skin healing and this may be because 

of  many effective substances in which it contain phenolics and flavonoids apigenin (responsible for remarkable 

effect in wound healing), quercetin, patuletin, luteolin, and their glucosides (Achterrath-Tuckermann et al., 1980). 

The current results is in consistence with (Martins et al., 2009; Duarte et al., 2011)  and other wound model such 

as burned wound healing in albino rats( Jarrahi 2008).  

In the 5th group, the skin showed severe tissue destruction and necrosis in skin layers and this may attributed to 

the virulence factors of highly resistance P. aeruginosa which allow the bacteria to evade the immune system such 

as alginate and development of biofilm (Li et al., 2005). also Elastase B (LasB) through hydrolysis of the 

component of extracellular matrix (Kuang et al., 2011), and phospholipase C which causes tissue necrosis and cell 

death in vivo (Coutinho et al., 1988), in addition leukocidin has cytotoxic effects on host cell and exotoxin A which 

causes direct tissue damage and necrosis (Sadikot et al., 2005). 

5. CONCLUSION 

Chamomile flower extract showed a good antibacterial activity in vitro and in vivo against S. epidermidis and P. 

aeruginosa when compared with antibiotic especially levofloxacin which is a broad spectrum antibiotic, and this 

indicate  a promising herbal antibacterial drug which can replaced antibiotics. 

REFERENCES 

Achterrath-Tuckermann U, Kunde R, Flaskamp E, Issac O, Thiemer K. 1980. Pharmakologische von kamillen-

inhaltsstoffen. V. untersuchungen uber die spasmolytische wirkung von kamilleninhaltsstoffen und von 

kamillosan an isolierten meerschweinchen-ileum. Planta Med, 39:38–50. 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                                  67 

 

 

Ahmed M, Seddiq S, Basi R, Abdulhasan G, Al-Awadi A. 2018. Comparative study of Efficacy of curcumin oil 

and Levofloxacin against wound contamination by Klebsiella Pneumoniae, RJPBCS, 9(2):1186-1196. 

Ahmed ME, Al-Awadi AQ. 2017. Antibacterial activity of methicllin resistant Staphylococcus aureus bacteriocin 

(MRSAcin) and its therapeutic effects compared with vancomycin in experimental skin infection in mice. 

International journal of Science and Nature8(4):865-873. 

Al-Marzoqi HA 2008. Etiology and antimicrobial sensitivity of common uropathogens in Hilla infants, Med J 

Babylon. 5(34).579-586.2008 

Balazes T , Tisserand R 1998. German chamomile. International Journal of Aromatherapy. 9(1):15-21. 

Bano R, Arsalan A, Ahmed I and Shad Z. 2014 Levofloxacin: A potent antibiotic. 

Baron EJ and Finegold SM. 1990. Bailey & Scott’s: Diagnostic Microbiology. 8th ed. Mocby Company. U.S.A. 

Cerca N, Jefferson KK, Oliveira R, Pier GB, Azeredo J 2006. Comparative antibody-mediated phagocytosis of 

Staphylococcus epidermidis cells grown in a biofilm or in the planktonic state. Infect Immun, 74(8):4849-55. 

Chessa D, Ganau G, Mazzarello V. 2015. An overview of Staphylococcus epidermidis and Staphylococcus aureus 

with a focus on developing countries. J.infect.Dev.Ctries. 9(6):547-550. 

Christner M, Franke GC, Schommer NN, Wendt U, Wegert K, Pehle P, et al. 2010. The giant extracellular matrix-

binding protein of Staphylococcus epidermidis mediates biofilm accumulation and attachment to fibronectin. Mol 

Microbiol, 75(1):187-207. 

Costerton JW, Stewart PS, Greenberg EP 1999. Bacterial biofilms: a common cause of persistent infections. 

Science 284, 1318–1322. 

Coutinho I, Berk R, Mammen E 1988. Platelet aggregation by a phospholipase C from Pseudomonas aeruginosa. 

Thromb Res, 51:495-505. 

Diep BA, Gill SR, Chang RF, Phan TH, Chen JH, Davidson MG, et al. 2006. Complete genome sequence of 

USA300, an epidemic clone of community-acquired meticillin-resistant  Staphylococcus aureus. The Lancet, 

367(9512):731-9. 

Duarte C, Quirino M, Patrocinio M, Anbinder A. 2011. Effects of chamomilla recutita (L.) on oral wound healing 

in rats. Med Oral Patol Oral Cir Bucal, 16:716–721. 

Fidler P, Loprinzi CL, O’Fallon JR, Leitch JM, Lee JK, Hayes DL, et al. 1996. Prospective evaluation of a 

chamomile mouthwash for prevention of 5- FU induced oral mucositis. Cancer. 77(3):522-5. 

Harborne JB 1973. Phytochemical Methods. Science paper backs, Chapman Hall, London. pp. 49-88 

He Z, Ong CH, Halper J, Bateman A. 2003. Progranulin is a mediator of the wound response. Nature medicine, 

9(2):225-229.  

Jarrahi M. 2008. An experimental study of the effects of matricaria chamomilla extract on cutanous burn wound 

healing in albino rats. Nat Prod Res, 22:422–427. 

Kawo A, Musa A. 2013. Enumeration, Isolation and Antibiotic Susceptibility Profile of Bacteria Associated With 

Mobile Cellphones in a University Environment. Niger. J. Basic and Applied Science, 21(1): 39-44. 

Kristian SA, Birkenstock TA, Sauder U, Mack D, Götz F, Landmann R. 2008. Biofilm formation induces C3a 

release and protects staphylococcus epidermidis from IgG and complement deposition and from neutrophil-

dependent killing. Journal of Infectious Diseases, 197(7):1028-35. 

Kuang Z, Hao Y, Walling B, Jeffries J, Ohman D, Lau G 2011. Pseudomonas aeruginosa Elastase Provides an 

Escape from Phagocytosis by Degrading the Pulmonary Surfactant Protein-A. PLoS One 6(11): e27091. 

Li Z, Kosorok M, Farrell P, Laxova A, West S, Green C, Collins J, Rock M, Splaingard M 2005. Longitudinal 

Development of mucoid Pseudomonas aeruginosa infection and lung disease progression in children with cystic 

fibrosis. JAMA, 293:581-588. 

Livermore DM. Multiple Mechanisms of Antimicrobial Resistance in Pseudomonas aeruginosa: Our Worst 

Nightmare? CID 2002; 34: 634-40 

MacFaddin JF 2000. Biochemical tests for identification of medical bacteria. 3rd ed. Philadelphia: Lippincott 

Williams and Wilkins. pp. 363-367. 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                                  68 

 

 

Martins MD, Marques MM, Bussadori SK, Martins MAT, Pavesi VCS, Mesquita-Ferrari RA, Fernandes PSF. 

2009. Comparative analysis between chamomilla recutita and corticosteroids on wound healing: An in vitro and 

in vivo study. Phytoter Res, 23:274–278.  

Miraj S and Alesaeidi S. 2016. A systematic review study of therapeutic effects of Matricaria recuitta chamomile 

(chamomile) Electron physician. 8(9):3024-3031. 

Nathan, C. 1978. In vitro activity of Sch 21420, derivative of gentamicin B compared to that of 

amikacinantimicrob. Agents Chemother., 14:786- 787. 

Okon KO, Agukwe PC, Oladosu W, Balogun ST, Uba A. 2009. Resistance pattern of Pseudomonas aeruginosa 

isolated from clinical specimens in a Tertiary Hospital in Northeastern Nigeria.  Internet J Microbiol, 8:2. 

Otto M 2009. Staphylococcus epidermidis - the “accidental” pathogen. Nature Reviews Microbiology, 7(8), 555–

567. 

Presnell JK, Schreibman MP, Humason 1997. Humason's animal tissue techniques. Johns Hopkins University 

Press. 

Purushothamrao KK, Sagare PP, Kharat SS, Alpana K. 2010. Formulation and evaluation of vanishing cream for 

scalp psoriasis. Int. J. Pharm. Sci. Tech.4:32-41. 

Rogers KL, Fey PD, Rupp ME 2009. Coagulase-negative staphylococcal infections. Infect Dis Clin North Am 23: 

73- 98.  

Ruppé E, Woerther PL and Barbier F 2015. Mechanisms of antimicrobial resistance in Gram-negative bacilli. Ann. 

Intensive Care, 5(1):21  

Sadikot RT, Blackwell TS, Christman JW, Prince AS 2005. Pathogen–Host Interactions in Pseudomonas 

aeruginosa Pneumonia. Am J Respir Crit Care Med, 171:1209-1223.  

Schommer NN, Christner M, Hentschke M, Ruckdeschel K, Aepfelbacher M, Rohde H. 2011. Staphylococcus 

epidermidis uses distinct mechanisms of biofilm formation to interfere with phagocytosis and activation of mouse 

macrophage-like cells 774A. 1. Infect Immun, 79(6):2267-76.  

Schutze GE, Hall MA, Baker CJ, Edwards MS. 1991. Role of neutrophil receptors in opsonophagocytosis of 

coagulase-negative staphylococci. Infect Immun, 59(8):2573-8. 

Sharafzadeh S and Alizadeh O 2011. German and Roman Chamomile. Journal of Applide Pharmaceutical Science, 

1(10):1-5. 

Srivastava JK, Shankar E and Gupta S 2010. Chamomile: Aherbal medicine of the past with bright future. Mol. 

Med Report, 3(6):895-901. 

Vuong C, Voyich JM, Fischer ER, Braughton KR, Whitney AR, DeLeo FR, et al. 2004. Polysaccharide 

intercellular adhesin (PIA) protects Staphylococcus epidermidis against major components of the human innate 

immune system. Cell Microbiol, 6(3):269-75. 

Wu DC, Chan WW, Metelitsa AI, Fiorillo L, Lin AN 2011. Pseudomonas skin infection,clinical features, 

epidemiology, and management, American Journal of Clinical Dermatology, 12(3):157-69. 

  



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                                  69 

 

 

First record of swallowtail seaperch (Anthias anthias Linnaeus, 1758) from 

 Saros Bay (Northern Aegean Sea, Turkey) 

 

Özgür Cengiz1* 

 
*1Çanakkale Onsekiz Mart University, Faculty of Marine Science and Technology, Çanakkale, Turkey 

 

*Corresponding author’ e-mail: ozgurcengiz17@gmail.com 

 

Abstract 

A single specimen of Anthias anthias was caught using the fishing line by the fisherman on 15 May 2018 in İbrice 

Bight, Saros Bay at a depth of less than 30 m. This study represents northernmost occurrence of species for Turkish 

seas by reporting the first record of A. anthias in Saros Bay (Northern Aegean Sea, Turkey).  

Key Words: Anthias anthias, Record, Saros Bay, Turkey  

 

1. INTRODUCTION 

Anthias anthias (Linnaeus, 1758), commonly known as the swallowtail seaperch and belonging to family 

Serranidae, is distributed in the Mediterranean Sea and eastern Atlantic from Portugal and Azores south to Namibia 

(Fricke et al., 2007; Froese and Pauly, 2018). This species habits rocks, gravels, submarine caves on continental 

shelf and upper slope to about 200 m (Tortonese, 1986; Tuncer et al., 2011). This study represents northernmost 

occurrence of species for Turkish seas by reporting the first record of A. anthias in Saros Bay (Northern Aegean 

Sea, Turkey).  

 

2. MATERIAL AND METHOD 

Saros Bay, which is situated in the Northeastern Aegean Sea, is connected to the North Aegean with a depth of 

approximately 600 m to the west. The shelf extends at a water depth of 90–120 m. The length of the bay is about 

61 km and the width at the opening to the Aegean Sea is about 36 km (Eronat and Sayın, 2014). As Saros Bay had 

been closed to bottom trawl fishing since 2000 (Cengiz et al., 2011) and no industrial activity was prevalent in the 

area (Sari and Cagatay, 2001), the bay can be considered as a pristine environment (Cengiz et al., 2013a).  A single 

specimen of Anthias anthias was caught using the fishing line by the fisherman on 15 May 2018 in İbrice Bight, 

Saros Bay at a depth of less than 30 m. (Figure 1).  

 

Figure 1. Capture locality of Anthias anthias (indicated by a full dot) 

The specimen was identified based on Mater et al. (2009), photographed, the some measurement and meristic 

characters were measured. And then, the specimen was fixed and preserved in 6% formalin solution (Figure 2).  
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Figure 2. Anthias anthias captured in İbrice Bight (photographed by Arzu Betül CENGİZ) 

 

3. RESULTS 

The comparison of some morphometric and meristic characters of Anthias anthias between present study and other 

studies are given in Table 1. 
 

 

 

 

 

 

Other morphological characters are as expressed by Tunçer et al. (2011) and Cengiz et al. (2013b). Scales large, 

ctenoid. Color: red, three yellow lines on sides of head. A few canine teeth at front of both jaws and a distinctive 

pair of canines on sides of lower jaw. Body rather deep, eye large, opercula with 3 flat spines. Lateral line complete, 

ending at base of caudal fin. 

4. DISCUSSION 

A. anthias has been reported from Greek waters by Labropoulou and Papaconstantinou (2000) in North Aegean 

Sea. As to Turkish seas, Mater et al. (2009) reported its distribution in the Aegean Sea, but provided no precise 

locality information. Based on it, this species was included in the checklists of Turkish fishes (Fricke et al., 2007). 

In addition, this species was observed by Tunçer et al. (2011) and Cengiz et al. (2013b) from Çanakkale Strait, by 

Eryılmaz (2003) from Bozcada Island, by Öğretmen et al. (2005) from Gökova Bay, by İlkyaz et al. (2008) from 

İzmir Bay.  

Although the several studies on fish communities have been done in the Saros Bay, A. anthias has never been 

caught or mentioned for this area (Koç et al., 2004; Altug et al., 2011; Cengiz et al., 2011; Keskin et al., 2011a, 

Table 1:   The comparison of some morphometric and meristic characters of Anthias anthias  

between present study and other studies 
 

References Locality 

Total  

length  

(mm) 

Weight  

(g) 

Body  

depth  

(mm) 

Head  

length  

(mm) 

Dorsal fin  

rays 

Anal fin 

 rays  

Pectoral fin 

 rays  

Pelvic fin 

 rays 

Tunçer et al. (2011) Çanakkale Strait 233 69,9 52 51 X - 15 III - 7 17 I - 5 

Cengiz et al. (2013b) Çanakkale Strait 225 67,1 49 51 X - 15 III - 7 17 I - 5 

This study Saros Bay 215 67,2 50 50 X - 15 III - 7 17 I - 5 
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2011b). Personal communication with local fisherman indicates that the occurrence of A. anthias in the Saros Bay 

is very recent and extremely rare. In this connection, the faunal changes observed are related to climate change 

and water warming (Dulčić et al., 1999; Dulčić and Grbec, 2000). These changes may affect the status of the 

Turkish marine fauna and give rise to rare occurrence in Northern Aegean Sea (Cengiz, 2014; Cengiz and Tunçer, 

2015) and the unusual occurrences of marine life have been used as indicators of changes in the marine 

environment (Mearns, 1988). At this juncture, this record may be the base for future monitoring of possible 

spreading of the species. 
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Abstract 

On 26 August 2013, the one specimen of gilthead seabream with 52.3 cm in total length (TL) (45.7 cm in fork 

length (FL)) and 2000.0 g in total weight (TW) was caught off Kabatepe Bight (Gallipoli Peninsula) with handline 

by fisherman. The proved length is second maximum size record of Sparus aurata for Aegean costs of Turkey. 

Key Words: Sparus aurata, Gilthead seabream, Maximum Length. 

 

1. INTRODUCTION 

Gilthead seabream (Sparus aurata Linnaeus, 1758) is distributed in tropical, subtropical and temperate zones. It 

widely inhabits in the Mediterranean and Aegean Seas (Chaou et al., 2006; Aydın, 2018). This species is found in 

seagrass beds and sandy bottoms as well as in the surf zone commonly to depths of about 30 m, but adults may 

occur to 150 m depth. It feeds on shellfish, including mussels and oysters. Males become females at about 3 years 

of age. Spawning of S. aurata happens generally from October to December, with sequenced spawning during the 

whole period (Froese and Pauly, 2018). They are captured with traditional bottom trawl nets, coastal purse-seines, 

bottom set longline and hand lines (Akyol and Gamsız, 2011). 

Maximum length and weight are important parameters used in life history studies and fishery science. These 

measurements are applied directly or indirectly in most stock assessment models (Borges, 2001). Therefore, it is 

important to regularly update the maximum size of commercially important species (Navarro et al., 2012; Cengiz 

and Sepil, 2018).  

In Aegean Sea, the previous studies about length and weight of Sparus aurata have been conducted by Özaydın 

and Taşkavak (2006), Özaydın et al. (2007) and İlkyaz et al. (2008) in İzmir Bay, by Acarlı et al. (2009) and Acarlı 

et al. (2014) in Homa Lagoon, by Ceyhan et al. (2009) in Gökova Bay, by Akyol and Gamsız (2011) in Güllük 

Bay, by Kara et al. (2017) in Gediz Estuary. The proved length is second maximum size record of Sparus aurata 

for Aegean costs of Turkey. 

 

2. MATERIAL AND METHOD 

On 26 August 2013, the one specimen of gilthead seabream with 52.3 cm in total length (TL) (45.7 cm in fork 

length (FL)) and 2000.0 g in total weight (TW) (Figure 1) was caught off Kabatepe Bight (Gallipoli Peninsula) 

with handline by fisherman (Figure 2) The scientific name of the species was also checked against (Froese and 

Pauly, 2018).  
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Figure 1. Sparus aurata with 52.3 cm TL and 2000.0 g TW. 

 

 

 

Figure 2. Sampling station 
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3. RESULTS 

The comparison of the lengths and weights of gilthead seabream for Aegean costs of Turkey is given in Table 1. 

 

Table 1. The comparison of the lengths and weights of gilthead seabream Aegean costs of Turkey 
 

References Locality n TLmax (cm) TWmax (g) 

Özaydın & Taşkavak (2006) İzmir Bay  72 28.0 365.00 

Özaydın et al. (2007) İzmir Bay 10 26.1 - 

İlkyaz et al. (2008) İzmir Bay 123 40.2 - 

Acarlı et al. (2009) Homa Lagoon  1158 23.1 180.00 

Ceyhan et al. (2009) Gökova Bay  59 45.0 - 

Acarlı et al. (2014) Homa Lagoon  105 18.3 90.10 

Akyol & Gamsız (2011)* Güllük Bay  476 51.5 2600.00 

Kara et al. (2017) Gediz Estuary  83 18.2 86.90 

This study Gallipoli Peninsula 1 52.7 (45.7 in FL) 2100.00 
 

          *Fork Length, TL=Total Length, TW=Total Weight 

 

4. DISCUSSION 

As well known, individuals in populations exposed to high levels fisheries mortality/pressure will respond by 

reproducing at smaller average sizes and ages (Helfman et al. 2009) and so reached maximum lengths may getting 

and getting smaller. But, the one individual that subjected to no overfishing pressure could be reached that kind of 

length (Filiz, 2011; Cengiz, 2014).  

Besides, any factor that may to the utmost influence growth has been shown to have an effect, including nutrient 

availability, temperature, food availability, light regime, pollutants, oxygen, salinity, intra-specific social 

interactions, current speed, predator density and genetics (Helfman et al. 2009; Cengiz, 2018).  

Hereby, it follows from these comments that the regional differences in maximum length and weight depend on 

the ecological conditions and overfishing pressure. The result of this study could be used as a reference by 

biologists in surveys regarding fisheries management in the area. 
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Vep Findings In Patients With Vertebrobasiler Failure 
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ABSTRACT: 

OBJECTIVE: The aim of this study was to evaluate the visual evoked potential (VEP) findings in patients with 

vertebrobacillary insufficiency (VBI) and to determine whether there is any difference between the healthy subjects 

and the patients. 

MATERIAL-METHOD: Twenty patients who were admitted to the neurology outpatient clinic of Ankara 

Training and Research Hospital between February 2016 and April 2017 were evaluated. Then, to all patients and 

individuals in the control group; VEP recording using five different sized patterns. 

RESULTS: Twenty patients with a mean age of 58.1 ± 11.1 years were enrolled in the study. Of these, 12 were 

female and 8 were male. In the control group, the age of the patients was 62.6 ± 7.8 years, of which 12 were female 

and 8 were male. 

CONCLUSION: In our study, changes in VEP test were found in patients with VBI. Based on these results, it is 

considered that performing VEP test in patients with VBI may provide useful information in patient follow-up if 

more patients are supported with numbered studies. 

KEYWORDS: Vertebro bacillar insufficiency, Visual evoked potential 

 

INTRODUCTION 

     Vertebrobasillary insufficiency (VBI) is a condition of inadequate blood flow to certain parts of the brain. 

Although the most common symptoms in vertebra patients are vertigo and dizziness, visual disturbances, gait 

disturbances, nystagmus due to position, speech difficulties, and weakness or numbness on one or both sides of the 

body may occur. Non-invasive imaging techniques, such as Doppler sonography, can measure the volume of blood 

flow to allow VBY diagnosis. Vasebrobasilar insufficiency may cause temporary bilateral vision loss due to 

decreased ocular perfusion. Patients may present with various eye findings.  

       Abducens paralysis (lateral view paralysis) and contralateral supra nuclear facial nerve palsy after arterial 

artery stenosis have been shown. Optic neuropathy and sixth cranial nerve palsy were observed in dolichoectatic 

basilar artery compression. 

      Visual evoked potentials (VEPs) are electrophysiological signals in response to transiently modulated stimuli 

recorded with electrodes on the scalp located above the visual cortex. These VEPs mainly reflect the functional 

integrity of visual path processing warnings in the central visual field. Visual evoked potentials can be used to 

indicate the health, normality and maturity of the visual system. 

     The stimulus is made up of black and white squares in the shape of a changing, checkerboard. Negative two 

waves (N70, N135) and positive (P100) wave potential are observed with checkers. In the cases of demyelination, 

the wave form is not affected too much and the latency is prolonged. In an axonal lesion, the latency is not much 

affected and the amplitude is significantly reduced. In addition to these criteria, it is also important to compare the 

responses obtained from the stimulation of each eye. Latency prolongation can be seen in many patients with known 

or unknown optic nerve damage. Latency may be single-sided or double-sided. In this way, VEP is important in 

terms of revealing subclinical effects. Single or bilateral latency prolongation is the most important indicator of 

optic nerve involvement in patients with MS without any visual complaints. 

MATERIAL AND METHOD: 

     Twenty patients who were admitted to the neurology outpatient clinic of Ankara Training and Research Hospital 

between February 2016 and April 2017 were evaluated. Twelve of these patients were female and 8 were male. 

Clinically, VBY was considered because of symptoms such as gait disturbance, visual impairment, position-

dependent vertigo, and drop attacks. The diagnosis of VBI was confirmed by doppler sonography with a vertebral 

artery (VA) flow volume of less than 200 mL / min. The control group consisted of 20 healthy volunteers, equal in 

age and gender. The mean age was 60.3 ± 9 years (38-84 years). 

    Complete neurological examinations of all patients and control subjects were performed. Complete 

ophthalmologic examinations of both groups were performed. Refractive defects were measured by 
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autorefractometer. The best corrected visual acuity was determined with Snellen for both eyes separately. Anterior 

segment was evaluated with biomicroscopic examination. IOPs were evaluated by applanation tonometer and the 

mean was found to be 12 ± 1.5 and after ophthalmia, indirect non-contact ophthalmoscopic examination with non-

contact fundus lens (SuperFieldVolkLens) was performed. Visually evoked potential (VEP) was performed to all 

patients and control subjects. 

      The inclusion criteria of the patients are: 

       - Refractive error not greater than ± 3 diopters 

       - Lack of cataract and media opacity over mild nuclear sclerosis 

       - Lack of systemic or ocular diseases that may cause retinopathy 

       - No dystrophy, degeneration or edema in the cornea 

       - No trauma that may impair the integrity of the sclera and conjunctiva; 

       -  Absence of surgery history 

      The pattern visual evoked potential studies  were performed in a dark and silent room with a Keypoint '' device. 

Care was taken to ensure that the patients did not have a midriatic drip in the last 72 hours before the procedure. 

According to the international 10-20 EEG electrode bonding system, the active electrode is adhered to the Oz point, 

the reference electrode to the Fz point and the earth to the A1 point. Electrodes are connected with Keypoint evoked 

system with amplifier. Stimulus was given a grooming pattern that changed with a frequency per second. Each case 

was placed in the chair with the pupil screen distance of 1 meter. VEP was recorded using five different sized 

patterns as it gave more information about the patient's visual acuity. The pattern sizes used were 2º, 1º, 30min, 

15min and 7min. 100 stimuli were averaged in each pattern. P100 wave latency and amplitude were measured. 

       The study was carried out in accordance with the latest version of the Helsinki Declaration and the ‘Good 

Clinical Practice Directive ‘. 

     SPSS statistical software was used for statistical calculations. The chi-square test was used to compare the 

distribution of the groups and Kolmogorov-Simirnov was used to test the distribution of the measurement variables. 

The t-test was used for binary calculation of groups by using parametric assumptions. All parametric results were 

expressed as mean ± SD. for each group. p value less than 0.05 was considered significant. 

RESULTS: 

      The study included 20 patients with VBY who had a mean age of 58.1 ± 11.1 years. Of these, 12 were female 

and 8 were male. In the control group, the age of the patients was 62.6 ± 7.8 years, of which 12 were female and 8 

were male. According to Doppler sonography findings, patients were divided into three groups as severe, modified 

and mild. 

     The mean latency of the N 75 wave in 2 ° pattern was 67,7100 ± 8,23ms in the patient group and 71,3925 ± 

6,82ms in the control group. There was a statistically significant difference between these values (p <0.05). The 

mean latency of the N75 wave in 7 minutes was 95,333 ± 10,56 ms in the patient group and 97,5450 ± 18,53 ms in 

the control group. There was a statistically significant difference between these values (p <0.05). No statistically 

significant difference was found between the patient group and the control group in the other patterns of N75 wave 

(p> 0.05) (Table-1).  

      No statistically significant difference was found between the patient group and the control group when P100 

wave was compared in other patterns (p> 0.05) (Table-2). 

      The mean value of N75-P100 amplitude in 7 minutes was 7,9358 ± 4,59 ,V in the patient group and 5,0100 ± 

2,74 itV in the control group. This difference was found to be statistically significant (p <0.05). There was no 

statistically significant difference between the patient group and the control group when the N 75-P100 amplitude 

was compared in other patterns (p> 0.05)) (Table-3). 

 

DISCUSSION: 

     Cervical spinal cord, posterior visual pathways, brainstem and cerebellum major blood flow provides 

vertebrobasiller system. Damage to this system may result in decreased blood flow in the posterior sensorial vision 

pathways and consequently, temporary or permanent bilateral vision loss. In our study, changes were found in the 

VEP test in patients with VBI. Based on these results, it is thought that performing VEP test in patients with VBI 

may provide useful information in patient follow-up if more patients are supported with numbered studies. 

TABLES: 

Table- 1: N75 values (ms) (for 40 eyes) 
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   Case  Control p value 

 

N 75 2 degree latency 

67,7100±8,23 71,3925±6,82 <0,05 

 

N 75  1 degree latency 

73,6475±7,80 73,4350±6,27 >0,05 

 

N 75  30min. latency 

 

78,0275±6,41 79,1825±6,57 >0,05 

 

N 75  15 min. latency 

 

 

84,1550±7,76 87,2725±5,00 >0,05 

 

N 75  7 min. latency 

 

 

95,3300±10,56 97,5450±18,53 <0,05 

 

Tablo 2: P100 values (ms) (for 40 eyes) 

    Case Control p değeri 

 

P100 2 degree latency 

105,6100±7,53 106,3950±5,38 >0,05 

 

P100 1 degree latency 

106,1650±7,85 106,6000±5,14 >0,05 

 

P100 30 min.latency 

 

106,9825±9,58 108,5925±6,61 >0,05 

 

 P100 15 min.latency 

 

115,7525±13,07 117,3600±8,86 >0,05 

 

 P100 7 min.latency 

 

134,5125±13,27 137,3875±15,36 >0,05 

 

Tablo 3 :  N 75-P100 amplitude (µV)(for 40 eyes) 

   Case   Control p value 

 

N 75-P100amplitude 2 degrees  

9,1425±4,21 7,8573±2,11 >0,05 

 

N 75-P100  amplitude 1 degrees 

8,8980±3,90 8,3543±2,44 >0,05 

 

N 75-P100 amplitude 30 min 

 

10,1360±4,81 9,5918±3,07 >0,05 

 

 N 75-P100 amplitude 15 min  

 

11,1205±5,53 10,2280±4,23 >0,05 

 

 N 75-P100 amplitude 7min 

 

7,9358±4,59 5,0100±2,74 <0,01 
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Abstract 

Reactive oxygen species as singlet oxygen, hydroxyl, superoxide, and hydrogen peroxide radicals are naturally 

formed in living systems and damage structure and function of biological molecules in body metabolism and this 

causes degenerative diseases. There are a lot of natural antioxidants isolated from plants like as flavonoids, 

polyphenolic compounds, tannins, alkaloids, ascorbic acid, and etc. They are used for minimizing the harmful 

effects of free radicals in metabolism, and for protection of quality of foods. On the other hand, some synthetic 

phenolic antioxidants as butylated hydroxy-toluene, butylated hydroxy-anisole or tert-butylhydroquinone are used 

to preserve food stuffs. They show good activity due to act as reducing agents or hydrogen-atom donors.  

1,1-Diphenyl-2-picryl-hydrazyl (DPPH) is a stable radical in solution and the scavenging of this radical is one of 

the most basic and common antioxidant assay. This assay is based on that scavenger gives a hydrogen atom to 

DPPH radical and changes its color from purple to yellow by reduction in absorbance at 517 nm. This activity is 

effected by light, polarity and pH of the reaction mixture, and structure of scavenger.  

Hydroxyl-substituted Schiff bases have replaceable hydrogen atom of OH group and they act as good scavenger. 

DPPH scavenging activity of phenolic compounds is positively correlated with the number of hydroxyl groups. 

In this work, radical scavenging capacity of newly synthesized hydroxyl-Schiff bases (R-1, R-2), which include 

two and four hydroxyl groups, has been studied by using DPPH assay at 30 °C in the dark. The activity was 

determined by the fixed reaction time (30 min) and steady state reaction time (1min to 1 h) methods. Ascorbic acid 

was used as standard. Solvent and pH effect on antioxidant activity were evaluated by using different solvents 

(methanol, DMSO, and DMF) and buffered methanol (pH = 5.5). 

Keywords: Schiff bases, DPPH radical scavenging activity, structure effect, solvent effect, pH effect 

 

1. INTRODUCTION 

Reactive oxygen species as singlet oxygen (O.), hydroxyl (OH.), superoxide (O2
.-), and hydrogen peroxide (H2O2) 

radicals are naturally formed in living systems and damage structure and function of biological molecules in body 

metabolism and this causes degenerative diseases (Amarowicz et al., 2004). Antioxidants are chemicals that can 

react with these free radicals and terminate their chain reactions (Menteşe et al., 2014). There are a lot of natural 

antioxidants isolated from aromatic plants like as polyphenolic compounds (flavonoids, tannins, phenolic acids), 

nitrogen-containing compounds (alkaloids, chlorophyll derivatives, amino acids, peptides, and amines), 

carotenoids, tocopherols, ascorbic acid and its derivatives (Amarowicz et al., 2004). These compounds are good 

antioxidants and they are used for minimizing the harmful effects of free radicals in metabolism, and for protection 

of quality of foods. On the other hand, some synthetic phenolic antioxidants as butylated hydroxy-toluene (BHT) 

(a), butylated hydroxy-anisole (BHA) (b) or tert-butylhydroquinone (TBHQ) (c) are used to preserve food stuffs 

(Shanty and Mohanan, 2018).  

Antioxidant activity of compounds can be considered as an index of pharmacological usefulness, which is mainly 

due to their redox properties and allow them to act as reducing agents or hydrogen-atom donors (Kumar et al., 

2017). Antioxidant activity can be determined in different ways (Nenadis et al., 2004; Rice-Evans et al., 1996; 

Brand-Williams et al., 1995; Blois, 1958): Cupric ion reducing capability assay, β-Carotene-linoleic acid 

(linoleate) assay, Reducing power assay, 1,1-Diphenyl-2-picryl-hydrazyl (DPPH) radical-scavenging assay, 2,2'-

azino-bis(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid (ABTS) radical-scavenging assay. 

mailto:ozlemgungor@gazi.edu.tr
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DPPH is a stable radical in solution and the scavenging of this radical is one of the most basic and common 

antioxidant assay. This assay is based on that scavenger gives a hydrogen atom to DPPH radical and changes its 

color from purple to yellow by reduction in absorbance at 517 nm, using UV–Visible spectrophotometer (Özdemir 

(nee Güngör) et al., 2015). This activity is effected by light, polarity and pH of the reaction mixture, and structure 

of scavenger (Sharma and Bhat, 2009). 

Schiff bases are generally synthesized by condensation of ketone or aldehyde with primary amines. Hydroxyl-

substituted Schiff bases have replaceable hydrogen atom of OH group and they may act as good DPPH scavenger. 

Their scavenging activity is positively correlated with the number of hydroxyl groups (Mishra et al., 2012). A 

number of Schiff bases were evaluated for DPPH scavenging activity and some of them were found active 

(Sathiyaraj et al., 2013; Elsayed et al., 2017; Ganji et al., 2018; Sykulaa et al., 2019). In this work, DPPH radical 

scavenging capacity of newly synthesized hydroxyl-Schiff bases (R-1, R-2) (Özdemir, 2018 (a)) has been studied 

by the fixed reaction time (30 min) and steady state reaction time (1min to 1 h) methods at 30 °C in the dark. 

Solvent and pH effect on activity were evaluated by using different solvents (methanol, DMSO, and DMF) and 

buffered methanol (pH = 5.5). 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

All chemicals were of analytical grade and of highest purity available. The solvents were of spectroscopic grade 

and used without further purification. 

2.1. DPPH Radical Scavenging Activity of Schiff Bases 

2.1.1. Fixed reaction time 

Stock solutions (50 µM) of the compounds (R-1 and R-2) were prepared in three different solvents (methanol, 

DMSO and DMF). Stock solutions of DPPH (100 µM) was prepared by dissolving mg/mL in these solvents. 

Appropriate volume of stock solutions of compounds were mixed with 1.0 mL of DPPH and made up to a final 

volume of 4 mL using solvent. The reaction tubes were wrapped in aluminum foil and kept at 30 C for 30 min in 

dark. After 30 min, the decrease in absorbance was monitored at 517 nm using Analytik Jena Specord 200 UV–

Vis spectrophotometer. All determinations were performed in triplicate. 

Assay was also performed by using methanol buffered with acetic acid buffer (0.1 M, pH 5.5). Buffered methanol 

was prepared by mixing 40 mL of 0.1 M acetate buffer (pH 5.5) with 60 mL methanol (Sharma and Bhat, 2009). 

DPPH radical scavenging capacity was calculated using following equation (1) (Uddin et al., 2018):  

 

% DPPH scavenging = ((𝑨𝒐 −𝑨𝟏))/𝑨𝒐                                                                                                                   (1) 

 

Where A0 and A1 correspond to the absorbance at 517 nm of DPPH in the absence and presence of antioxidant, 

respectively. % scavenging was plotted against the different concentrations of compound. IC50 values were 

calculated from the graph.  

2.1.2. Steady state measurement 

The decrease in absorbance was determined from 1min to 1 h until obtaining a steady state of decrease in 

absorbance of [DPPH] depending upon the antioxidant and its concentrations. The decrease in as a function of 

time is exponential in nature and plotted for different concentrations of antioxidant. The percentage of DPPH 

remaining at steady state was determined using Eq (2) (Sykulaa et al., 2019). 

% DPPH remaining = 𝑨𝒇/𝑨𝒐 x 100                                                                                                             (2) 
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Here A0 and Af correspond to the absorbance at 517 nm of DPPH at initial and steady state respectively. Then % 

remaining was plotted the mole ratio of antioxidant to DPPH radical. EC50 values were obtained from the graph. 

Also, important antioxidant parameters were calculated from EC50 values.  

 

3. RESULTS  

3.1. Fixed Reaction Time 

The Schiff bases (R-1, R-2) (Scheme 1) were synthesized and characterized in previous work (Özdemir, 2018 (a)). 

In this study, their DPPH radical scavenging activity has been studied in varios solutions (Figures 1-2). IC50 values 

(the concentration sufficient to obtain 50% of maximum scavenging activity) were presented in Table 1. IC50 

values were found in the range of 20-65 μM and 19-63 μM at 30 min fixed reaction time for R-1 and R-2, 

respectively. 

 

 
Scheme 1. The structure of hydroxyl-Schiff bases 

 

Table 1. Comparison of IC50 values of Schiff bases. 

 

Compound 

IC50 (µM) 

DMF DMSO MeOH buffered MeOH (pH = 5.5) 

R-1 65.79 55.91 33.52 20.24 

R-2 63.58 37.36 20.48 19.17 

Ascorbic acid 2.11a 52b < 0.142 c 11.5d 
a(Özdemir, 2018 (b)), b(Elsayed et al., 2017), c(Özdemir (nee Güngör) et al., 2015), d(Sharma and Bhat, 2009) 

 

 
Figure 1. (a) Comparable chart for IC50 values of R-1 in different solutions. (b) The scavenging of DPPH radical 

by R-1 at various concentrations in different solutions. 
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Figure 2. (a) Comparable chart for IC50 values of R-2 in different solutions. (b) The scavenging of DPPH radical 

by R-2 at various concentrations in different solutions. 

 

3.2. Steady state measurement 

Scavenging reaction between [DPPH.] radical and the antioxidant [A] is given by Equations (3-5). 

 

[DPPH.] + [A-H] ↔ [DPPH-H] + [A.]                                                                                                       (3) 

 

[DPPH.] + [A.] → [DPPH-A]                                                                                                                     (4) 

 

The reaction between DPPH and antioxidant is basically a kinetic driven process. So, kinetic scans were done until 

steady state saturation was obtained. The set concentration of DPPH was 100 μM, and the Schiff bases in the range 

12.5-37.5 μM. Figure 3 displayed that DPPH scavenging by R-1 is slow in DMF and DMSO, fast in MeOH and 

buffered MeOH. As can be seen in Figure 4, EC50 values (the efficient concentration required to decrease the initial 

DPPH concentration by 50%) were calculated as 0.247 and 0.235 μM in MeOH and buffered MeOH, respectively. 

ARP values were 4.05 and 4.26 (Table 2-3). Stoichiometry values were determined as 0.50 and 0.47, which 

indicated reducing of 2.0 and 2.1 molecules of DPPH. 
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Figure 3. Time course of scavenging of DPPH free radical and kinetic behaviour of R-1 in (a) DMF, (b) DMSO, 

(c) MeOH, (d) buffered MeOH. 

 

 
Figure 4. The disappearance of DPPH radical as a function of the number of μmoles of R-1/ μmole DPPH in (a) 

MeOH, (b) buffered MeOH. 

 

Table 2. Comparison of antiradical parameters of Schiff bases in MeOH. 

Comp. EC50 

µmol comp/ µmol DPPH 

EC50 

(µM) 

ARP 

(1/ EC50) 

Stoichiometry 

(2 x EC50) 

No of reduced DPPH 

(1/stoichiometry) 

R-1 0.25 24.7 4.05 0.50 2.02 

R-2 0.19 19.3 5.18 0.39 2.59 

Ascorbic 

acida 

0.17 10.2 5.9 0.34 2.9 

a (Mishra et al., 2012) 

Similar measurements were performed with R-2. The scavenging capacity of compound increased depending upon 

concentration. But, the steady state saturation was not observed in DMF and DMSO (Figure 5a-b). The time to 

reach saturation was ~20 min and 15 min in MeOH and buffered MeOH, respectively (Figures 5c-d). Accordingly, 

R-2 was considered under fast kinetics in MeOH and buffered MeOH, slow kinetics in other solutions. EC50 values 

were 0.19 and 0.22 (Figure 6). These showed that antiradical activity of R-2 is in order of MeOH > buffered 
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MeOH. In addition, ARP and stoichiometry values were found to be 5.18 and 0.39 in MeOH, 4.57 and 0.44 in 

buffered MeOH. 

 
Figure 5. Time course of scavenging of DPPH free radical and kinetic behaviour of R-2 in (a) DMF, (b) DMSO, 

(c) MeOH, (d) buffered MeOH. 
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Figure 6. The disappearance of DPPH radical as a function of the number of μmoles of R-2/ μmole DPPH in (a) 

MeOH, (b) buffered MeOH. 

 

Table 3. Comparison of antiradical parameters of compounds in buffered MeOH (pH = 5.5). 

Comp.  EC50  

µmol comp/ µmol DPPH 

EC50  

(µM) 

ARP  

(1/ EC50) 

Stoichiometry 

(2 x EC50) 

No of reduced DPPH 

(1/stoichiometry) 

R-1 0.24 23.5 4.26 0.47 2.13 

R-2 0.22 21.9 4.57 0.44 2.27 

Ascorbic  

acida 

0.18 18 5.56 0.36 2.77 

a (Mishra et al., 2012) 

 

4. DISCUSSION 

In this work, DPPH radical scavenging activity of Schiff bases (R-1, R-2) were investigated at the fixed reaction 

time (30 min) and steady state reaction time (1min to 1 h) by using different solvents (methanol, DMSO, and 

DMF) and buffered methanol (pH = 5.5). IC50 and EC50 values obtained from these methods showed that the 

activity increases in the order in all solutions R-1 < R-2.  Therefore, R-2 was the most powerful and R-1 was the 

least potent antioxidant. Compounds had higher antioxidant activity in methanol in comparison to polar aprotic 

solvents (DMF, DMSO). The scavenging activity was also influenced by pH. This was evident from the data in 

methanolic and buffered methanolic solution. 

The fixed reaction time method was compared the steady state kinetic method: 

i. R-1 and R-2 react poorly with DPPH in DMF and DMSO due to the remaining 'slower' kinetic reactions. 

ii. similar IC50 and EC50 values indicate a fast kinetics between DPPH radical and Schiff bases in MeOH and 

buffered MeOH. 

 

5. CONCLUSION 

The obtained experimental results showed that free radical scavenging mechanism need to be studied for each 

Schiff bases by theoretical calculations. And, this detailed study of fixed time and steady state is expected that 

researchers gain benefit while working with new antioxidant molecules in different solutions by using DPPH 

assay.  
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Abstract 

In this study, PANi blend nanofibers were produced by electrospinning from solutions with different polymer 

ratios. Polyetyleneoxide (PEO) and polycaprolactone (PCL) were used as carrier polymers to improve the 

spinnability of the polymer solution. Surface and electrical properties of the nanofibers were investigated. 

Electrospun PANi/PCL and PANi/PEO nanofibers were fabricated. PANi/PEO nanofibers were conductive. 

PANi/PCL nanofibers didn’t show any conductivity; although conductive components were added. The results 

showed that PANi/PEO blend nanofibers are promising for electrical applications and electrospinning can be used 

to produce conductive nanofibers. 

Keywords: intrinsically conducting polymers, conductive nanofibers, polyaniline, electrospinning 

1. INTRODUCTION 

With the increasing demand for flexible, light-weight, breathable and conductive materials for electrical/electronic 

applications (sensors, energy harvesting devices, photovoltaic devices, etc.) production of conductive nanofibers 

are attracting great interest (Ko et. al., 2005).   

Electrospinning is a simple and versatile method for the production of nanofibers. In this process, a high voltage 

is applied to the polymer solution and under the influence of the electrostatic field, a jet of a polymer is ejected 

and travels towards a collector. During the flight of the jet, the solvent evaporates and nanofibers are deposited on 

the collector (Figure 1) (Duzyer et. al., 2001; Greiner and Wendorff, 2007; Li and Xia, 2004). 

 

Figure 1. Schematic view of electrospinning process 

 

The method allows production of many polymers, including intrinsically conducting polymers (ICPs). Intrinsically 

conductive polymer is an organic polymer that possesses the electrical, electronic, magnetic, and optical properties 

of a metal while retaining the mechanical properties, processibility, etc. commonly associated with a conventional 

polymer. These polymers are expected to have potential application areas such as electrical, electronics, 

electromagnetic, electromechanical, chemical, membrane, and sensors (MacDiarmid, 2001)  

Among other ICPs, polyaniline (PANi) has gained attention due to its unique properties such as high conductivity 

and high environmental stability. However, it has low solubility in all available solvents and it is hard to process. 
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Since, it has a fairly rigid backbone and is available only in relatively low molecular weight forms, the elasticity 

of its solutions is generally insufficient for it to be spun directly into fibers. Therefore, a carrier polymer is used to 

improve the spinnability (Zhang and Rutledge, 2012; MacDiarmid, 2001). 

The aim of this study to fabricate conductive PANi blend nanofibers by electrospinning. In order to improve the 

spinnability of PANi, different carrier polymers such as PEO and PCL were used. PANi/PCL and PANi/PEO 

nanofibers were successfully produced by electrospinning. The nanofibers were characterized in terms of surface 

and electrical properties. Although conductive components such as ionic liquid or silver nitrate (AgNO3), were 

also added to increase the conductivity, PANi/PCL nanofibers didn’t show any conductivity. PANi/PEO 

nanofibers were conductive. Due to the PANi chunks, the surfaces of the PANi/PEO blend nanofibers were not 

smooth. Also, PANi/PEO/AgNO3 nanofibers were prepared. In order to obtain Ag within the fiber, electrospun 

fibers were treated with. sodium borohydride. However, sodium borohydride addition ruined the fiber structure. It 

can be concluded that electrospinning is an alternative method to produce conductive nanofibers. 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1 Materials 

Polyaniline (PANi) (Mw: 100, 000 Da), camphorsulphonic acid (HCSA), polyethylene oxide (PEO) (Mw: 2,000 

kDa), polycaprolactone (PCL) (Mn: 80 kDa), silver nitrate (AgNO3), sodium borohydride, ionic liquid (ElmBF4), 

chloroform, dimethylformamide (DMF) and dichlormethane (DCM) were purchased from Sigma-Aldrich Inc. All 

chemicals were used without further purification. 

2.2 Methods 

PANi is an intrinsically electrically conductive polymer. Pure PANi is black and not conductive. It needs to be 

doped with HCSA in chloroform. After doping, the color of the solution becomes green and conductive. Therefore, 

first, HCSA was dissolved in chloroform. After dissolution of HCSA, 2% wt. of PANi was added into the solution 

and stirred at room temperature for 1 h. PEO or PCL was used as carrier polymers. Since different concentrations 

were used in the study, the details of the procedures were given below: 

Preparation of PANi/PEO solutions: For the preparation of PANi/PEO solutions, 2% wt. of PEO, dissolved in 

DMF was added into the doped PANi solution and kept stirring on a hot plate.  

Preparation of PANi/PEO/AgNO3 solutions: After preparation of PANi/PEO solutions, 0.2 gr of AgNO3 was 

added to the solution and bath sonicated for 15 minutes. 

Preparation of PANi/PCL solutions: For the preparation of PANi/PCL solutions, 10% wt. of PCL dissolved in 

chloroform:DMF (5:1) mixture was added into the doped PANi solution and kept stirring on a hot plate at 40 °C.  

Preparation of PANi/PCL/ionic liquid solutions: After preparation of PANi/PCL solutions, 0.2 gr of ionic liquid 

was added into the solution and sonicated for 15 minutes.  

Preparation of PANi/PCL/AgNO3 solutions: After preparation of PANi/PCL solutions, 0.2 gr of AgNO3 was added 

to the solution and bath sonicated for 15 minutes. After electrospinning, the nanofibers were treated with sodium 

borohydride in order to achieve Ag nanoparticles within the fiber mat.  

Electrospinning of nanofibers: All nanofibers were produced by electrospinning with a flow rate of 0.8 ml/h and 

a voltage of 8 kV. The diameter of the needle was 18 G. The nanofibers were collected on glass slide placed on a 

rotating disc. The edges of the glass slide were painted with conductive carbon paint to measure the conductivities 

of the mats. The gap distance was kept at 1 cm for all samples.  

Imaging of the Nanofibers: Thickness of the nanofibers were calculated by a light microscope (Olympus BX51).  

 

Conductivities of the Nanofibers: Resistance of the samples were measured by a Mastech multimeter and 

conductivities (σ) were calculated as follows: 
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𝑅 = 𝜌 
𝑙

𝐴
……..........(1) and 𝜎 =

1

𝜌
……………..(2) 

Where, R is the electrical resistance of the sample (ohms, Ω), ρ is the resistivity of the sample (Ω.cm),  is the 

length of the sample (cm), A is the cross-sectional area of the sample (cm2), σ, is the conductivity, defined as the 

inverse of resistivity. Conductivity has SI units of Siemens per centimeter (S/cm). 

3. RESULTS  

Figure 2 and 3 show the light microscope images of the electrospun fibers. It can be seen that electrospun fibers 

are green indicating the presence of PANi. The fibers had diameters around ≈1 µm.  

The electrical properties of the samples were given in Table 1. PANi/PEO electrospun fibers showed an electrical 

conductivity of 1,16 x 10-4 S/cm. (Table 1).  

In order to enhance the conductivity, AgNO3 was added into the spinning solution and PANi/PEO/ AgNO3 

nanofibers were successfully electrospun (Figure 2). Afterwards, the nanofibers were treated with sodium 

borohydride to obtain Ag nanoparticles within the fibers. However, sodium borohydride addition ruined the fiber 

structure. 

The effect of the carrier polymer on the electrical properties of nanofibers were investigated in the study and 

PCL/PANi nanofibers were produced by electrospinning (Figure 3). However, these nanofibers did not show any 

conductivity. Therefore, conductive components such as ionic liquid or AgNO3 were added into the spinning 

solution. PANi/PCL/ionic liquid and PANi/PCL/AgNO3 were successfully produced (Figure 3). PANi/PCL/ionic 

liquid didn’t show any conductivity. PANi/PCL/AgNO3 were treated with sodium borohydride to obtain Ag 

nanoparticles within the fibers, as well. However, the fibers did not show any conductivity, as well. (Table 1).  

    

Figure 2. From left to right, light microscope images of PANi/PEO and PANi/PEO/ AgNO3 electrospun fibers, 

respectively 

       

Figure 3. From left to right, light microscope images of PANi/PCL, PANi/PCL/ionic liquid and 

PANi/PCL/AgNO3, respectively 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Electrical_resistance
https://en.wikipedia.org/wiki/Ohm
https://en.wikipedia.org/wiki/Length
https://en.wikipedia.org/wiki/Cross_section_%28geometry%29
https://en.wikipedia.org/wiki/Sigma_%28letter%29
https://en.wikipedia.org/wiki/Siemens_%28unit%29
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Table 1. Electrical properties of the nanofiber mats 
Material Conductivity (σ) (S/cm) 

PANi/PEO 1,16 x 10-4 

PANi/PEO/AgNO3 With the addition of sodiumborohydrate, 

the fiber structure ruined 

PANi/PCL - 

PANi/PCL/ionic liquid - 

PANi/PCL/AgNO3 - 
 

 

4. DISCUSSION 

In the study, PANi/PEO, PANi/PEO/AgNO3 PANi/PCL PANi/PCL/ionic liquid and PANi/PCL/AgNO3 

nanofibers were successfully produced by electrospinning. Nanofiber diameters were around 1 µm. This may be 

due to the PANi chunks in the spinning solution.  

Among all the samples only PANi/PEO nanofibers showed some conductivity. With the addition of AgNO3 in the 

spinning solution, electrospun fibers can be produced. After fiber production, these samples should be treated with 

sodium borohydride to obtain Ag nanoparticles within the fibers. However, sodium borohydrate treatment ruined 

the fiber structure.  

The samples which were produced by using PCL as carrier polymer didn’t show any conductivity although 

conductive component were used to improve the electrical properties. This indicates that carrier polymer plays a 

significant role in the production of conductive nanofibers. The electrical conductivity may be achieved by 

decreasing PCL and increasing PANi content.  

5. CONCLUSION 

Conductive nanofibers are promising for electrical applications due to their unique properties like high surface 

area per volume, light-weight, flexibility and conductivity. These structures can be produced from intrinsically 

conductive polymers by electrospinning.  

In this study, intrinsically conductive polymer (PANi) was used to produce conductive nanofibers. Since, PANi 

has low solubility in many solvents and hard to electrospin, PEO and PCL were used as carrier polymers. 

PANi/PEO and PANi/PCL blend nanofibers with diameters around 1 µm were produced by electrospinning.  

Results showed that PANi/PEO blend nanofibers are conductive. In order to enhance the conductivity, 

PANi/PEO/AgNO3 nanofibers were prepared. The samples were treated with sodium borohydride after fiber 

production to obtain conductive Ag within the fibers. However, sodium borohydride ruined the fiber production.  

 

PANi/PCL blend nanofibers didn’t show any conductivity. Conductive components such as ionic liquid or silver 

nitrate (AgNO3), were added to achieve conductivity. However, the nanofibers were still non-conductive. 

It can be concluded that carrier polymer plays a critical role. Conductive PANi/PEO nanofibers can be produced 

by electrospinning. The conductivities of PANi/PEO nanofibers can be improved and they are promising for future 

applications.  
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Abstract 

Carbon dioxide (CO2) is a harmful gas released into the atmosphere by the combustion of fossil fuels. Carbon 

dioxide accumulates in the atmosphere, causes regional air pollution, acid rain, greenhouse effect, global warming, 

and climate change. There are several methods to reduce carbon dioxide emissions in the atmosphere. Basically, 

CO2 removal methods are divided into three main groups as pre-combustion, post combustion and oxy-fuel 

techniques. Dimethyl carbonate (DMC) is a valuable chemical produced from waste carbon dioxide and methanol. 

There are many areas where dimethyl carbonate is used as an environmentally friendly solvent and fuel additive. 

Direct DMC production is the most important path for economic and environmental reasons, despite some 

difficulties such as low yield, kinetic and thermodynamic limitations. For this reason, the thermodynamic 

limitations should be prevented and the efficiency should be increased. In this study, the efficiency of membrane 

reactor to directly produce DMC was investigated and a water selective membrane was synthesized to separate the 

water from the product mixture. A cellulose based commercial polymer (Bermocoll) was selected as membrane 

material. A natural clay was added to increase the resistance of the membrane to the temperature and chemicals. 

Membranes were prepared by solution-casting methods as flat-sheet module. Since the aim of this study is to 

separate water from other components, solutions of water/methanol and water/DMC were prepared and separated 

by the prepared membrane at the atmospheric conditions.  

 

 

Keywords: carbon capturing converting, dimethyl carbonate, cellulose membrane  

 

1.GİRİŞ 

Carbon dioxide (CO2) is a gas that is given to the environment by burning many fossil fuel sources and has a 

significant share in greenhouse gas formation effect. With increasing industrialization, the carbon dioxide content 

in the atmosphere is increasing day by day. With this increase, the air quality deteriorates and larger environmental 

problems such as global warming and climate change occur. For this reason, many academic scientific studies are 

carried out regarding the removal of carbon dioxide. In particular, converting of carbon-based gases into the 

environment valuable chemicals such as fuel additives through different chemical processes are gaining 

importance (Cheng-Hsiu et al. 2012;  Trevor et al. 2009). 

Many industrial processes emit high levels of CO2 in the environment. Due to the variety of industrial processes 

that increase CO2 emissions, it is not possible to find one-dimensional technology in the CO2 capture process. 

There is a wide range of CO2 capture technology to ensure industry compatibility. CO2 capture technology is 

classified as post-combustion, pre-combustion and oxy-fuel combustion (Rosa and Adisa, 2015). After the CO2 

capturing process, a separation technology is applied to obtain pure CO2. Separation technology is classified as 

adsorption, absorption, membranes, and cryogenics (Yang et al. 2008; Wengiang et al. 2012) 

Carbon dioxide is used as a reactant in the synthesis of carbon based organic chemicals and fuel additive synthesis. 

Carbon dioxide has been considered to be an abundant, inexpensive, recyclable and non-toxic carbon source. For 

this reason, CO2 can be converted into phosgene, isocyanates and organic carbonates. These substances contribute 

to green chemistry by replacing some chemicals that are toxic, flammable, harmful to the environment and human 

health (Cheng-Hsiu et al. 2012;  Trevor et al. 2009). 

Dimethyl carbonate (DMC) is an important chemical formed by the reaction of carbon dioxide and methanol in a 

single stage. DMC is used as a fuel additive due to its high oxygen content, as a solvent in fuel cells and as a green 

chemical solvent in chemical reactions (Santos 2014; Kongpanna et al. 2015; Tamboli et al. 2017; Cao et al. 2012). 

The direct conversion process of CO2 and methanol into DMC has advantages such as less equipment, ease of 

application, less energy consumption. In the literature, it is seen that the DMC production yield is increased by the 
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use of reactive separation systems which allows the simultaneous separation of the water produced during the 

reaction Membrane reactors are also the most commonly used type of reactive separation processes. The most 

important factor determining the performance of membrane reactor is membrane selection. 

In this study, it is aimed to produce a water selective membrane for direct DMC synthesis from carbon dioxide 

and methanol. Since the most important factor determining the efficiency of membrane is flux and selectivity, 

membrane separation performance of water, DMC, methanol liquid components in binary form as indicated in the 

indicated reaction was investigated. 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1. Membrane preparation 

In this study, a water selective membrane is produced and tested to investigate separation properties of the binary 

solutions consist of water/methanol, water/DMC and methanol/DMC mixtures. For this reason, Bermocoll 

membrane was prepared from the solution by pouring. 2.5% of the polymer water solution was stirred at room 

temperature and poured onto a glass surface and dried at room temperature to give a thin layer as a membrane. 

The cross-linking of the membrane to prevent solubility in the water environment was carried out.  

 

2.2. Separation of double mixtures by pervaporation 

Separation studies were carried out with 5% of organic containing methanol/DMC, methanol/water, DMC/water 

solutions at the room conditions. The performance of the membrane components in separation is determined as 

the function of flux and component selectivity as calculated in the literature (Nigiz and Hilmioglu, 2012).  

 

2.3. Analysis 

The mass concentration of binary components was determined by the TCD detector gas chromatograph. In the 

system where the filled column is used, the injection temperature is set to 280 ° C at a temperature of 200 ° C. 

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

 

In this study, the permeability of the components from the membrane in pure and mixture form was determined. 

Firstly, water, methanol and DMC permeability tests were carried out at the room temperature. In Figure 1, the 

amount of material passing through the membrane area per unit area is given. Accordingly, the highest flux value 

was obtained for water as expected. The lowest flux value was obtained from the DMC component. The reason 

for this is that due to the hydrophilicity of the membrane, it has a high affinity to the water. 

 
 

Figure 1. Flux values of the single components at the constant temperature 

 
Methanol is the component that shows closest property to water due to its structure and polarity. As shown in 

Figure 1, the flux result of the methanol is also higher compared to the DMC. When these results are considered, 

it is predicted that the highest water selectivity values in binary components will be obtained. 
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Figure 2 shows the temperature-dependent change of water flux. Due to the physical structure of the membrane, 

an increase in flux values is an expected result because the increase in temperature increases the intermolecular 

mobility of polymer molecules. In addition, with the increasing temperature, the diffusion rates, solubility, and 

partial solvent pressures increased. Therefore, an increase in flux was seen due to the increase in driving force 

between the sides of the membrane. 

  

 
 

Figure 2. Temperature-dependent water flux values 

 
Figure 3 shows the sorption tests at room temperature with 5% water containing methanol / water, 5% water 

containing DMC/water and 5% methanol containing methanol/DMC binary solutions. The highest selectivity 

value is seen in the water/DMC component. This is due to the high hydrophilicity of the polymer as well as the 

molecular size of the DMC component is substantially greater than that of water. 

  

 
Figure 3. Binary component selectivity values 
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Although the transition in non-porous membranes is explained by the dissolution-diffusion model, the distribution 

of inter-polymer gap diameters is also characterized by the dimensional separation for the membrane to be retained 

by the membrane. The same applies to the methanol / DMC mixture. Since there is a size difference between the 

methanol and DMC molecules, it is seen that methanol is separated by higher selectivity in the binary mixture. 

However, this value is not as high as the water / DMC binary mixture because the Bermocoll is selective for water. 

As shown in Figure 3, the lowest selectivity values were obtained in the water/methanol pair because the two 

structures resemble both polarity and molecular size. 

 

 

4. Conclusions 

 

In this study, a Bermocoll membrane was prepared as a hydrophilic membrane for use in the membrane reactor 

designed for DMC production. According to this, the highest flux value was obtained with water and the lowest 

was obtained with DMC. The highest selectivity was obtained in the water / DMC pair. As a result, it is seen that 

the membrane produced is a suitable membrane for the separation of water which is another product in DMC 

production and it is suitable for use in membrane reactor. 
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Abstract 

Adsorption is a sludge-free and effective method to remove dyes even the concentration of the dye is in ppm level.  

The efficiency of the adsorption is directly related to the performance of the adsorbents. Different types of 

adsorbents such as activated carbon can be used to remove dyes from the water. Conventional adsorbents may 

exhibit unstable adsorption capacity at the long-time adsorption process. Regarding the environmental concerns 

and progress in sustainable material developments, it is become important to use cheaper, natural, reusable, 

recyclable, reconstructed from the waste, and biodegradable adsorbents. In this study, an activated carbon 

adsorbents were prepared by the carbonization of the orange peel. The adsorbents were used to remove methylene 

blue from synthetic waste water. Effect of adsorbent dosage, dye concentration, and pH were investigated in terms 

of the adsorption capacity and dye removal. Adsorption isotherms were investigated and finally, Response Surface 

Method was applied to optimize the experimental design. As the concentration of methylene blue increased, dye 

removal decreased. The highest dye removal of 99.88% was achieved when the dye concentration was 10 mg /L. 

The highest removal is achieved by the adsorbent amount of 0.4 g/L. Effect of pH was also investigated and the 

highest adsorption results obtained when the pH value of the dye solution was 3.5.  

 

Keywords: orange peel adsorbent, dye removal, response surface methodology 

1. INTRODUCTION 

Industrial wastewater contains many harmful chemicals. These chemicals can be fatal for both the 

aquatic ecosystem and all living organisms in contact with water. For this reason, these chemicals need 

to be cleaned from the wastewater using in-situ or ex-situ separation techniques. Particularly in the 

wastewater of industrial plants such as paint, plastic, textile, dye-based synthetic and aromatic 

components are including (Pinheiro et al. 2004; Namasivayam and Kavitha et al. 2002). It contains the 

amount of dye that can cause severe environmental problems if the waste water from the textile industry 

is released into the environment without any treatment. There are many techniques for removing dyes 

from wastewater. Adsorption, coagulation, ozone treatment, membrane separation techniques are well-

known purification ways to remove anionic-cationic dye component from the wastewater. Owing to the 

cos-effectiveness and ease of operating properties, adsorption technique is commonly used for dye 

treatment (Yagub et al. 2014; Sayğılı et al. 2015). 

The adsorption technique is basically divided into two classifications as; physical and chemical 

adsorption according to the types of force that keeps adsorbed on the surface Yagub et al. 2014). In 

physical adsorption, weak interaction and gravitational forces maintain the separation. Chemical 

adsorption is the result of a chemical reaction between the adsorbate and the absorbent, as a result of 

electron exchange. The performance of the adsorption mainly depends on the efficiency of the adsorbent. 

In the literature, natural or synthetic adsorbents are used for many purposes (Ahmed et al. 2016; Hor et 

al. 2016; Hokkanen et al. 2016; Elabbas et al. 2016). The usage of the adsorbent is also limited by the 

cost of the adsorbent.  Recently, bio-based materials such as biopolymer and zeolites, clays are prepared 

as adsorbent and used for a wide range of adsorption proposes from dye adsorption to heavy metal 

removal. The activated carbon adsorbent is very effective to separate dye from wastewater. However, the 

cost of the synthetic activated carbon is the main obstacle on use. Recently, the activated carbon 

mailto:filiz.ugur@kocaeli.edu.tr
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synthesized from the agricultural waste has attracted attention due to the high performance and cost-

effective preparation route.  

In this study, it is aimed to develop low-cost new adsorbents from the waste peel of the orange. 

Turkey is the main producers of the orange. Every year, tons of orange waste occurs and it should be 

note that the waste of fruits contains cellular materials that directly converted into carbon-based 

materials. In the present study, both experimental and optimization investigations have been made to 

determine the effectiveness of the adsorbent to remova Methylene Blue (MB). One of the most important 

textile dyes found in textile waters is methylene blue. Methylene blue is a cationic dye commonly used 

in textile industry. Effects of operating parameters such as pH, adsorbent dosage and dye concentration 

on dye removal have been investigated. The response Surface Methodology has been applied 

accompanied with central design to design the experiment.  
 

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1 Active Carbon Preparation from Dried Orange Peel 

Prior to carbonize the orange peel, the peel was dried at the room temperature for two days and then dried 

at the vacuum oven at 70 ⁰C for one day. The peel was break the pieces of 1 mm. A desired amount of peel was 

carbonized at a concentrated H2SO4-water solution for five hours at a stirring rate of 500 rpm and a temperature 

of 100 C. Following the carbonization, the bulk mixture was filtered and dried at 70 ⁰C in a vacuum oven for one 

day. The carbonized peel than neutralized using NaOH-water solution until the pH reached 7.0. The solution was 

filtered, and washed several times with distillated water. The active carbon bulk material dried at oven. 

 

2.2 Optimization using RSM 

In order to determine the effect of parameters such as adsorbent dosage, dye concentration, and pH on dye removal, 

Response Surface Method was applied. The Central Composite Design was applied to determine the experimental 

point. The minimum and maximum factor values were determined using experimentally. Table 1 shows the 

experiment order, run time, and factors fort he applied methodology. Design expert 11 was used to optimize the 

experiment.  

 

2.3 Batch Adsorption Studies 

Batch adsorption experiments were conducted at the room temperature. Experiments were carried 

out using different amounts of activated carbon (0.2 g-0.6 g). The adsorbent was added to the different 

concentration of methylene blue-water solution (varying from 10 mg/L to 50 mg/L) in 20 ml flask. The 

solution was shaken for the determined time period. At thirty minute intervals, synthetic solutions were 

collected, filtered, and the remaining amount of MB was determined using UV-spectrophotometer 

(Thermo) at the wavelength of 664 nm.  Experiments were carried out for 150 minutes. Adsorption 

performances were evaluated as a function of dye removal (%) as shown in Equation 1. 

)
C

C-C
(=(%) Removal

0

t0

                                                       (1) 

Where C0 and Ct are the initial and time-dependent concentrations of the dye solutions, 

respectively.  
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Table 1-Factors for experimental design 

  Factor 1 Factor 2 Factor 3 

Order Run A:Dye concentration B:Adsorbent dosag

e 

C:pH 

  ppm g  

8 1 50 0.6 10.5 

4 10 50 0.6 3.5 

2 11 50 0.2 3.5 

6 14 50 0.2 10.5 

10 16 50 0.4 7 

20 6 30 0.4 7 

16 7 30 0.4 7 

15 8 30 0.4 7 

12 9 30 0.6 7 

18 13 30 0.4 7 

17 15 30 0.4 7 

19 17 30 0.4 7 

11 18 30 0.2 7 

13 19 30 0.4 3.5 

14 20 30 0.4 10.5 

7 2 10 0.6 10.5 

1 3 10 0.2 3.5 

5 4 10 0.2 10.5 

9 5 10 0.4 7 

3 12 10 0.6 3.5 

 

 

3. RESULTS and DISCUSSION 

3.1 Model Design Results 

The experiments were carried out at the room temperature for 150 minutes at the point determined by factor 

designing. The response of the designing is the dye removal. According to the ANOVA analysis, the suggested 

model for methylene blue removal at these condition was quadratic as shown in Table 2. 

 

The ANOVA analysis also showed that the Lack of Fit-f value of 0.86 implies the Lack of Fit is not significant 

relative to the pure error. It was mean that the fitting behavior of the model was good. Table 3 shows the reliability 

of the model indicating the standard deviation and R2. The predicted R² of 0.9411 is in reasonable agreement with 

the adjusted R² of 0.9807. Therefore, it indicated that the model adjustment was reasonable.  
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Table 2. Model for dye removal 
Source Sequential 

p-value 

Lack of 

Fit p-value 

Adjusted 

R² 

Predicted 

R² 

 

Linear < 0.0001 0.0023 0.7257 0.5982 
 

2FI 0.9603 0.0012 0.6698 -0.4613 
 

Quadratic < 0.0001 0.5643 0.9807 0.9411 Su

ggested 

Cubic 0.4139 0.6443 0.9819 0.6698 Ali

ased 

 

Table 3. Fitting Statics 

Std. Dev. 0.6453 R² 0.9899 

Mean 94.41 Adjusted R² 0.9807 

C.V. % 0.6835 Predicted R² 0.9411 

 

According to the ANOVA analysis, the general equation of the methylene blue removal can be expressed 

following equation (2) 

 

%R=96.62-2.98A+1.04B-4.65C+0.055 AB-0.4675AC….    (2) 

 

The equations indicated that the dye concentration and pH values were negatively effective on removal. 

The adsorbent concentration slightly increased the removal. Figure 1 represents the analysis results of 

the predicted removal calculated from the model and actual removal. There is a little difference and 

deviation between the values. Therefore, it could be concluded that the model could be apply with the 

given limit values. However, it should be better to improve model by different numerical and 

experimental modelling by using different limit values. 

 

Figure 1. Comparison of the predicted and actual removal values3 
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3.2 Effect of pH on dye removal 

The pH value of the dye mixture is important affecting the physical properties dye solution and the surface charge 

of the adsorbent (Huang et al. 2017). Because of the dye adsorption is based on the attractive force between the 

dye and adsorbent, the pH plays a crucial role on adsorption performance.  The equation created by the Model 

showed that the pH is very effective on dye removal. Figure 2 shows the model graphs of the removal depending 

on pH, when the factor was adsorption dosage and dye concentration. The removal results obtained at pH 7.0 and 

pH 3.5 was close to the each other. However, when the pH increased to 10.5, the removal decreased drastically. 

Experimentally, the highest removal of 99.88% was obtained in neutral conditions when the dye concentrations 

was 10 ppm. In the model validation the removal was 100.15%. The experimental and model value were close to 

the each other.  

 

Figure 2. Effect of pH on dye removal 

 

3.3 Effect of dye concentration on dye removal 

According to the model equation (2) the second significant factor to affect the removal is the concentration of the 

methylene blue. Figure 2 indicates the effect of dye concentration on dye removal. When the factor were adsorbent 

dosage and pH.  The highest removal values obtained when the adsorption concentration was 10 ppm. The 

increasing dye concentration decreased the removal which was also obtained by the experimental results. Due to 

the saturation of the adsorbent site, the adsorption is effective at the low concentration of dye.  

 

 

Figure 3. Effect of dye concentration on dye removal 
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3.4 Effect of adsorption dosage on dye removal 

The effect of adsorbent dosage on removal was also investigated with regression models and experimentally. 

Figure 4 shows the adsorbent dosage effect on removal when the parameters were pH and dye concentration.  

 

 

Figure 4. Effect of adsorption dosage on dye removal 

The increasing dosage increased the removal slightly and showed very slight effect on performance. according to 

the experimental and model results, the optimum adsorbent dosage was determined as 0.4 g.  

4. CONCLUSION 

In the present study, methylene blue removal using carbonized orange peel was experimentally performed and 

optimized using Response Surface Methodology. In the RSM,  pH (3.5, 7, 10.5), dye concentration (10, 30, 50 

ppm) and amount of adsorbent (0.2, 0.4, 0.6) factors were investigated in terms of the dye removal as a response. 

Both the experimental and model validation showed that the Regression analysis was valid for the methylene blue 

removal under the given conditions. The main finding of the study can be briefly evaluated. As a result, it was 

found that the pH and dye concentration show negative effect on removal, significantly. The highest separation of 

99.88% was obtained within 2.5 hours, when the dye concentration was 10 and the pH was 7. The lowest 

conversion was found to be 83.15 % when the pH was 10.5, adsorbent dosage was 0.2 g and the dye concentration 

was 50 ppm.  
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Özet 

Günümüzde agrega üretimi genellikle kırmataşlardan sağlanmaktadır. Özellikle yol yapım 

çalışmalarında kırmataşlardan çok fazla yararlanılmaktadır. Yol yapımında kullanılacak olan agregaların 

uygun boyutlara indirilmesi amacıyla kırıcılardan faydalanılmaktadır. Özellikle şehir içindeki kısa yol 

çalışmalarında ise mobil kırıcılar aktif rol almaktadırlar. Dolayısıyla mobil kırıcıların performans 

analizlerinin yapılarak optimum çalışma şartlarının belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Bu amaçla, 

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde bulunan mobil kırıcının performans analizleri 

gerçekleştirilmiştir. Çalışma kapsamında andezit, kireçtaşı ve atık kaldırım bordür taşları kullanılmıştır. 

Mobil kırıcının ağız açıklık oranları değiştirilerek bir takım deneyler gerçekleştirilmiştir. Yapılan 

deneyler sonucunda aynı kayaç türlerinde ağız açıklık oranı 1/3’den 1/5’e doğru gittikçe kırma 

kapasitesinin artığı ve elde edilen kırmataşın içindeki iri tane boyuttaki danelerin yüzdesel olarak artığı 

gözlemlenmiştir. Farklı kökenli kayaçlarda aynı ağız açıklığıyla yapılan kırma işleminde kayaç sertlik 

durumuna göre kırıcının saatlik kapasitesi değişkenlik göstermiştir. 1/3 kırma oranında farklı kökenli 

kayaçların tane boyut dağılımları benzerlik gösterirken 1/4 ve 1/5 kırma oranında tane boyut dağılımları 

değişkenlik göstermiştir. 

  

Anahtar kelime: Mobil konkasör, agrega, boyut dağılımı, kırmataş 

 

Abstract 

Today, aggregate production is usually provided by crushed stone. Particularly, the road 

construction works are very benefited from the crushed stone. Crushers are used to reduce the aggregates 

to be used in road construction to appropriate dimensions. Especially mobile crushers are actively 
involved in short-road work in the city. Therefore, it is very important to determine the optimum working 

conditions by carrying out performance analyzes of mobile crushers. For this purpose, performance 

analyzes of the mobile crusher in Ankara Metropolitan Municipality were carried out. In this study, 

andesite, limestone and waste pavement curb stones were used. A number of experiments have been 

carried out by varying the mouth opening rates of the mobile crusher. As a result of the experiments 

carried out, it was observed that the crushing capacity increased and the percent increase in the grain size 

in the crushed stone was increased in the same rock types from 1/3 to 1/5. The hourly capacity of the 

crusher varies according to the rock hardness in the crushing process with the same mouth opening in 

different origin rocks. The grain size distributions of the different origin rocks showed similarity at 1/3 

breaking ratio and the grain size distributions at the 1/4 and 1/5 breaking ratio were variable 

 

Keywords: Mobil konkasör, agrega, elek analizi, kırmataş 

 

1. GİRİŞ 

Dünyada fert başına en fazla tüketilen maddeler su ve agregadır. Agregaya olan ihtiyacın bu denli fazla olması 
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agrega üretimi yapan kum ve taş ocak sayılarının artmasına neden olmaktadır. 

İnşaat sektörü için kritik önem taşıyan beton ve asfalt üretiminde agregalar kullanılmaktadır. Devam eden nüfus 

artışı ve dünyadaki yaşam standartlarının artması, bu ürünlere olan talebi artırmaktadır. Kırmataş (agrega) üretimi, 

sanayileşmenin ve nüfus artışının sonucu olarak ortaya çıkan konut ihtiyacını karşılanması için son yıllarda 

ülkemizin en önemli sektörlerinden biri haline gelmiştir. İnşaat sektörünün temel hammaddeleri arasında olan 

agrega, yol, altyapı malzemesi, bina inşaatları, köprü inşaatı vb. alanlarda çok yoğun bir şekilde kullanılmaktadır 

(Bilim ve ark., 2017, Şentürk, vd.,2003).         

Agrega dünyadaki tüm inşaat sektörlerinin temel hammaddesidir. Agregalar, yol yapımı, köprü, havalimanı 

demiryolu balastı, beton üretimi gibi geniş bir alanda kullanılmaktadır. Agrega dünyada en fazla üretilen 

madenlerden birisidir. Beton içinde hacimsel olarak % 60-75, asfalt içinde ise % 95 civarında yer işgal eden agrega 

inşaat sektörü için vazgeçilemez bir yapı hammaddesidir (Herrick, 1994).  

Ülkemizde kırmataş olarak kullanılabilecek rezervler oldukça fazladır. Ürüne olan talebin artması ile rekabet 

ortamı doğmuştur (Çelik ve Bilim, 2017).  

Kırma taş (agrega) kalitesini etkileyen parametrelerin başında, taşın kırılma şekli (sıkıştırarak kırma, çarptırılarak 

kırma) ile ocak malzemesinin yapısal ve fiziksel özellikleri gelir. 

Bu özellikler laboratuvar ortamında ve belirli uluslararası standartlarla yapılan testler sonucunda belirlenir. Bu 

değerlere göre makina seçimi yapılmalıdır (Arman, 2014) 

 Kırma, kelime anlamıyla boyut küçültme demektir. Kırma, katı maddelerin az veya çok sayıda parçalara ayrılması 

işlemdir. Kırmanın karakteristik tarafı, her bir tanenin ayrı ayrı değil de tanelerin müştereken (kollektif olarak) 

kırılmasıdır. Kırma işlemi için kabul edilmiş olan belirli bir sınıflandırma yoktur. Cevher hazırlamada “sert 

kırma”, “orta kırma”, “gevrek kırma”dan bahsedilir. Ancak işlenen malzemenin tane iriliğine göre; ”iri kırma 

(+100 mm kırılmış malzeme)”, “orta derecede kırma (100-10 mm kırılmış malzeme)”, “ince kırma (-10 mm 

besleme malzemenin en irisi)” şeklinde bir sınıflandırma da yapılır. Aynı zamanda “iri kırma”, “ince kırma”, 

“öğütme” deyimleri de kullanılmaktadır (Uzuntaş,2007). 

Kırma işlemi ufalamanın ilk basamağını oluşturmaktadır. Tüvenan malzemenin tek kademede ince boyutlara 

ufalanması teknik olarak mümkün olmamaktadır. Bu nedenle malzemenin istenilen boyuta küçültülmesi birkaç 

kademede kırma ve öğütmeyle mümkün olmaktadır (Ergin vd. 1998).                                                           

 Taş ocakları veya derelerden delme-patlatma veya direkt kazıcı yükleyiciler ile çıkarılarak tesise getirilen 

malzeme genellikle üç farklı kırma işlemine tabi tutulur. Birincil, ikincil ve üçüncül olarak adlandırılan bu kırma 

süreçleri sonucunda, malzeme eleklerden geçirilerek istenilen boyutlarda sınıflandırılır ve kırma taş (agrega) 

üretiminin son aşaması tamamlanmış olur. Elde edilen ürün yol yapımı için asfalt tesislerine, betonarme yapılar 

için ise beton santrallerine gönderilir. Birincil kırıcılar; çeneli ve rotorlu kırıcılar olmak üzere iki çeşittir. 

Ülkemizde birincil kırıcı olarak genellikle çeneli kırıcı kullanılmaktadır. Sekonder (ikincil) kırıcılar sekonder 

çeneli, sekonder darbeli ve sekonder rotorlu; tersiyer kırıcılar ise, merdaneli, çekiçli, konik ve düşey milli kırıcılar 

olarak tasarlanır(Aydın ve Çoğalan, 2015).   

Kırmataş kalitesini etkileyen parametrelerin başında, taşın kırılma şekli (sıkıştırarak kırma, çarptırılarak kırma) 

ile ocak malzemesinin yapısal ve fiziksel özellikleri gelir. Bu özellikler laboratuvar ortamında ve belirli uluslarası 

standartlarla yapılan testler sonucunda belirlenir (sertlik ve kırılabilirlik indeksi). Bu değerlere göre makina seçimi 

yapılmalıdır (Arman, 2014) 

Agregada olması istenen kübik malzeme üretimi ve düzgün ürün dağılımı için çeneli kırıcıların kullanılmadığı 

nemli, yüksek kapasite gereken sert ve aşındırıcı malzemenin kırılmasında çarpma kuvvetiyle çalışan kırıcılar 

kullanılmaktadır. Çarpma kuvveti kırıcının yüksek hızdaki haraketli parçalarının  kırılacak sert taneye yada 

taneleri birbirine çarptırarak oluşturmaktadır (Yıldız, 2014).   
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Bir agrega tesisinin tasarım aşamasında ise seçilmesi gereken kırıcının güç gereksininin ve kırıcı ürününün tane 

boyut dağılımının kestirimi, ufalama devresinin enerji gereksininin, kütle denkliğinin ve kırıcı kapasitelerinin 

belirlenmesi açısından önem arz etmektedir (Hoşten, 2002). 

 Kırma eleme tesislerinde üretim aşamasındaki maliyet oranları incelendiğinde, maliyetin yaklaşık olarak yarısının 

kırma-eleme-yıkama devrelerinde olduğu görülmektedir (Çizelge 1). 
Çizelge1. Kırmataş maliyet analizleri (Arman,2014) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Bu sonuç, kırma elemenin, dolayısıyla doğru tesis tasarımlarının ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.  Kırma 

eleme sistemleri sabit, yarı mobil ve mobil Sistemler olarak 3’e ayırabiliriz. Sabit kırma eleme sistemlerinde 

kapasiteleri mobil sistemlere göre çok fazla olmasına karşın ocak ömrünü tamamlandığı zaman veya çalışma alanı 

değişiklik olduğu zaman sistemini taşınması çok zor ve masraflı olabilmektedir. Mobil kırıcı ise kapasiteleri sabit 

kırıcılara göre küçük ve kısıtlı olması rağmen gerektiğinde ocak içi çalışma aynalarına kadar kullanım 

kolaylıklarından dolayı son zamanlarda pek çok kullanım alanı bulmaktadır. Sabit kırıcı sistemlerinde ocaktan 

üretilen tüvenan malzeme kamyonlarla kırıcı sistemin bunkerine boşaltıp kırma işleminden sonra tekrar kırılan 

malzemenin stoğa taşıma işlemleri olunca taşıma işlemleri maliyetini artırmaktadır. Mobil sistemlerde ise kırma 

işlemi direk ocaktaki tüvenan malzeme direk olarak kırıcı bunkerine beslenmektedir. Dolayısıyla nakliye 

masrafları düşmektedir.  

 

Ankara Büyükşehir Belediyesi değişen büyükşehir yasasıyla mücavir alanları genişlemiş ve bu yeni alanlar için 

yol çalışmaları için gerekli kırmataş ihtiyacı için birçok taş ocağı açılmıştır. Kırmaraş ocaklarındaki artışla beraber 

her ocak için ayrı bir konkasör sistemlerinin kurulması çok büyük bir masraf getirdiğinden Ankara Büyükşehir 

Belediye’si mobil konkasör sistemi ile üretim yöntemini seçmiştir. Ankara Büyükşehir Belediyesinde, 1 adet 

çeneli kırıcı, 1 adet darbeli kırıcı ve 1 adette mobil elek bulunmaktadır. Bu çalışmadamobil darbeli kırıcının ağız 

giriş açıklığının değiştirilmesiyle elde edilecek olan kırmataşın tane boyut dağılımına etkisi incelenmiştir.  

 

1.2.Mobil Darbeli Kırıcı   

Alman firması olan Wirtgen kökenli Kleemann markalı mobil darbeli kırıcı, Ankara Büyükşehir Belediyesi 

tarafından 2013 yılında tedarik edilerek kullanılmaya başlanmıştır. Teorik kapasitesi saatte 450 tona ulaşan mobil 

kırıcı, beslenen malzemenin özeliği ve ağız giriş açıklığına göre kapasitesi değişebilmektedir(Şekil1). 

 

 
Şekil 1. Mobil Darbeli Kırıcı 

          

Üretim aşaması 

Maliyet Oranı (%) 

Delme-patlatma 18-21 

Gevşetme, ufalama ve yükleme 15-17 

Taşıma/nakliye 14-16 

Kırma-eleme-yıkama 46-53 
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Kırıcı hem 365 kW motor gücüne sahip dizel motorun çalışması sonucu elektrik üreterek kırma işini 

gerçekleştirmektedir. Ayrıca,  elektrik ile çalışan 250 kW elektrik motoru sayesinde şebeke elektriği ile de 

çalışabilmektedir. Elektrik motoru dizel motora göre yaklaşık olarak 3/4 oranında tasarruf sağlamaktadır. Ancak 

elektrik bağlantı kabloları makinenin hareket kabiliyetini kısıtlamaktadır. Orta ve yüksek sertlikteki malzemeleri 

çift kırma esasına dayanan sistemle kırmaktadır. Bu nedenle uygulamada birincil (primer) ve ikincil (sekonder) 

kademelerin her ikisinde de kullanılabilmekle birlikte, birincil kademede çeneli kırıcılara kıyasla daha yüksek 

oranda ince malzeme çıkışı sağlayabilmektedir. Bazı uygulamalarda ise ikincil kırıcı ihtiyacına gerek kalmaksızın 

istenen tane iriliğinde malzeme çıkışını sağlayabilmektedir. Kırma işlemini yapıldığı kısım Şekil 

2’degösterilmiştir. 

 

 
Şekil 2. Mobil darbeli kırıcının kesit resmi 

 

Rotor çelik döküm ve çelik konstrüksiyondan üretilmiş olup, çapı 1200 mm ve uzunluğu 1270 mm paletler ise 

yüksek manganlı çelikten üretilmiştir. Kırıcı gövdesi iki parça halinde olup, hidrolik sistemle açılabilmektedir. Bu 

sayede, aşınan parçalar rahatlıkla değiştirilebilmektedir. 

 

2.Materyal ve Metod       

                                                          

Çalışma alanı Ankara ili, Etimesgut ilçesi sınırları içerisindedir. Taş ocağı Ankara ilinin batısında Etimesgut 

ilçesinin doğusundan kalmaktadır. Çalışma alanının yer bulduru haritası Şekil 3.’de sunulmuştur. 

 

 
Şekil 3. Çalışma sahası yer bulduru haritası 

 

2.1. Materyal    

 

Mobil kırıcıda yapılması planlanan kırma deneylerinde petrografik özellikleri farklı olan üç farklı kayaç türü 

belirlenmiştir. Birinci kayaç türü Gölbaşı ilçesindeki yol çalışmalarında da kullanılan kireçtaşlarıdır. Seçilen ikinci 

kayaç türü ise, yol ve kaldırım çalışmalarında kullanılan beton bordürlerden geri dönüşüm için seçilenlerdir. 
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Üçüncü kayaç türü olarak, Ankara Büyükşehir Belediyesine ait Andezit ocağından temin edilen andezitler 

seçilmiştir.                                                                                            

 

2.2.Metod   

 

Çalışmada kullanılan 3 farklı kayaç numunesi de mobil darbeli kırıcıda alt temel malzemesi kullanım boyutu olan 

0-63 mm çıkışlı orta derecede kırma işlemine tabi tutulmuştur. Mobil darbeli kırıcının ağız açıklık oranlarının 

değiştirilmesiyle 0-63 mm boyutunda malzemeler üretilmiştir. Tane boyut dağılımındaki değişimler hem her bir 

kayaç türünde kendi içerisinde irdelenmiştir hem de diğer kayaç türleri ile karşılaştırılmıştır.  Kırma işleminde, 

bunkere beslenen malzeme titreşimli çift katlı elek sayesinde, elek üstü kırma haznesine, elek altı ise kırma 

işlemine uğramadan direk bant konveyöre ulaşmaktadır. Bu sayede, hem gereksiz kırma işlemi engellenmekte, 

hem de kırma kapasitesi daha yüksek olmaktadır. Kırma haznesine giren malzeme rotor üzerinde bulunan hızla 

dönen 4 adet mangan çekiçle (palet)  karşı duvarda bulanan ön darbe plakasına (Şekil 4, 1 nolu parça) çarptırılarak 

kırma işlemi gerçekleştirilir (Şekil 4).  

 

 
Şekil 4. Kırma işleminin yapıldığı çekiçler 

   

Ön plakası kırılıp aşağı hazneye geçen malzeme 2 numaralı arka darbe plakasına çarparak ikinci kırma işlemi 

gerçekleşir (Şekil 4).  

                            

Şekil 5. görüldüğü ön plaka ile rotor arasında kırma aralığını a, arka darbe plakası ile rotor arasındaki aralığı b 

olarak kabul edersek b/a oranı mobil kırıcının kırma oranı kabul edilebilir. Kırma işleminde b aralığına çok dikkat 

edilmelidir. Çünkü hedef boyutunu bu aralık belirlemektedir. Hangi boyutta malzeme isteniyorsa, yaklaşık % 20 

daha az mesafe verilmelidir. 0-63 mm malzeme çıkışı için 50 mm b aralığı belirlenmelidir. Ön darbe çekici aralığı 

mobil kırıcının randımanlı çalışabilmesi için en fazla a aralığının 5 katı olabilmektedir. 
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Şekil 5. Kırma aralıkları 

 

Çalışmada kullanılan 3 farklı malzeme kırma oranı (b/a)  1/3, 1/4, 1/5 olacak şekilde ve a aralığı 50 cm olacak 

şekilde ayrı ayrı kırılarak 0-63 mm kırmataş malzemesi elde edilmiştir. Her kırma işlemi öncesinde, kırıcının yakıt 

deposunda mazot girişleri kontrollü olarak takip edilerek 1 saatteki yakıt tüketimi ve üretilen malzemelerin tonajı 

belirlenmiştir 

 

Üretilen farklı kırma oranlarındaki 0-63 mm malzemeden numuneler alınmıştır. Numune alınırken, numune alma 

yöntemlerine göre yığını temsil edecek şekilde 3 farklı malzemeden 3 farklı kırma oranlarına sahip numuneler 

alınmıştır. Numunelerin elek analizleri Ankara Büyükşehir Belediyesinin Güvercinlik şantiyesinde bulunan Kalite 

Kontrol Şefliği birimine ait laboratuvarda gerçekleştirilmiştir. Malzemelere ait saatlik üretimleri Çizelge 2’de 

sunulmuştur. 

  

Çizelge 2. Kırma oranlarına göre saatlik üretim 

Malzeme  

Türü 

 Arka Plaka  

aralığı, a 

(mm) 

 Ön Plaka  

aralığı 

 b (mm) 

 

Kırma 

Oranı  

b/a 

Saatlik  

Üretim 

(ton) 

Kireçtaşı 

50 150 1/3 305 

50 200 1/4 317 

50 250 1/5 332 

Andezit 

50 150 1/3 325 

50 200 1/4 334 

50 250 1/5 349 

Beton 

Bordür 

50 150 1/3 335 

50 200 1/4 342 

50 250 1/5 360 

 
Kırma oranları küçüldükçe tüm kayaç türlerinde de üretim artmaktadır. (Çizelge 2).  

 

Her bir numene için 1/3 kırma oranında elek analiz sonuçları elek analizi sonuçları ise Şekil 6’da 

sunulmuştur. 
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Şekil 6. 1/3 Kırma oranına göre boyut dağılım grafiği 

1/4 kırma oranındaki elek analizi sonuçları Şekil 7’de gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 7. 1/4 Kırma oranına göre boyut dağılım grafiği 

 

Her bir numene için 1/5 kırma oranındaki elek analiz sonuçları Şekil 8’de sunulmuştur. 

 

 
Şekil 8. 1/5 Kırma oranına göre boyut dağılım grafiği 

Boyut dağılım grafikleri incelendiğinde farklı kökenli kayaçlara aynı kırma oranlarında kırma işlemi 

uygulandığında farklı sonuçlar elde edildiği görülmektedir. 1/3 kırma oranında farklı kayaç türleri birbirine yakın 

boyut dağılımı gösterirken, 1/4 kırma oranında farklı kayaç türlerinin başlangıç ve bitiş boyut dağılımları benzer 

orta boyut dağılımlarının farklılaşmaktadır. 1/5 kırma oranında ise, farklı kayaç türlerinin  başlangıç  boyut 

dağılımı benzerken orta ve son yüzdelerinde farklılaşma görülmektedir. 
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Aynı kayaçta farklı kırma oranlarında ise, tüm kayaç türlerinde 1/3 oranından 1/5 oranına gidildikçe yani 

alt darbe plakasının sabit üst darbe plakasının açıklığı artırıldığında, iri tane boyutunun yüzdesinin artığı 

gözlemlenmiştir. Kayaç türlerine göre boyut dağılımları aşağıdaki şekillerde gösterilmiştir.  

 

 
Şekil 9. Kireçtaşı numunesinin kırma oranına göre boyut dağılımı 

 

 
Şekil 10. Bordür numunesinin kırma oranına göre boyut dağılımı 

 

 
Şekil 11. Andezit numunesinin kırma oranına göre boyut dağılımı 
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 2.Sonuçlar 

Bu çalışmalar sonucunda kırmataş üretiminde kullanılan mobil darbeli kırıcıda kırma kapasitesi kireçtaşında 

kendinden daha az dayanıma sahip olan beton bordürlere göre daha düşüktür. Kayaçtaki sertlik oranı artıkça kırma 

için harcanana enerji ve zaman daha fazla olduğu için üretim miktarı düşmektedir. 

Mobil darbeli kırıcıda ince boyutlu malzemenin yığın içindeki oranının fazla olması isteniyorsa 1/3 kırma oranı 

seçilmelidir.  Üst darbe plakası alt darbe plakasına yakın oranda olduğu için kırılan kayaç kırma işlemine daha 

fazla maruz kalmaktadır. 
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Özet 

Yapılan çalışmada Raspberry Pi3 mikro denetleyicisi soğutma sistemi ile birlikte kullanılarak bir IOT(Internet of 

Things) sistemi gerçekleştirilmiştir. Raspberry Pi 3 mikrodenetleyicisi ile sıcaklık/nem sensörü, pi kamera,  röle 

kartı ve mesafe sensörü kullanılmıştır. Uygulama kısmında çeşitli senaryo durumları için yapılan çalışmanın 

başarımı incelenmiştir. Isı-sıcaklık kontrol ve denetiminin sağlanmasını ve muhafaza edilen ürünlerin tazelik 

değerlerinin kontrolü ve ürün miktarlarının belirlenmesinin, soğutma sisteminin aktif olup olmadığı, soğutucunun 

kapağının açık olup olmadığı denetlenecek ve gerekli işlemlerin IOT teknolojisi kullanılarak uygulanması 

amaçlanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Kontrol, denetim, soğutma sistemi. 

 

1. GİRİŞ 

Soğutma sistemleri genel itibariyle devir daim sistemler sayesinde işlem görmektedir. Soğutma sistemlerinin 

başında buzdolabı gelmektedir. Yapılan çalışmada da buzdolabı baz alınmıştır 

Buzdolapları içerisine koyduğumuz yiyecekleri uzun süre bozulmadan muhafaza edilmesini sağlayan 

makinelerdir. Her ortamda kullanılır hâle gelmiştir. Soğutma sistemleri sayesinde Isı transferi sağlayarak kabinden 

alınan sıcak hava dışarıya gönderilir. Soğutma işlemi fiziğin temel yasalarından biri olan termodinamikten 

faydalanılarak gerçekleştirilir. 

Isı transferi buzdolabı içinde mevcut bulunan dolaşım sisteminin içindeki hidroflorocarbon vb. ısıyı çekebilen 

maddeler ile sağlanır. Bu maddeler kompresör yardımıyla sistem içerisinde sürekli devir daim yapar. Bu şekilde 

İstenilen sıcaklık seviyesine ulaşmasını sağlar. Isı düzenini sağlayan termostat buzdolabının sıcaklığını 

ayarlamamızı sağlar. Buzdolabı yeteri kadar soğuduğunda elektrik bağlantısı kesilir ve kompresörün sağladığı 

dolaşım durdurulur. 

Bu çalışma sistemini uzaktan kontrol etmek için düşünülen bu proje ile birlikte istediğimiz yerden buzdolabımızın 

durumunu inceleyebilecek eksik malzemeleri görebilecek herhangi bir ısı kaybının olup olmadığını 

denetlenecektir. 

2. RASPBERRY Pİ İLE YAPILAN BAZI UYGULAMALAR 

Yüzgeç ve Aba (2017), Raspberry Pi kullanarak akıllı ev uygulaması yapmışlardır. Bu çalışma kapsamında 

engelliler, yaşlılar ve teknolojiyi yaşamlarında kullanmak isteyenlere daha iyi bir yaşam standardı sunulması için 

eve güvenli giriş, arabayla garaja otomatik giriş, yangın durumu ikazı, su baskını ikazı, gaz kaçağı, otomatik 

aydınlatma, hırsızlık (güvenlik ihlali), deprem durumu gibi senaryoları içeren bir akıllı ev sistemi prototipi 

yazılımsal ve donanımsal olarak gerçekleştirmişlerdir. 

L. Yarosh ve J. Jones Raspberry Pi kullanarak yüz tanıma sistemi yapmışlardır. Bu çalışma kapsamında bireyin 

yıllar önceki görüntüsünü sisteme kayıt ettikten yıllar sonra sistem aynı kişinin yeni halini eski ile karşılaştırıp 

eşleştirme yapmasını sağlamışlardır. 

S. Rajkumar ve arkadaşları (2017), Raspberry Pi kullanarak kişinin sağlık değerlerini görüntüleme sistemi 

yapmışlardır. Bu çalışmalarında hastanın sağlık değerlerinin 24 saat gözlemlenmesi ve kayıt altına alınması 

sağlanmış ve herhangi acil bir durumda sms ile yetkililere bilgilendirme yapılması amaçlanmıştır. 
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S. Santhiya ve arkadaşları (2018), Raspberry Pi ile akıllı tarım adı altında bir çalışma yapmışlardır. Bu çalışma 

kapsamında Raspberry Pi ile ürünleri zararlı canlılardan koruyan ve onları teşhis bir sistem geliştirmişlerdir. 

Herhangi bir canlının araziye girişini RFID Enjektörler sayesinde tespit edilmesini ve sms ile kullanıcıyı 

bilgilendirmesi amaçlanmıştır. 

V. Vujovic´ ve M. Maksimovic (2015), yapmış oldukları çalışmada Raspberry Pi’yi ev otomasyonu için bir sensör 

ağ düğümü olarak kullanmışlardır. Proje içeriğinde birden çok sensörün bir biri ile ilişkilendirilmesi sağlanmış ve 

IOT sistemi olarak tasarlanmıştır. Bu bağlamda sistemin internet ile etkileşimi sağlanmış ve küçük bir bilgisayar 

olan Raspberry Pi ile nesnelerden oluşan geniş bir ağ yapısı elde edilmiştir. 

3. MATERYAL VE METOD 

Yapılan çalışmada Raspberry Pi devre kartını kullanarak birçok ekstra masraf gerektiren malzemelerden tasarruf 

sağlanmış ve materyal fazlalığından kaynaklanacak karmaşanın önüne geçilmiştir. Raspberry Pi kendi içerisinde 

Linux tabanlı bir işletim sistemine sahip olduğu için programlanması ve gerekli işlemlerin yapılması daha çok 

kodlara dayalı olarak gerçekleşmektedir. Programlama dili olarak genelde java ve Phyton kullanılmaktadır. 

Raspberry Pi kartını 5V ile beslemesi sağlanmakta ve  wireless ile internet ortamına erişebilmektedir. 

Raspberry Pi üzerinde 40 adet pin mevcuttur. Bunların kullanım amaçlarına göre tanımlanma olanakları vardır. 

Yapılan proje kapsamında Röle, Sıcaklık/Nem Sensörü, Mesafe Sensörü ve Led için 4 adet pin kullanılmıştır. 

Ayrıca Pi kamera için Raspberry Pi üzerinde mevcut bulunan kendine özel soketi kullanılmıştır. 

Sensörlerden gelen verilen Phyton programı ile yazılan programda işlenip kullanıcıya sunulması için internet 

ortamına aktarılması sağlanmıştır. 

 

Proje Devre Şeması 

3.1. Kullanılan Materyaller 

a) Raspberry Pi 

ARM11 işlemcili bu bilgisayar, 700 MHz hıza ve 512MB RAM’e sahiptir. Kart üzerine takılabilecek SD karta 

Linux işletim sistemi kurulabilmektedir. Kart üzerinde 3.5mm ses ve RCA video jackı, HDMI çıkışı, SD kart 

yuvası, güç girişi, RJ45 Ethernet soketi, CSI kamera konektörü, GPIO pinleri ve iki adet USB portu bulunmaktadır. 
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HDMI çıkışından dijital video ve audio sinyali verilmektedir. 1920x1200’e kadar çözünürlüğe sahiptir. RCA video 

jackından analog sinyal alınmaktadır. 480i, 576i çözünürlüğe sahiptir. 

 

 

b) Mesafe(Ultrasonic) Sensörü 

Ultrasonik ses dalgaları, insan kulağının duyamayacağı 20 kHz – 500 kHz frekans bandına sahiptir. Ultrasonik ses 

dalgalarını kullanan sensörler ile nesnelerle herhangi bir temas halinde olmadan mesafe ölçümleri 

yapılabilmektedir. Ultrasonik sensörler, klasik hareket problemlerinde olduğu gibi X = V * t (yol = hız * zaman) 

eşitliğine göre çalışır. Ultrasonik ses dalgalarının belirli atmosferik koşullardaki hızının biliniyor olmasından 

faydalanarak ses dalgasının gidip gelme süresinin yarısıyla hızının çarpımı mesafe bilgisi elde edilir. 

c) Sıcaklık/Nem Sensörü 

DHT11 Sıcaklık ve Nem Sensörü, kalibre edilmiş dijital sinyal çıkışlı, sıcaklık ve nem sensör kompleksidir. Özel 

dijital sinyal elde etme tekniği ile sıcaklık ve nem algılama teknolojisini kullanarak, yüksek güvenilirlikte ve uzun 

süreli ölçümlerde mükemmel istikrar sağlar. Bu sensör, bir direnç tipi nem ölçüm bileşeni ve bir NTC sıcaklık 

ölçümü bileşeni içerir. 

d) Pi Kamera 

5 MP çözünürlüğündeki kameranın üzerinde sabit odaklı bir lens bulunmaktadır. Kameranın üzerine monte 

edildiği kartın boyutları 25x20mm, kamera dahil derinliği ise 9mm'dir. Hafif ve küçük olması büyük avantaj 

sağlamaktadır. Raspberry Pi Kamera Modülü kayıtlarında, 1080p30, 720p60 ve 640x480p (60/90 fps) çözünürlüğü 

desteklemektedir. Fotoğraflarda ise çözünürlük 2592 x 1944 olarak ayarlanabilmektedir. 

e) Led 

LED ("Light Emitting Diode", Işık Yayan Diyot), yarı-iletken, diyot temelli, ışık yayan bir elektronik devre 

elemanıdır. 

f) Röle 

Bobinine uygulanan küçük bir akımla yüksek akımlara dayanabilen kontakların kontrol edilmesini sağlayan 

elektromekanik devre elemanlarına denir. Röle, bobin ve kontaklar olmak üzere iki kısımdan oluşur. Bobin ve 

kontaklar elektriksel olarak birbirinden bağımsızdırlar. Yumuşak demir nüve üzerine sarılan bobin uçlarına gerilim 

uygulandığında bobin uçlarında bir manyetik alan oluşur. Demir nüve mıknatıslık özelliği kazanarak karşısındaki 

paleti kendisine doğru çeker. Palet üzerinde hareketli kontaklar vardır. Hareketli kontak normalde kapalı kontaktan 

ayrılarak normalde açık kontakla birleşir. Bobin uçlarındaki gerilim kesildiğinde demir nüvenin mıknatıslık 

özelliği kaybolur. Hareketli kontağın bulunduğu palet, yay tarafından çekilerek yumuşak demir nüveden ayrılır. 

Palete bağlı hareketli kontak, normalde açık kontaktan ayrılarak normalde kapalı kontakla birleşir. 

3.2. Metod 

Raspberry Pi’yi soğutma sistemimizin herhangi bir yerine yerleştirdikten sonra bulunduğu yerdeki wifi ağına 

bağlanması sağlanır. Soğutucunun kapağının açılan kısmını görecek şekilde mesafe sensörü içeriden yerleştirilir 

ve Raspberry Pi’ye veri akışı sağlanır. Sıcaklık/Nem sensörü soğutucunun içinde herhangi bir noktaya 

yerleştirilerek Raspberry Pi’ye veri aktarımı sağlar. Enerji besleme hattına bağlanan röle ile enerji hatta var 

oldukça aktif olmayacak şekilde programlanan röle enerji kesilmesi durumunda Raspberry Pi’ye veri göndererek 

kullanıcıya bilgi iletilmesi sağlanır. Soğutucunun kapağına içini en fazla ve net şekilde görecek noktasına Pi 

Kamera yerleştirilir ve Led aydınlatma sistemi de buna paralel olarak soğutucunun içini aydınlatacak şekilde 

döşenir. Kullanıcı internet üzerinden kameradaki görüntüyü almak istediğinde Led’lerin yanması sağlanır ve 

kamera soğutucunun içini fotoğraflayarak kullanıcıya aktarır. 
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4. SONUÇ  

Soğutma sistemleri hayatımızın en önemli parçalarından biri olduğu açıktır. Bütün temel gıda maddelerimiz 

soğutucu sistemler sayesinde uzun müddet muhafaza edilebilmektedir. Bu nedenle soğutma sistemlerinin kontrolü 

ve denetimi, düzenli çalışması hayati önem arz etmektedir. Yapılan çalışma neticesinde soğutma sistemlerini 7/24 

kontrol altında tutmayı amaçlanmıştır. Eksiklikleri önceden belirlemeyi, soğutma sisteminin düzgün çalışıp 

çalışmadığını, enerjinin varlığını, soğutucunun kapağının açık olup olmadığının denetimini sağlayarak acil 

müdahale edilebilmesi hedeflenmiştir. Yakın gelecekte soğutma sistemlerine bu ve benzeri uygulamaların ilave 

edilmesi gıdaların taze ve bozulmadan uzun müddet durmasını eksikliklerin belirlenmesini sağlayacaktır. 

5. TARTIŞMA 

Gıda sektörü  hayatımızın bir parçası olmakla beraber, gıdaların muhafaza edilmesi de bizim için olmazsa olmaz 

bir kavram haline gelmiştir. Eski tarihten bu zamana kadar gıdaların muhafaza edilmesi hususunda çeşitli 

uygulamalar yapılmış ve zamanla en ergonomik ve ekonomik hale nasıl getirilebilir sorusuna cevap aranmıştır. 

Günümüzde hızla hayatımıza giren teknolojik gelişmeler gıda sektörünü de içine almıştır. Son zamanla 

yaygınlaşmakta olan IOT teknolojisi kavramı soğutma sistemlerinde de kendini göstermeye başlamıştır. Yapılan 

bu çalışmada da soğutma sistemlerine IOT teknolojisiyle yeni bir bakış kazandırmak amaçlanmıştır. 
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Özet 

Artan yakıt maliyetleri ve uluslararası çevreler tarafından sınırlanan karbondioksit (CO2) salınımı içten yanmalı 

motor teknolojisine sahip taşıt üreten sanayi kuruluşlarını ve araştırmacıları motor verimlerini arttırmaları için yeni 

yöntemler geliştirmeye zorlamaktadır. Son gelişmeler neticesinde Otto ve Dizel (Diesel) çevrimi ile çalışan içten 

yanmalı motorlarda kullanılmak üzere yüksek sıcaklıklara dayanımlı yeni donanımlar, CO2 emisyonlarının daha 

az olduğu yeni yakıt karışımları, mekanik yerine elektronik donanımların kullanımı artmaktadır. Fakat tüm bu 

uygulamalar motor verimini bir noktaya kadar arttırmaktadır. Halen egzoz gazında, motor soğutma suyunda ve 

yağında ve besleme havasında kullanılmadan sistemden ayrılan atık ısı enerjisi bulunmaktadır. Bu atık ısı enerjisi 

Organik Rankine çevrimi, Kalina çevrimi, Stirling çevrimi gibi çevrimlerin Otto ve Dizel çevrimleri ile birleşik 

(kombine) çevrim olarak kullanılması ile geri kazanılmaktadır. Atık ısının geri kazanılması uygulamalarının önemi 

giderek artmaktadır. Bu kapsamda hazırlanmış olan bu çalışmada amaç, Otto/Dizel çevrimlerine sahip 

motorlardaki verim arttırma yöntemlerini ve bu çevrimlerin hangi çevrimler ile birleşik çevrim olarak 

kullanılabileceğini araştırmacılara ve ilgililere aktarmaya çalışmaktır. Konular kısa bir özet şeklinde verilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Otto/Dizel çevrimi, Organik Rankine çevrimi, Kalina çevrimi, Stirling çevrimi, Isı geri 

kazanımı  

 
1. GİRİŞ 

Enerji kaynaklarından çevrimler vasıtasıyla yararlı iş, bir diğer ifade ile mekanik ya da elektrik işi elde 

edilmektedir. İş elde etmede kullanılan çevrimler çok çeşitli olmalarına karşın en genel anlamda gaz ve buhar 

çevrimleri olmak üzere 2 ana başlıkta incelenebilmektedir. Gaz ve buhar çevrimleri tek başlarına 

kullanılabilecekleri gibi belirli şartlar altında birlikte ya da birleşik (kombine) çevrimler olarak karşımıza 

çıkmaktadır. Farklı çevrimlerin bir arada kullanılması, çevrimlerin çalışma sıcaklık aralıklarına bağlıdır. Güç 

çevrimlerinin çalışma sıcaklık aralıkları Şekil 1’de verilmiştir. Otto ve dizel (diesel) çevrimine göre çalışan güç 

çevrimlerinin çalışma sıcaklıklarının 500°C ile 2000°C arasında değiştiği açıkça görülmektedir (Paanu ve ark., 

2012). 

 
Şekil 1. Güç çevrimlerinin çalışma sıcaklıkları (Paanu ve ark., 2012) 
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Tablo 1. Birleşik (kombine) güç çevrimleri (Korobitsyn, 1998) 

Üst çevrim 

A
lt

 ç
e
v
r
im

 

 Rankine Otto/Diesel Joule Yakıt pili 

Rankine * * * * 

Kalina * * * * 

Joule (Brayton)  * * * 

Otto/Dizel   * * 

Stirling * * * * 

Yakıt pili    * 

Isı pompası * * * * 
 

Joule (Brayton) çevrimi, Otto çevrimi, Dizel çevrimi en bilinen gaz çevrimleri ve Rankine ile Kalina çevrimi ise 

en bilinen buhar çevrimleridir. Kombine güç çevrimlerinde iki farklı çevrim birleştirilerek aynı anda iki noktadan 

yaralı iş elde edilmektedir. Burada üst çevrim ve alt çevrim tanımı yapılmaktadır (Paanu ve ark., 2012; Goswami, 

2005). Üst çevrimden ayrılan atık ısı veya egzoz gazları, bünyesinde hala kullanılmamış enerji barındırdığı için 

alt çevrim ile yararlı işe dönüştürülmektedir. Kombine olarak çalıştırılan güç çevrimleri Tablo 1’de detaylı şekilde 

verilmiştir (Korobitsyn, 1998). Çalışma sıcaklıklarına göre kombine halde çalıştırılabilen sistemlerin verimleri 

beklenildiği üzere artmaktadır. Günümüzde çoğu sistem kombine olarak tasarlanmaktadır. Kombine olarak 

tasarlanan güç çevrimlerinin zamana bağlı performans değişimi Şekil 2’de verildiği gibi geliştirilmektedir. 

 

 
Şekil 2. Güç çevrimlerinin geliştirilmesinin performansa etkisi (Korobitsyn, 1998) 

 

Fosil enerji kaynaklarının giderek azalması bu kaynakları kullanan güç çevrimlerinin daha verimli hale 

getirilmesini zorunlu kılmaktadır. İleri teknoloji enerji dönüşüm sistemlerinin kullanımının yanında mevcut 

sistemlerdeki verim arttırıcı uygulamaların yapılması ise en ekonomik yöntemdir. Verim konusunda ilk yapılması 

gereken mevcut sistemi iyileştirmek sonrasında artık yapılabilecek bir verim yükseltme yöntemi yok ise ileri 

teknoloji sistemler ile mevcut sistemin modernize etmektir. Şekil 2 detaylı bir şekilde incelendiğinde basit çevrime 

sahip bir güç çevriminde belirli iyileştirme teknikleri ile performans artışı mümkün olmaktadır.  

 

 
Şekil 3. Bazı ülkelerin 2005-2010 yılları arası taşıt üretim sayıları (Saidur ve ark., 2012) 
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Rankine, Kalina, Joule (Brayton) gibi çevrimlere sahip sistemler daha büyük miktarlarda enerji üretimi söz konusu 

olduğunda karşımıza çıkmaktadır (Saidur ve ark., 2012). Fakat günümüz şartlarında en çok Otto ve Dizel 

çevrimlerine sahip içten yanmalı motorlar ile karşılaşılmaktadır. Ulaşım, taşımacılık, küçük miktarlarda elektrik 

temini gibi ihtiyaçların karşılanması bahsedilen çevrimlere sahip içten yanmalı motorların kullanımı ile 

sağlanmaktadır. Bazı ülkelerin 2005-2010 yılları arasında üretmiş oldukları taşıt miktarı Şekil 3’de verilmiştir. 

Verilen şekle göre Çin’in taşıt üretim sayısı diğer ülkelere göre hızlı bir artış göstermektedir (Saidur ve ark., 2012). 

Taşıt üretimindeki ve tabii olarak taşıt kullanım sayısındaki yüksek değerler nüfus ile doğru orantılıdır. Bu nedenle 

buralarda yapılacak olan iyileştirme çalışmaları yadsınamayacak verim artışlarını da beraberinde getirecektir. 

Yapılacak verim arttırıcı işlemler son kullanıcı olan toplumların yaşam standartlarını yükseltirken çevreye zararlı 

etkisi olan yanma sonu gaz miktarında da bir düşüş sağlayacaktır. 

 

2. OTTO VE DİZEL ÇEVRİMLERİNE SAHİP MOTORLARIN BİRLEŞİK (KOMBİNE) HALE 

DÖNÜŞTÜRÜLMESİ 

Otto (Buji ateşlemeli), Dizel (Sıkıştırma ateşlemeli) veya karma çevrime göre çalışan içten yanmalı motorlarda 

yakıtın silindir içerisinde yakılması sonucu elde edilen 100 birimlik yakıt enerjisinin sadece 32 birimi mekanik 

güce dönüşmektedir. Kalan 68 birimlik enerjinin, 26 birimlik kısmı egzoz gazları ile 42 birimlik kısmı da soğutma 

suyu ile içten yanmalı motordan uzaklaştırılmaktadır (Chintala ve ark., 2018). Genel olarak, buji ateşlemeli 

motorların maksimum egzoz gazı sıcaklığı, sıkıştırma ateşlemeli motorlardan daha yüksektir. Egzoz gazı sıcaklığı, 

motorun ağır veya hafif hizmet sınıfı olmasına göre de değişim göstermektedir. Hizmet sınıfının farklı olması 

motor hızının ve üretilen tork değerinin farklı olduğu anlamına gelmektedir (Aghaali ve Angström, 2015). Hafif 

hizmet tipi binek araçların egzoz gazlarının sıcaklıkları 500 ile 900°C arasında değişmektedir. Fakat uygulamada 

egzoz gazı sıcaklıkları 600-700°C arasındadır (Wang ve ark., 2011). Çoğu ağır hizmet tipi motorların egzoz gazı 

sıcaklıkları ise 400-650°C değerleri arasındadır (Wang ve ark., 2011). Örneğin, turboşarjlı 2007 Saab Biopower 

aracı, çok sayıda duruş ve başlatma içeren federal test protokolü döngüsü sırasında test edilmiş ve egzoz gazı 

sıcaklıklarına karşılık gelen dalgalanmalar 400 ila 600° C arasında bulunmuştur (Wang ve ark., 2011; Chintala ve 

ark., 2018). 

   

Egzoz gazından atılan ısının sıcaklık değerlerinin yüksek olmasından dolayı bu ısının geri kazanılması önemli bir 

araştırma alanıdır. Bunun yanında içten yanmalı motorların, aşağıda sıralanan dört bölgesindeki ısı kayıpları alt 

çevrim kullanılarak geri kazanılmaktadır (Paanu ve ark., 2012; Goswami, 2005, Korobitsyn, 1998; Saidur ve ark., 

2012; Chintala ve ark., 2018; Aghaali ve Angström, 2015; Wang ve ark., 2011; Conklin ve Szybist, 2010): 

 

• Egzoz gazı 

• Şarj havası 

• Su ceketi (soğutma suyu) 

• Yağlama yağı  

 

Egzoz ya da soğutma akışkanındaki ısının geri kazanılmasında, içten yanmalı motorlar, üst çevrim olarak 

kullanılmakta ve belirtilen bölgelere; 

 

• Rankine (Organik Rankine), 

• Kalina, 

• Stirling, 

• Joule (Brayton) çevrimleri ile çalışan sistemler eklenerek, birleşik sistemler elde edilmektedir (Paanu ve 

ark., 2012; Goswami, 2005, Korobitsyn, 1998; Saidur ve ark., 2012; Chintala ve ark., 2018; Aghaali ve 

Angström, 2015; Wang ve ark., 2011; Conklin ve Szybist, 2010; Lion ve ark., 2017; Thakar ve ark., 2018).  

 

3. OTTO VE DİZEL MOTORLARINDAKİ GELİŞMELER 

Motordaki geri dönüşümsüz bir dizi işlem, oldukça dengeli bir verim elde etme kapasitesini sınırlamaktadır. 

Silindir içindeki gazların hızlı genişlemesi, yüksek sıcaklık farklılıkları, türbülanslı akışkan hareketleri ve 

akışkandan piston başlığına ve silindir duvarlarına büyük ısı transferleri gibi etkenler motorların verimlerini 
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aşağıya çekmektedir. Silindirde meydana gelen bu hızlı olaylar, atmosferik seviyeyi aşan basınçlarla genişleyen 

egzoz gazlarını oluşturmakta ve gazlar hala genişlerken serbest bırakılmaktadır. Bu şekilde, yanma işleminden 

üretilen ısıtılmış gazlar, egzoz valfi ve manifoldu aracılığıyla kolaylıkla yönlendirilebilmektedir. Böylece motorun 

çalışma verimi, atık gazların sahip olduğu enerji potansiyelinin ısı enerjisi geri kazanım teknikleri ile geri 

kazanılmasıyla arttırılmaktadır (Saidur ve ark., 2012; Chintala ve ark., 2018; Aghaali ve Angström, 2015; Wang 

ve ark., 2011). 

 

İçten yanmalı motorlar 4 ve 2 zamanlı olmak üzere iki farklı gruba ayrılmaktadır. Teknolojik gelişmelere bağlı 

olarak son zamanlarda 4 zamanlı içten yanmalı motorlara fazladan 2 zaman daha eklenerek 6 zamanlı içten yanmalı 

motor tasarımı yapılmaktadır (Saidur ve ark., 2012; Chintala ve ark., 2018; Aghaali ve Angström, 2015; Wang ve 

ark., 2011; Conklin ve Szybist, 2010; Lion ve ark., 2017; Thakar ve ark., 2018; Shi ve ark., 2018; İçingür ve 

Arabacı, 2013). 6 zamanlı motorun veriminde artış meydana gelirken emisyon değerlerinde de bir düşüş 

olmaktadır. 6 zamanlı motorda ilk 4 zamandan sonra genişleme evresine geçen yanmış gazlar tekrar tutularak 

fazladan yakıt kullanmadan ekstra güç üretimine imkân sağlamaktadır. Eklenen bu 2 zaman ile motor egzoz valfi, 

beklenenden daha önce kapanarak silindir içerisinde gazların tutulmasına ve bu gazlar üzerine su jeti gönderilmesi 

ile suyun hemen buharlaşarak silindir içerisindeki basıncın artmasına neden olmaktadır. Basınç artışı da krank 

milinin hareketi ile sonuçlanmaktadır (Conklin ve Szybist, 2010; Lion ve ark., 2017; Thakar ve ark., 2018; Shi ve 

ark., 2018; İçingür ve Arabacı, 2013). Şekil 4’de klasik 4 zamanlı içten yanmalı bir motorda iş üretim aşamaları 

gösterilmektedir. 4 zamanlı motorda krank milinin 720° hareketiyle iş elde edilmekte iken Şekil 5’de yeni 

geliştirilen 6 zamanlı içten yanmalı motorda krank milinin 1080° hareketinde iş elde edilmektedir. 

 
Şekil 4. Klasik 4 zamanlı içten yanmalı motor (Conklin ve Szybist, 2010) 

 
Şekil 5. Yeni geliştirilen 6 zamanlı içten yanmalı motor (Conklin ve Szybist, 2010) 

 

Araçlarda bir diğer verim arttırma yöntemi turbo şarj kullanımıdır. Burada amaç yüksek basınçlı egzoz gazlarının 

bir türbinden geçirilerek silindir içerisine daha fazla miktarda hava gönderilmesinin sağlanmasıdır (Saidur ve ark., 

2012; Aghaali ve Angström, 2015). Şekil 6’da şematik olarak gösterilen bir içten yanmalı motorun egzoz valfi 

çıkışına bir boru bağlantısı eklenmektedir (Saidur ve ark., 2012; Aghaali ve Angström, 2015).  
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Şekil 6. İçten yanmalı motorlarda turbo şarj kullanımı (Saidur ve ark., 2012) 

 

Yüksek basınçlı egzoz gazları aynı mil üzerinde bulunan bir kompresör-türbin mekanizması içerisinde bulunan 

türbinden geçirilerek türbin kanatlarının dönmesini sağlamaktadır (Saidur ve ark., 2012; Aghaali ve Angström, 

2015). Böylece türbin mili dönmekte ve kompresörün dönüşü ile birlikte silindir içerisine fazla miktarda hava 

gönderilmektedir. Ayrıca kompresör, havanın basıncını yükselttiği için sıcaklığı da artmaktadır (Aghaali ve 

Angström, 2015; Conklin ve Szybist, 2010). Sıkıştırılma sonucu sıcaklığı artan emme havası intercooler olarak 

adlandırılan ara soğutucuya gönderilerek tekrar soğutulmakta ve sonrasında silindir içerisine gönderilmektedir 

(Canlı ve ark., 2010). Teknolojik gelişmelere bağlı olarak son zamanlarda çift kompresör kullanımı da 

yaygınlaşmaktadır. Yüksek güç ihtiyacını karşılamak için çift kompresör kullanılmasıyla silindirler içerisine daha 

fazla miktarda hava alınabilmekte ve istenilen yüksek güç değerleri elde edilmektedir (Aghaali ve Angström, 

2015). İçten yanmalı motorlarda turbo kullanımında seri ve paralel dizilimin yanında elektrik motoru ve jeneratör 

kullanımı da dikkate alınmaktadır (Aghaali ve Angström, 2015). Turboyu oluşturan türbin-kompresör ikilisinden 

türbin miline hem mekanik olarak hem de jeneratör tahrikli bir elektrik motoruyla kompresör bağlanabilmektedir 

(Aghaali ve Angström, 2015). Farklı kullanım amacına yönelik olarak uygun turbo dizilimi üretici firmalar 

tarafından seçilmektedir. 

   

Bir başka verim arttırma yöntemi, buji ateşlemeli içten yanmalı motorlarda sıkıştırma ateşlemeli motorlarda 

olduğu gibi silindir içerisinde sadece hava alınması ve sıkıştırılmış hava içerisine enjektörler aracılığıyla yakıt 

püskürtülmesidir (Özsezen ve ark., 2006). Yakıt enjektör ile hem silindir içerisine hem de emme manifoldu 

içerisine püskürtülebilmekte ve böylece silindirde homojen hava-yakıt karışımı elde edilmektedir (Özsezen ve 

ark., 2006). Bu şekilde çalışan içten yanmalı motorlara direkt püskürtmeli (DP) motorlar denilmektedir (Özsezen 

ve ark., 2006). Bunun haricinde buji kullanılması durumunda mekanik yerine elektronik ateşleme sisteminin tercih 

edilmesi de motor verimini yükseltmektedir. Yapılan iyileştirmeler neticesinde motor boyutları ve donanımların 

küçülmesi sağlanmakta ve daha az donanım ile daha yüksek verim oranları elde edilebilmektedir.   

 

Motor blokları çoğunlukla dökme demir malzemeden üretilmektedir. Taşıtların kütlesinin büyük bir kısmını motor 

oluşturmaktadır. Bu nedenle motor gövdesi olarak alüminyum (Al) döküm tasarımlar gün geçtikçe ön plana 

çıkmaktadır (Gören ve ark., 2003). Alüminyumun dökme demire göre daha hafif oluşu onun en önemli özelliğidir. 

Fakat Al üretimi esnasında salınan CO2 emisyonu miktarının çeliğe göre yüksek olması onun kullanımının tekrar 

gözden geçirilmesini gerektirmektedir (Gören ve ark., 2003). Diğer motor donanımlarının da benzer şekilde farklı 

malzemelerden üretilmesi ile malzemelerin dayanımları artmakta ve kütleleri azalmaktadır. Buna en iyi örnek 

emme ve egzoz supaplarında çeliğe titanyum (Ti) esaslı alaşımlar katılarak malzemelerin ısıl dayanımlarını, 

örneğin emme supapları için 400-500°C ve egzoz supapları için 900°C mertebelerine yükselmesidir (Gören ve 

ark., 2003; Djanarthany ve ark., 2001).  

 

Motor verimini iyileştirme ve kullanılan donanım boyutlarını küçültme amacıyla son yıllarda emme ve egzoz 

supaplarını açıp kapama işlemini yapan ve hareketini krank milinden alan kam mili yerine elektromekanik supap 

(EMS) sistemlerinin konulması üzerine çalışmalar yapılmaktadır (Birgül ve Sekmen, 2013; Kim ve Lieu, 2007; 

Sağıroğlu ve Salman, 2007). Yapılan çalışmalar neticesinde araçların üretmekte olduğu 12V’lik gerilim altında 

çalışabilen sistemler tasarlanmıştır.   
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4. OTTO/DİZEL-ORGANİK RANKİNE BİRLEŞİK GÜÇ ÇEVRİMİ 

Dünya nüfusunun giderek artmasıyla beraber enerjiye olan talep de artmaktadır. Mevcut enerji üretimi içerisinde 

fosil enerji kaynaklarına dayalı enerji üretim yöntemlerinin payı oldukça yüksektir. Fosil enerji kaynaklarının 

yakın gelecekte tükeneceği öngörüsü araştırmacıları ve enerji üreticilerini farklı yöntemler araştırmaya itmektedir. 

Bu nedenle hayatın idame ettirilmesi için enerjinin elde edilmesi birinci öncelik olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Günümüzde düşük sıcaklıklı ısı kaynaklarının enerjisinden yararlanma konusu da çok önemlidir. Düşük sıcaklıklı 

kaynakların başında jeotermal kaynaklar, güneş enerjisi ve içten veya dıştan yanmalı motorların egzoz kanalından 

atılan atık ısı enerjisi gelmektedir. Bu kaynakların yararlı hale dönüştürülmesi aynı miktarda enerji üretmek için 

harcanacak yakıt sarfiyatının azaltılarak çevreye salınan zararlı emisyonların azaltılmasını sağlayacaktır. Düşük 

sıcaklıklı ısı kaynaklarının yararlı hale getirilmesi için yaygın olarak Organik Rankine çevrimine (ORÇ) sahip ısı 

makinaları kullanılmaktadır (Wang ve ark., 2011; Lion ve ark., 2017; Shi ve ark., 2018; Varga ve Palotai, 2017; 

Khartchenko ve Kharchenko, 2014).  

 

ORÇ’de düşük sıcaklıktan elektrik üretimi amaçlanmakta ve diğer Rankine çevrimi sistemlerine göre daha düşük 

sıcaklık ve basınç şartlarında çalışmaktadır. Organik akışkan kullanıldığı için bu isim verilmektedir. ORÇ’nin 

bileşenleri geleneksel Rankine çevrimi bileşenleri ile aynıdır. Şekil 7’de gösterildiği gibi pompa, evaparatör, türbin 

ve kondenserden meydana gelmektedir. Akışkan sıvı fazında pompa aracılığıyla kazana gönderilmektedir. Kazana 

gelen akışkana ısı kaynağından gelen yüksek sıcaklıktaki akışkandan ısı transferi gerçekleşmekte ve kazan 

çıkışında buhar fazına geçmektedir. Yüksek basınç ve sıcaklıkta türbine gelen soğutucu akışkan genişleyerek 

basınç ve sıcaklığı düşmekte ve sıvı-buhar bölgesine yaklaşmaktadır. Buradan kondensere gelerek yoğuşmakta ve 

sıvı fazına geçerek pompa aracılığıyla döngü tamamlanmaktadır (Saidur ve ark., 2012; Chintala ve ark., 2018; 

Aghaali ve Angström, 2015; Wang ve ark., 2011; Conklin ve Szybist, 2010; Lion ve ark., 2017; Thakar ve ark., 

2018; Shi ve ark., 2018; Varga ve Palotai, 2017).     

 
Şekil 7. Organik Rankine çevrimi (Shi ve ark., 2018) 

 

ORÇ’de, ideal buharlı güç çevriminde iş akışkanı olarak kullanılan su yerine, kaynama noktası daha düşük 

akışkanlar kullanarak düşük sıcaklık (70-300°C) aralığında olan ısı kaynaklarından elektrik üretilmesi 

sağlanmaktadır. ORÇ sistemi taşıtlarda atık ısı geri kazanım yöntemi olarak da kullanılmaktadır (Saidur ve ark., 

2012; Chintala ve ark., 2018; Aghaali ve Angström, 2015; Wang ve ark., 2011; Conklin ve Szybist, 2010; Lion ve 

ark., 2017; Thakar ve ark., 2018; Shi ve ark., 2018; Varga ve Palotai, 2017). Normal bir araçta %10 daha fazla güç 

üreterek yakıt sarfiyatında %5 ile %30 arasında azalma gözlenmektedir. BMW ve Honda gibi araç üreticileri bu 

konudaki araştırmalarını yoğun şekilde sürdürmektedir. 2008’de sunulan sonuçlara göre saatte 62 mil ile giden bir 

araçta ORÇ sistemini kullanmak verimde %3.8 oranında artış sağlamaktadır (Saidur ve ark., 2012; Chintala ve 

ark., 2018; Aghaali ve Angström, 2015; Wang ve ark., 2011; Conklin ve Szybist, 2010; Lion ve ark., 2017; Thakar 

ve ark., 2018; Shi ve ark., 2018; Varga ve Palotai, 2017). 
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Şekil 8. Dizel motorlarda ORÇ ile atık ısı geri kazanımı (Chintala ve ark., 2018) 

 

Otto ya da Dizel çevrime göre çalışan içten yanmalı motorların egzoz gazları yaklaşık 300-500°C sıcaklığa sahiptir 

(Orido ve ark., 2017). Gaz türbiniyle karşılaştırıldığında bu değer oldukça küçüktür. Çünkü gaz türbinlerindeki 

yanmada %200-350 arasında hava fazlalık oranı ile sistem çalışmakta iken, bu oran içten yanmalı motorlarda %30-

40 arasındadır (Orido ve ark., 2017). Bu nedenle Otto/Dizel çevrimleriyle birleşik halde çalışabilecek en uygun 

çevrim ORÇ’dir. Egzoz gazı sıcaklığının değişimi alt çevrim olarak çalışacak yapının verimini doğrusal olarak 

etkilemektedir (Orido ve ark., 2017). 

İçten yanmalı motorlarda atık ısı geri kazanımı işlemi; 

 

• Egzoz gazına, 

• Şarj havasına, 

• Soğutma suyu (su ceketi), 

• Yağlama yağına uygulanmaktadır (Paanu ve ark., 2012; Goswami, 2005; Korobitsyn, 1998; Saidur ve ark., 

2012; Chintala ve ark., 2018; Aghaali ve Angström, 2015; Wang ve ark., 2011; Conklin ve Szybist, 2010; Lion ve 

ark., 2017; Thakar ve ark., 2018; Orido ve ark., 2017).  

 

Sıkıştırma ateşlemeli içten yanmalı bir dizel motorunun egzoz gazından ve su ceketinden atılan ısının geri 

kazanılması için kullanılan ORÇ’li yapıya ait şematik gösterim Şekil 8’deki gibidir (Chintala ve ark., 2018). İki 

farklı ORÇ, dizel motorunun belirli kısımlarına monte edilerek birleşik bir yapı elde edilmiştir. 

 

4.1. ORÇ’de Kullanılan Akışkan Çeşitleri  

Düşük sıcaklıklarda ısı transferi verimi önemli olduğundan, bu sıcaklıklardaki uygulamalarda kullanılacak çalışma 

sıvısının seçimi çok önemlidir. Verim, büyük ölçüde sıvının termodinamik özellikleri ve çalışma koşullarına 

bağlıdır. Düşük kalitede ısı elde etmek için, sıvı genellikle sudan daha düşük kaynama seviyesine sahip olmaktadır 

(Saidur ve ark., 2012; Chintala ve ark., 2018; Aghaali ve Angström, 2015; Wang ve ark., 2011; Conklin ve Szybist, 

2010; Lion ve ark., 2017; Thakar ve ark., 2018; Shi ve ark., 2018; Varga ve Palotai, 2017). ORÇ sistemlerinde 

kullanılan akışkan çeşitlerinin taşıması gereken özellikler aşağıda sıralanmıştır. Tablo 2’deki gibi soğutucu 

akışkanlar veya dimetil eter ORÇ’de iş akışkanı olarak en çok tercih edilen akışkan çeşididir. 

 

• Kondensere sıvı geçişini önlemek için özgül ısı kapasitesi daha düşük akışkan tercih edilmelidir.  

• Düşük toksiteye sahip olmalıdır. 

• Düşük maliyetli olmalıdır. 
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• Sıvı, tahriş edici, yanıcı veya zehirli olmamalıdır.  

• Gizli ısı ve yoğunluğu yüksek olan bir sıvı buharlaştırıcı içerisindeki kaynaktan daha fazla enerji 

emecektir. Dolayısıyla gereken akış hızı, tesis boyutu ve pompa tüketimi düşecektir. Bu nedenle seçilen akışkan 

cinsinde bu değerler yüksek olmalıdır (Saidur ve ark., 2012; Chintala ve ark., 2018; Aghaali ve Angström, 2015; 

Wang ve ark., 2011; Conklin ve Szybist, 2010; Lion ve ark., 2017; Thakar ve ark., 2018; Shi ve ark., 2018; Varga 

ve Palotai, 2017).  

 

Tablo 2. ORÇ’de kullanılan akışkan türleri (Saidur ve ark., 2012; Chintala ve ark., 2018; Aghaali ve 

Angström, 2015; Wang ve ark., 2011; Conklin ve Szybist, 2010; Lion ve ark., 2017; Thakar ve ark., 2018; Shi ve 

ark., 2018; Varga ve Palotai, 2017) 

Akışkan türleri 𝑇𝑘 (°C) 𝑃𝑘  (bar) 𝑇3  (°C) 𝑇4  (°C) 𝑃𝑘𝑜𝑛.  (bar) 𝑃𝑘𝑎𝑧.  (bar) 𝜂𝑡ℎ (%) 

R11 198 44.08 82.09 29.26 1.06 5.5 12 

R12 112 41.14 75 35 8.47 20.9 3.84 

R32 78.11 57.84 75 35 21.9 54.2 2.61 

R41 44.25 58.7 100 70.83 44.4 89.4 3.45 

R114 145.7 32.89 75 35 2.9 8.26 4.12 

R123 183.7 36.68 75 35 1.3 4.31 4.46 

R125 66.18 36.3 40.06 30 15.6 20 2.32 

R134 118.7 46.4 107.6 28.7 6 38 11.6 

R134a 101 40.56 67.75 30 7.72 20 7.74 

R141b 204.2 42.5 81.72 33.5 0.79 4.4 11.9 
 

 5. OTTO/DİZEL-KALİNA BİRLEŞİK GÜÇ ÇEVRİMİ  

Kalina çevrimi, ısı enerjisini mekanik güce çevirmek için en az iki farklı akışkandan oluşan akışkan çiftinden 

faydalanan bir termodinamik çevrimdir (Paanu ve ark., 2012; Goswami, 2005; Korobitsyn, 1998; Saidur ve ark., 

2012; Varga ve Palotai, 2017; Khartchenko ve Kharchenko, 2014; Orido ve ark., 2017). Bu akışkan çiftinin 

arasındaki oran termodinamik geri dönüşümü ve termodinamik verimi arttırmak için sistemin farklı bölümlerinde 

değişiklik göstermektedir. Kalina çevrimi sistemleri ısı kaynağının tipine göre çok çeşitli şekillerde özel olarak 

uygulanabilir. Kalina çevrimlerinde genel olarak amonyak-su ikilisi kullanılmaktadır. Amonyak, suya göre düşük 

kaynama ve yoğuşma sıcaklığına sahiptir. Bir amonyak-su sıvısı ısıtıldığında, çoğunlukla amonyak kaynamaya 

başlar, yani damıtma gerçekleşir. Tersine, çoğunlukla da su öncelikle yoğuşacaktır. Temel bir Kalina çevrimi Şekil 

9’da gösterildiği gibi bir yapıya sahip olmakla birlikte aşağıda ifade edilen iki yapıdan oluşmaktadır: 

 

1. bir ısı geri kazanımlı buhar jeneratörü,  

2. bir buhar-amonyak buhar türbini damıtma yoğuşması alt sisteminden oluşmaktadır (Paanu ve ark., 2012; 

Goswami, 2005; Korobitsyn, 1998; Saidur ve ark., 2012; Varga ve Palotai, 2017; Khartchenko ve 

Kharchenko, 2014; Orido ve ark., 2017). 

 
Şekil 9. Kalina çevrimi (Varga ve Palotai, 2017) 

 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                                  126 

 

 

Damıtma yoğuşturma alt sisteminde, türbinden gelen akışkan, reküperatörde (ısı değiştiricide) soğutulur ve daha 

sonra yoğuşma sıcaklığını yükseltmek için zayıf bir amonyak çözeltisi ile karıştırılmaktadır. Elde edilen çözelti, 

absorbe edicide yoğuşturulmakta ve basınç altında reküperatöre getirilmektedir. Akışın bir kısmı ayırıcıdan gelen 

amonyak açısından zengin akışı seyreltmek için gönderilmektedir. Ana akış reküperatörden geçmekte ve ayırıcıda 

parlamaktadır. Buhar, temel çözelti ile karıştırılarak yoğuşturulmakta ve ısı geri kazanımlı buhar üretecine 

girmeden önce basınçlandırılmaktadır (Paanu ve ark., 2012; Goswami, 2005; Korobitsyn, 1998; Saidur ve ark., 

2012; Varga ve Palotai, 2017; Khartchenko ve Kharchenko, 2014; Orido ve ark., 2017). Çoğu Kalina 

çevriminde, su ve amonyak karışımı kullanılmaktadır. Karışımdaki amonyak ilk olarak buharlaşmaya başlamakta 

ve kaynadığında, konsantrasyonu azalmaktadır. Böylece karışımın kaynama sıcaklığı artmaktadır. Bu değişim, 

atık ısı ile kazan içindeki akışkan arasındaki sıcaklık uyumsuzluğunu azaltmakta ve alt döngüde bir verimlilik 

artışı sağlamaktadır (Paanu ve ark., 2012; Goswami, 2005; Korobitsyn, 1998; Saidur ve ark., 2012; Varga ve 

Palotai, 2017; Khartchenko ve Kharchenko, 2014; Orido ve ark., 2017). Örnek olarak; Kalina çevriminin güç 

istasyonları ve enerji dönüşümü için yapılan uygulamasında; % 70 amonyak ve % 30 sudan oluşan bir çalışma 

akışkanı kullanılması ile geleneksel Rankine çevriminin üzerinde bir verim artışı Şekil 10’da görüldüğü gibi 

sağlanmıştır (Korobitsyn, 1998).  

 

 
Şekil 10. Isının kullanımı, a) Rankine çevrimi, b) Kalina çevrimi (Korobitsyn, 1998) 

 

Şekil 11’de gösterilen şematik Dizel-Kalina birleşik güç çevrimli yapıda, Dizel çevriminin egzoz gazları ısı geri 

kazanım uygulaması ile bir Kalina çevriminin ısı kaynağı olarak kullanılmaktadır (Bombarda ve ark., 2010). 1615 

kW gücünde bir enerji birleşik çevrimden elde edilmiştir.   

 

 
Şekil 11. Dizel çevrimi ile birleşik olarak modellenen Kalina çevriminin şematik gösterimi (Bombarda ve ark., 

2010) 

 

6. OTTO/DİZEL-STİRLİNG BİRLEŞİK GÜÇ ÇEVRİMİ 

Stirling çevrimiyle çalışan Stirling motorunun Otto/Dizel motorlarıyla birleşik çevrim olarak kullanılmasında 

Stirling motorunun yüksek verimli olması ve dış ısı kaynağı ile çalışması öne çıkan avantajlarıdır (Ahmadi ve ark., 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                                  127 

 

 

2016). Teorik Stirling çevrimi iki sabit hacim ve iki sabit sıcaklık hal değişime sahip 4 farklı tersinir işlem 

adımından oluşmakta ve kapalı bir çevrim şeklinde çalışmaktadır (Çengel ve Boles, 2012). Stirling motorunun 

küçük boyutu dikkate alınarak, Otto/Dizel çevrimine sahip motorlar ile birleşik olarak kullanıldığında Stirling 

çevrimi alt çevrim olarak kullanılmaktadır (Ahmadi ve ark., 2016; Hiroshi ve Daisaku, 2003). Otto/Dizel 

çevrimlerinin sıcak egzoz gazlarını ısı kaynağı olarak kullanan potansiyel bir ısı geri kazanım ünitesi olarak 

değerlendirilmektedir (Orido ve ark., 2017; Ahmadi ve ark., 2016). Günümüzde farklı araştırmacılar tarafından 

üretilen Otto/Dizel-Stirling birleşik güç çevrimine sahip motor patentleri bulunmaktadır (Hiroshi ve Daisaku, 

2003; Johansson, 2003; Mori, 2004; Sawada ve ark., 2007). Örnek bir Otto-Stirling birleşik çevrimi Şekil 12’de 

verilmiştir (Korobitsyn, 1998). Bu konu üzerine yapılan örnek bir çalışmada Otto ve Stirling motorlarının tek 

başlarına kullanılması sonucu elde edilen verimleri sırasıyla %35.5 ve %29.9 olarak hesaplanmaktayken hibrid 

olarak tasarlanan sistemin verimi ise %42.2 olarak elde edilmiştir (Cullen ve ark., 2009).     

 
Şekil 12. Otto-Stirling motoru kombine çevrimi (Korobitsyn, 1998) 

 

7. SONUÇLAR 

Atık ısı geri kazanımı, içten yanmalı motordan atık ısının yakalanmasını ve yeniden kullanılmasını ve atık ısıdan 

tekrardan mekanik iş ve elektriksel güç üretilmesini mümkün kılmaktadır. Atık ısı geri kazanım teknolojilerinin 

otomotiv üreticileri tarafından benimsenmesi durumunda motorun performans ve emisyonlarındaki iyileşmeler 

ortaya çıkacaktır. Araçların potansiyel enerji verimliliğini en üst düzeye çıkarmak için farklı teknolojiler ile 

kombine şeklinde çalışılmalıdır. Bunun yanında metal kompozit malzemeler kullanılarak motor hacimlerinin ve 

ekipmanlarının küçülmesi gelecek vadeden en önemli gelişmelerin başında gelmektedir. Ayrıca 6 zamanlı motor 

kullanımın da sistemlerin zararlı emisyon miktarlarında düşüş sağlayacaktır.  
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Özet 

 

Ulaşım konusunda hız ve ulaşılacak yerin konumu büyük önem taşımaktadır. Acil müdahale gerektiren 

durumlarda bu önem daha da artmaktadır. GPS teknolojisinin ve mobil telefonların sağlamış olduğu avantajların 

bir araya getirilmesi ile Acil müdahale gerektiren durumlara en hızlı ve etkin bir şekilde ulaşmayı hedefleyen Acil 

Konum Bildirim Sistemi (AKBS) geliştirilmiştir. AKBS sayesinde GPS teknolojisini mobil telefonlarda 

kullanarak, kişilerin acil çağrı numaralarını aradıklarında yaşadıkları adres bildirme sorunu ortadan 

kaldırılabilmektedir. AKBS, mobil uygulama, web tabanlı uygulama ve tablet uygulaması olmak üzere 3 farklı 

platformdan oluşmaktadır. Acil ihbarda bulunan kullanıcın ihbarı en kısa sürede ve en doğru konum bilgisi 

alınarak yapılabilecektir. Geliştirilen sistem ayrıca ihbara ulaşacak en yakın aracın bulunması, araçların en kısa 

sürede ihbara ulaşması için harita üzerinden yol çizimi, olay yeri görüntüleme ve olay yerine intikal eden acil 

durum aracının gerçek zamanlı olarak konumunu görebilme gibi bazı özelliklere sahiptir. Geliştirilen sistem 112 

Acil Yardım, 155 Polis İmdat, 110 İtfaiye, 177 Orman Yangını, 156 Jandarma, vb sistemlere entegre olabilecek 

şekilde tasarlanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: GPS, Acil Konum Bildirim Sistemi, Konum, Rota Hesabı 

 

Abstract 

In transportation, speed and destination have a profound significance. Especially, in case of emergency this 

significance has become more crucial. By combining the advantages of GPS technology and mobile phones, the 

Emergency Position Reporting System (EPRS) has been developed, which aims to reach in the fastest and the 

most effective way in case of emergency when there is need to intervene.  Thanks to EPRS, when individuals call 

emergency numbers, the problem of addressing can be eliminated by using GPS technology in mobile phones.  

EPRS consists of three different platforms as mobile application, web-based application and tablet application. 

The notification that has been urgently made by a user can be send as soon as possible with the most correct 

location information. The developed system also has some features such as finding the nearest vehicle to reach the 

notified location, plotting the route through the map for vehicles to arrive as soon as possible, viewing of the scene 

and the location of the emergency vehicle in the scene in real time. The developed system is designed to be 

integrated into 112 Emergency Medical Service, 155 Police, 110 Fire, 177 Forest Fires, 156 Gendarmerie etc. 

 

Keywords: GPS, Emergency Location Reporting System, Location, Route Account. 

 

1. GIRIŞ 

AKBS, GPS teknolojisini mobil telefonlarda kullanarak, kişilerin acil çağrı numaralarını aradıklarında yaşadıkları 

sorunları azaltmayı hedefleyerek geliştirilmiştir. AKBS, mobil uygulama, web tabanlı uygulama ve tablet 

uygulaması olmak üzere 3 farklı platformdan oluşmaktadır. AKBS'nin mobil uygulaması acil bildirimi yapan 

kullanıcı, AKBS'nin web tabanlı uygulaması acil çağrı hatlarında çalışan görevli, AKBS'nin tablet uygulaması ise 

ihbarın yapıldığı yere intikal eden araçlarda bulunan görevliler tarafından kullanılmaktadır. AKBS'nin mobil 

platform uygulamasını kullanarak acil bildirimde bulunan kişinin Dünya üzerindeki yerini gösteren enlem ve 

boylam bilgileri, kişinin adres bilgilerine dönüştürülebilecektir. Ayrıca AKBS'nin mobil platform uygulamasını 

kullanarak acil bildirimde bulunan kişi, ihbar ile ilgili olay yerini gösteren bir fotoğrafı uygulama üzerinden 

AKBS'nin web tabanlı uygulamasını kullanan operatöre gönderebilmektedir. Operatöre gelen ihbarlar AKBS'nin 

web tabanlı platformunu kullanan operatör tarafından değerlendirilecek ve olayın gerçekleştiği yere en yakın olan 
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araca ihbar ile ilgili bilgiler anlık olarak gönderilebilmektedir. Araca gelen ihbar bilgisi araçtaki yetkili kişi 

tarafından onaylandıktan sonra en kısa yol rotası AKBS'nin tablet uygulaması tarafından hesaplanmaktadır. 

Hesaplanan bu rota bilgisi sayesinde aracın ihbarın gerçekleştiği yere daha kısa sürede ulaşması sağlanmaktadır. 

Çalışmanın ikinci bölümünde proje kapsamından bahsedilecektir. Üçüncü bölümde de gerçekleştirilen çalışmadan 

bahsedilecektir. Dördüncü bölümde konfigürasyon ve değerlendirme bulunmaktadır. Beşinci ve son bölümde ise 

çalışma sonucunda elde edilen bilgilere yer verilecektir. 

2. PROJE KAPSAMI 

Proje kapsamı, veri tabanına aktarılmış veriler üzerinden (i) ihbar sorgulaması, (ii) konum sorgulaması ve (iii) 

ihbara yakın araçların listelenmesin oluşmaktadır Akao,Y., (1990). Literatürde, projenin çözmeyi amaçladığı 

problemin belli parçaları üzerinde çeşitli çalışmalar yapılmıştır Public Feed (2016), Acil çağrı (2016), Ayaklı Can 

Kurtaran (2016) ancak geliştirilen sistemler Acil Durumlar ve Araçlar ile entegre bir şekilde çalışmamaktadır. 

AKBS literatürdeki projeler ile karşılaştırıldığında; 

 Proje sadece bir acil duruma yönelik değil, tüm acil durumları kapsayacak şekilde geliştirilmiştir. Bu 

sayede AKBS sadece Polis, Jandarma, İtfaiye gibi acil müdahale yapacak kurumlarla sınırlandırılmamış. 

AKUT, Orman Yangın gibi kurumlar ile paralel çalışarak büyük kapsamı genişletilmiştir.  

 İhbarın konumu ile birlikte, ihbar ile ilgili fotoğraf gönderimi de sağlanmıştır. Fotoğraf gönderimi; ihbar 

yerine gidecek olan acil durum aracının ne tür bir ihbar ile karşılaşacağı hakkında bilgi vermektedir. 

Fotoğraf gönderimi sayesinde yola çıkacak aracın yeterli donanıma sahip olması sağlanmıştır. 

 Operatörün, ihbara, en yakın aracı yönlendirmesi için; acil durum araçlarının belli bir zaman içerisinde 

periyodik olarak konum bilgisi alınmaktadır. Operatör; araçların ihbarın gerçekleştiği konuma olan 

uzaklıklarını görmesi sağlanarak, ihbara en yakın aracı yönlendirmesi sağlamaktadır. AKBS olaya en 

yakın birimdeki aracı değil, olay yerine en yakın müdahale aracını yönlendirerek müdahale süresini 

azaltmaktadır. Acil durum araçlarındaki uygulama; operatör tarafından yönlendirilen ihbarın araç 

yetkilileri tarafından onaylamasıyla birlikte araç ve ihbarın konumu arasında ihbara en az sürede 

ulaşabilmesi için yakın rotayı hesaplamaktadır. Olay yerine en yakın rotanın hesaplanması, müdahale 

süresini azaltmaktadır. 

 

3. GERÇEKLEŞTİRİLEN SİSTEM 

Acil durum ihbarlarının yapılabilmesi için Android tabanlı yazılım oluşturulmuştur. Acil durum ihbarlarının ve 

olay yerine ulaşacak araçların konumlarının listelenmesi için web tabanlı bir platform geliştirilmiştir. Acil durum 

ihbarlarının ve olay yerine ulaşacak araçların konumlarının doğru bir şekilde tespiti için GPS sinyalleri 

kullanılmıştır Mahmut A (2016), National Research Council (1995), GPS Kamu Bilgilendirme (2014), Loadstone 

GPS Team (2014) . Olay yerine intikal edecek araçlar için mobil tabanlı bir uygulama geliştirilmiştir. Bu sayede 

acil durum ihbar konumu ve araç konumları kullanılarak rota çizimi gerçekleştirilerek gerekli araçların olay 

yerlerine hızlı bir şekilde ulaşması sağlanacaktır. Olay yerine yakın olan aracın seçilmesi ve aracın konumu ile 

ihbarın konumu arasında rotanın çizilebilmesi için hızlı çözüm algoritmaları ve Google API'leri kullanılmıştır. 

1.İhbar yerinin konumu GPS sistemini kullanan mobil uygulama yardımı ile elde edilmiştir. 

2.Elde edilen konum web tabanlı platform ile operatör ekranına getirilecek şekilde oluşturulmuştur, 

3.Operatör ihbarı onaylayarak ve acil durum aracına yönlendirecektir. 

4.Araca yönlendirilen konum ile aracın konumu arasında rota çizilerek ihbar yerine en az sürede ulaşmak ve 

gecikmelerden dolayı gerçekleşen can kayıplarının önüne geçmektir.   

Mobil tabanlı uygulama kısmında, acil konum bildirisi yapacak kullanıcı ekranları geliştirilmiştir. Bu modülün 

geliştirilmesi için Android platformunda JAVA programlama dili ve PHP servisleri kullanılmıştır What is a GPS 

(2014), Yank, K (2012). Uygulamada, 112, 155, 110 vb. acil durum numaraları kayıtlıdır. Kullanıcı arama ve acil 
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durum çağrı işlemini uygulama üzerinden gerçekleştirmektedir. Uygulama, fotoğraf gönderimini 

desteklemektedir. 

Web tabanlı uygulama geliştirme tarafında ise, operatörün kullanacağı web modülü gerçekleştirilmiştir. Bu modül, 

mobil uygulama tarafından gelen ihbarların listelenmesi, ihbarın gönderileceği araçların listelenmesi ve ihbarların 

araçlara gönderilmesi vb. işlemleri içermektedir. Bu modülün geliştirilmesi için ASP.Net platformu, Javascript 

(JS), Ajax, Html ve CSS 3.0 teknolojileri kullanılmıştır Zakas, N.C. (2010) , Zakas, N.C., McPeak, J., Fawcett, J. 

(2007), Kızmaz, V.U(2007).  

Tablet tarafındaki uygulama da Android platformunda gerçekleştirilmiştir. Bu modül, operatör tarafından iletilen 

ihbarların görüntülenmesini sağlamaktadır. Araç içerisindeki yetkili kişi gelen ihbarı onayladıktan sonra uygulama 

aracın konumu ile ihbarın konumu arasındaki rotayı belirlemektedir. Belirlenen bu rota bilgisi sayesinde aracın 

ihbarın gerçekleştiği yere daha kısa sürede ulaşması sağlanmaktadır. Acil Konum Bildirim Sistemi üzerindeki 

bilgilerin kaydı için MySQL veri tabanı kullanılmaktadır Balaban, E. (2011). Sistemin alt yapısı Şekil 1'deki 

gibidir; 

 

 
Şekil 1. Sistem Alt Yapısı 

 

 Mobil Uygulama: Android tabanlı mobil uygulama yukarıda anlatılan GPS sistemini kullanarak 

kullanıcının konumu tespit edecektir. Uygulamanın ekran görüntüsü Şekil 2'deki gibidir. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Uygulamanın Giriş Ekranı, Kayıt Ekranı, Ana Ekranı ve Sorun Bildirim Ekranını 

 

 Operatör Ekranı: Sistemin amacı, operatörün önüne listelenecek ihbarların ve konumların ilgili acil durum 

araçlarına iletilmesidir.  Operatörün önüne getirilecek liste; operatörün konumu gibi parametreler dikkate 

alınarak listelenecektir. Operatör sistemi ile ilgili acil durum araçlarının takibi yapılacaktır. Şekil 3’de 

görüldüğü üzere mobil uygulama ile kullanıcı ihbar bildirimi yaparken GPS sistemi yardımı ile konumu 

elde edilecek; ihbar ve konum veri tabanına kayıt edilecektir. Operatörün kullanacağı sistem ise veri 

tabanındaki ihbarları ve konumları listeleyecektir.  Şekil 3'da operatörün kullanacağı sistemin geliştirilen 

ekran görüntüsü verilmiştir. Operatörlerin kullanıcıların yaptıkları ihbarları görebilmesi ve araçları ihbara 
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yönlendirmesi için web tabanlı bir uygulama gerçekleştirilmiştir. Operatöreler intranet ortamda verilen 

şifre ile sisteme giriş yaparlar. Operatör sisteme giriş yaptığında kendisine ait olan bölgedeki ihbarların 

listesini ve bu ihbarlara ait bilgileri görebilir. Operatör herhangi bir ihbara tıkladığında, ihbar ile ilgili 

ayrıntılı olarak fotoğrafı görebilir. 

 

 
 

Şekil 3. Operatörlerin AKBS Web Uygulamasına Giriş Ekranı 
 

 Acil Durum Aracında Kullanılan Sistem: Sistem, operatörün yönlendireceği ihbarı ekranda göstererek 

araç yetkilisini bilgilendirecek ve araç yetkilisi ihbarı onayladığı zaman araç konumu ile ihbarın konumu 

arasında rota oluşturulacaktır. Sistem araç yetkilisine ihbar yerine en az sürede ulaşabilmesi için yardımcı 

olacaktır. Acil durum müdahale araçlarının ihbar bilgilerini görerek en yakın rota üzerinden olay yerine 

ulaşabilmesi için Android tabanlı bir tablet uygulaması gerçekleştirilmiştir. Araç içerisindeki personel bu 

uygulama üzerinden olay bilgileri, olay fotoğrafı ve araç bilgileri hakkında ayrıntılı bilgi sahibi olabilir. 

Operatör acil durum müdahale aracına bir ihbar atadığı anda, araç içerisindeki personel ihbar uyarı mesajı 

ile uyarılır. Araç personeli gelen ihbarı kabul ettiğinde aracın konumu ile ihbarın konumu arasında en 

yakın rota çizilir. Araç içerişindeki personel, olayın adresini, olaya uzaklığını, tahmini varış bilgilerini 

görebilir. Bunu yanı sıra ihbar ile ilgili fotoğrafı da görerek ihbar hakkında önceden bilgi sahibi olur. 

Sistem sayesinde ulaşım gerektiren konuma mevcut süreden daha kısa sürede ulaşmayı, bunun yanında alt 

yapı, konum bilgisinin doğru iletilmesiyle, adres tarifine yer vermeyerek çağrı süresini kısaltmayı, çağrı 

süresini kısaltarak çağrı merkezi üzerindeki yoğunluğun azalmasını, çağrı esnasında tarayıcıda görülen 

konuma onay verilerek, müdahale gerektiren konuma ulaşım, trafik kontrolü, kısa yol bulma gibi diğer ek 

sistemlerle birlikte güçlendirilmesi, çağrı süresi azaltılarak, iletişim esnasında şahıs – olay hakkındaki 

gerekli bilgilere daha fazla yer vererek, olaya daha tedbirli şekilde müdahale edilmesi imkanını 

vermektedir. Araç içerisindeki personel “ONAYLA VE YOLA ÇIK” butonuna basarak ihbarın yapıldığı 

konuma doğru yola çıkar. İhbar konumuna ulaştığında “OLAYA ULAŞILDI” butonuna basar, müdahale 

işlemini bitiren araç görevlisi “TAMAMLANDI” butonuna basarak, yeni bir ihbarın gelmesini bekler. 

Araç personeli istediği takdirde geçmişte tamamlanan ihbarların raporlarını alabilir, ihbarlar hakkındaki 

istatistikleri görebilir. 

 

4. KONFİGÜRASYON VE DEĞERLENDİRME 

AKBS, acil müdahale yapılacak kişi veya kişilerin kullandığı bir mobil uygulama, acil durumlarda araçları olay 

yerine yönlendirmekte kullanılan bir web tabanlı uygulama ve acil durum müdahale araçlarında kullanılacak bir 

tablet uygulamasından meydana gelmektedir.  

Kullanıcıların ihbar yapacağı mobil uygulama, Android işletim sistemine bir cep telefonu üzerinde çalışmaktadır. 

Kullanıcılar mobil uygulama üzerinden ihbar yapabilmek için veri bağlantısına ihtiyaç duymaktadır. Mobil cihaz 

üzerinden veri bağlantısı Wi-Fi ve mobil veri bağlantısı olmak üzere iki yolla sağlanabilir. Kullanıcıların mobil 

veri bağlantısı üzerinden ihbar yapabilmesi için, mobil cihaz üzerinde sim kartının takılı olması gerekmektedir.  
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Sistem operatörleri, acil duruma müdahale edecek araçları olay yerine yönlendirmek üzere bir web tabanlı 

uygulama kullanmaktadır. Operatör bu web tabanlı uygulamayı, internet erişimi olan bir cihaz üzerinden 

kullanabilmektedir. Acil duruma müdahale edecek olan araçlarda bulunan tablet uygulaması, Android işletim 

sistemine ve sim kart girişine sahip bir tablet üzerinde çalışmaktadır. Uygulamanın çalışabilmesi için veri 

bağlantısı gereklidir. Araçlar hareket halinde olduğundan Wi-Fi ile veri bağlantısı sağlanamaz. Bu nedenle veri 

bağlantısı mobil veri üzerinden gerçekleştirilir.  

Geliştirilen sistem, şuan kullanılan acil müdahale sistemleri ile kıyaslanarak kişilerin kurumlara yaptıkları 

ihbarlardaki konuşma süreleri temel alındığında AKBS’nin konum tabanlı çalışması bu süreyi sıfıra indirmiştir. 

Aynı zamanda AKBS’nin konum tabanlı çalışması kişilerin olay adresini yanlış tarif etmesinin önüne geçerek 

ihbar adreslerinin yüksek doğrulukta olmasını sağlamıştır. Kişilerin olay durumunu sözlü olarak tarif etmesi yerine 

olay ile ilgili fotoğrafı yollaması sağlanmıştır. Bu sayede olaya müdahale edecek personelin, olay hakkında 

ayrıntılı bilgi alması sağlanarak, gerekli tedbirlerin alınması sağlanmıştır. Örnek verecek olursak; İtfaiyeyi 

arayarak yangın olduğuna dair ihbar yapıldığında, müdahale ekibi yangının büyüklüğünü kestiremez ve olaya 

yönlendirilen araç yeterli donanıma sahip olmayabilir. Fakat AKBS Mobil uygulaması üzerinden fotoğraf ile ihbar 

yapıldığında operatör, yangının büyüklüğünü görerek, yeterli donanıma sahip bir aracın gönderilmesi sağlar. 

Sistemin ihbara en yakın aracı hesaplayarak operatörün önüne listelemesi, ihbara ulaşım süresini minimuma 

indirmektedir. İhbarın konum bilgisi acil durum müdahale aracına gönderilerek, olay ile araç arasında en kısa 

yolun çizilmesi sağlanır. Bu sayede müdahale aracının en kısa yoldan vakaya ulaşması sağlanır. Sistem yapı 

bakımından şuan kullanılan sistemlere kolaylıkla entegre edilecek şekilde tasarlanmıştır. Kullanıcıların mobil 

uygulamayı edinmesi kolay olduğundan, yaygın bir şekilde kullanılabilecek bir sistemdir. 

 

5. SONUÇLAR 

İnsanların ihbar yerlerini tarif ederken zorlandıkları ve yanlış yerleri tarif ettikleri gözlemlenmiştir. Bu çalışmalar 

sonucunda kişinin konumu GPS sistemi yardımı ile elde edilecek ve bu gibi sorunları ortadan kaldıracaktır. İhbar 

konumu ile birlikte olay ile ilgili fotoğraf gönderimi sağlanacaktır. Bu özellikle; ihbar yerine giden acil durum 

araç çalışanları kendilerini ne gibi bir ihbarın beklediği hakkında bilgi verecektir. İhbar konumlarının acil durum 

araçlarına yönlendirilmesi ile araç yetkilisine yardım edilecektir. İhbar konumu araca yönlendirildiğinde araçtaki 

yazılım; aracın konumu ile ihbar konumu arasında en yakın rotayı çizecek ve bu sayede, araçların ihbar yerlerine 

en az sürede ulaşması sağlanarak olay yerine gecikmeden dolayı gerçekleşen can kayıplarını ortadan kaldıracak 

şekilde geliştirilmiştir. 

AKBS’nin konum tabanlı çalışarak, ihbarlardaki konuşma süresini sıfıra indirmesi, kurumların çağrı merkezleri 

üzerindeki yükü azaltarak, kurumların olaylara müdahale kapasitesini arttırabilir. Kurumların ihbarlara daha hızlı 

yanıt vermesini sağlamıştır. İnsanların ihbar yerlerini tarif ederken zorlandıkları ve yanlış yerleri tarif ettikleri 

gözlemlenmiştir. Bu çalışmalar sonucunda kişinin konumu GPS sistemi yardımı ile elde edilmiştir. İhbarların 

konum yollanarak yapılması yanlış adres tariflerinin önüne geçerek acil durum müdahale araçlarının ihbar 

konumuna yüksek doğruluk payı ile ulaşmasını sağlamıştır. Böylelikle can ve mal kayıplarının önüne geçilerek 

aynı zamanda maliyetinde azaltılmasını sağlamıştır. İhbar konumu ile birlikte olay ile ilgili fotoğraf gönderimi 

sağlanarak operatörün ve müdahale ekibinin olay hakkında ayrıntılı bilgi alması sağlanmıştır. Bu sayede müdahale 

ekibi olaya daha tedbirli bir şekilde ulaşabilmektedir. Can ve mal kayıplarının önlenmesinin yanı sıra, ihbara 

müdahale sürecindeki gereksiz maliyetler minimuma indirilebilmesi öngörülmektedir.  

İhbar konumlarının acil durum araçlarına yönlendirilmesi ile araç yetkilisine kolaylık sağlanacaktır. İhbar konumu 

araca yönlendirildiğinde araçtaki yazılım, aracın konumu ile ihbar konumu arasındaki en yakın rotayı çizecektir. 

Araçların ihbar yerlerine daha kısa sürede ulaşması sağlanacaktır. Bu sayede de can ve mal kayıplarının önüne 

geçilmektedir. 

Sistemin sağladığı avantajlar, kullanışlılık ve ekli özellikleri aşağıda verilmiştir. 

• Acil durum ihbarlarının yapıldığı yere ulaşım süresi azalmaktadır. 
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• Acil durum çağrısı yapmak için telefonda beklenen süre sıfırlanmaktadır. 

• Acil durum çağrısı yapıldığında kişilerin konumlarının söylenmesine gerek kalmamaktadır. Bu sayede adres 

açıklamak yerine acil duruma gerekli müdahale için araç gönderimi yapılabilmektedir. 

• İhbarın gerçekleştiği yere en yakın olan araçlar listelenerek, en yakın aracın seçilmesi sağlanarak gerekli araçların 

olay yerine en az sürede intikali gerçekleştirilmektedir.  

• İnsanların ihbar yerlerini tarif ederken zorlandıkları ve yanlış yerleri tarif ettikleri gözlemlenmiştir. AKBS kişinin 

konumu GPS sistemi yardımı ile elde edilecek ve bu gibi sorunları ortadan kaldırmaktadır. 

• İhbar konumlarının acil durum araçlarına yönlendirilmesi ile araç yetkilisine yardım edilecektir. İhbar konumu 

araca yönlendirildiğinde araçtaki yazılım; aracın konumu ile ihbar konumu arasında en yakın rotayı çizecek ve bu 

sayede, araçların ihbar yerlerine en az sürede ulaşması sağlanarak olay yerine gecikmeden dolayı gerçekleşen can 

ve mal kayıplarını ortadan kaldıracaktır. 

• AKBS’nin mobil uygulaması Android işletim sistemine sahip cihazlar üzerinde çalışabilecek şekilde yazılmıştır 

ve günümüzde Türkiye’de bulunan Android işletim sistemine sahip cihaz sayısı göz önüne alındığında AKBS’nin 

büyük bit kitleye hitap ettiği görülmektedir. 

• Kişilerin Android işletim sistemine sahip cihazlarına uygulama indirebilmesi için hali hazırda bir uygulama 

paylaşım platformu bulunmaktadır. Mobil telefon kullanıcıları telefonlarına yükleyecekleri uygulamalar için bu 

platforma bağlı kalmaktadır. AKBS’nin mobil uygulamasının bu platform üzerinden sunulması, kullanıcıların 

AKBS Mobil Uygulamasını edinmesinde büyük ölçüde katkı sağlamıştır.  

• AKBS mobil uygulamasında sade bir ara yüz kullanarak, kullanıcıların acil durum teşkil eden zamanlarda daha 

kolay ihbar yapabilmesini sağlamaktadır. 

• AKBS tablet uygulamasında sade bir ara yüz kullanarak, olaya müdahale edecek olan personelin, ihbar hakkında 

tüm bilgileri tek sayfada görebilmesi sağlamaktadır. Bu sayede müdahale yapan personelin, dikkati tek bir noktada 

toplanmaktadır. Aynı şekilde AKBS web uygulamasında da sade bir tasarım kullanarak sistem operatörünün tüm 

ihbarlar ve araçlar hakkında bilgi alması ve aralarındaki rotayı görmesi sağlanmıştır. 

 

KAYNAKLAR 

Acil çağrı konum belirleme sistemi,  (81) il J. Komutanlığınca kullanılmaya başlanmıştır. 

http://www.jandarma.tsk.tr/basin/guncel/2011/GH2011M ayis02.doc, Online (2016).  

Akao, Y., "Quality Function Deployment- Integrating Customer Requirement In to Product Design", Productivity 

Press, Massachusetts, (1990). 

Ayaklı Can Kurtaran http://www.ayaklicankurtaran.com/ Online (2016) 

Balaban, E. “PHP ve MySQL” , İstanbul: Pusula Yayıncılık (2011) 

GPS Kamu Bilgilendirme Sitesi. “What’s GPS?”.  Online: http://www.gps.gov/applications. (2014) 

Kızmaz, V.U. “Uygulamalarla ASP.NET 4.5” İstanbul/Türkiye: Kodlab (2013) 

Loadstone GPS Team "loadstone gps - free gps software for your mobile phone", http://www.loadstone-gps.com. 

En son erişim tarihi: (Mayıs 2014) 

Mahmut A. "MySQL Programlama için Performans", http://www.aydinmahmut.com/mysql-programlama-icin-

performans-ipuclari/ 20.04.2016 (2018). 

Narman, E.A. “ANDROID STUDIO İLE PROGRAMLAMA” , İstanbul/Türkiye: KodLab (2015) 

National Research Council (U.S.). Committee on the Future of the Global Positioning System, National Academy 

of Public Administration, Commission on Engineering and Technical Systems. (1995). The Global Positioning 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                                  135 

 

 

System: A Shared National Asset: Recommendations for Technical Improvements and Enhancements. Chapter 1, 

p.16. National Academies Press. 

The Library of Congress (ABD Kongre Kütüphanesi). “What is a GPS? How does it work?”. (2011). İnternet 

adresi: http://www.loc.gov/rr/scitech/mysteries/global.html. En son erişim tarihi: Nisan 2014. 

Türkiye’de geliştirilen Public Feed,  konum tabanlı bir “ayaklı gazete” uygulaması 

http://webrazzi.com/2015/06/18/turkiyede -gelistirilen-publicfeed-ayakli-gazete/, Online (2016). 

Yank, K. “PHP & MySQL: Novice to Ninja”, Australia: SitePoint (2012). 

Zakas, N.C. (2010) “High Performance JAVASCRIPT”, United States of America:  O’Reilly Media, Inc.  

Zakas, N.C., McPeak, J., Fawcett, J. “Professional Ajax” 2nd Edition (2007). 

 

 

 

  



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                                  136 

 

 

Surface Sterilization Studies in Limnophila aromatica (Lamk.) Merr. and Rotala rotundifolia (Buch-Ham. 

ex Roxb) Koehne for Tissue Culture Applications 

 

Muhammet DOGAN* 

 
*Department of Biology, Kamil Ozdag Faculty of Science, Karamanoglu Mehmetbey University, Yunus Emre 

Campus, 70200 Karaman, Turkey 

*Corresponding author e-mail address: mtdogan1@gmail.com 

 

Abstract 

Surface sterilization is the first stage of plant tissue culture and is emphasized as the most difficult stage according 

to some views. In addition, surface sterilization process in aquatic plants is a very difficult process. Plant parts 

cannot be cultured without sterilization. This study presents the surface sterilization of Limnophila aromatica 

(Lamk.) Merr. and Rotala rotundifolia (Buch-Ham. ex Roxb) for production by tissue culture techniques. L. 

aromatica and R. rotundifolia were kept under running water as pre-treatment. Then, different time and 

concentrations of commercial bleach (NaOCI) and hydrogen peroxide (H2O2) were treated and their contamination 

rates were determined. High use of NaOCl and H2O2 reduces the level of contamination on the explants, while 

damaging the plant explants. The highest sterile and live explants for L. aromatica were obtained at a ratio of 20% 

NaOCI for bleach application. The highest sterile and live explants in hydrogen peroxide application were obtained 

with 20% and 30% H2O2. On the other hand, the highest sterile and live explant rates of R. rotundifolia were 

obtained in 20% NaOCI and 20% H2O2 applications. As a result, surface sterilization of L. aromatica and R. 

rotundifolia was successfully achieved for in vitro production. 

Keywords: Explant, H2O2, NaOCI, Surface sterilization, Tissue culture 

 

 

Doku Kültürü Uygulamaları için Limnophila aromatica (Lamk.) Merr. ve Rotala rotundifolia (Buch-Ham. 

ex Roxb) Koehne’de Yüzey Sterilizasyon Çalışmaları 

 

Özet 

Yüzey sterilizasyonu bitki doku kültürünün ilk aşamasıdır ve bazı görüşlere göre en zor aşaması olarak 

vurgulanmaktadır. Ayrıca su bitkilerinde yüzey sterilizasyon işlemleri oldukça zor bir işlemdir. Sterilizasyon 

işlemi yapılmadan bitki parçaları kültüre alınamamaktadır. Bu çalışma, doku kültürü teknikleri ile üretim için 

Limnophila aromatica (Lamk.) Merr. ve Rotala rotundifolia (Buch-Ham. ex Roxb)’nın yüzey sterilizasyonunu 

sunmaktadır. L. aromatica ve R. rotundifolia ön işlem olarak akan çeşme suyunun altında tutulmuştur. Ardından 

farklı süre ve konsantrasyonlarda ticari çamaşır suyu (NaOCI) ve hidrojen peroksit (H2O2) ile muamale edilmiş ve 

bulaşık oranları tespit edilmiştir. Yüksek oranda kullanılan NaOCI ve H2O2 ile birlikte eksplantlar üzerinde 

kontaminasyon seviyesi azaltırken, bitki eksplantlarına zarar vermiştir. L. aromatica için en yüksek steril ve 

sağlam eksplant oranları çamaşır suyu uygulaması için %20’lik NaOCI oranında elde edilmiştir. Hidrojen peroksit 

uygulamasında en yüksek steril ve sağlam eksplantlar %20 ve %30’lik H2O2 ile elde edilmiştir. R. rotundifolia da 

en yüksek steril ve sağlam eksplant oranları %20’lik NaOCI ve %20’lik H2O2 uygulamalarında elde edilmiştir. 

Sonuç olarak, in vitro üretim için L. aromatica ve R. rotundifolia’nın yüzey sterilizasyonu başarıyla sağlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Eksplant, H2O2, NaOCI, Yüzey sterilizasyonu, Doku kültürü 

 

1. GİRİŞ 

Sterilizasyon, doku kültürü çalışmalarının en önemli aşamalarından biridir. Çalışma ortamının, besin ortamının, 

alet ve ekipmanların sterilizasyonunun yanında kültüre alınacak eksplantın da (bitki kısımları) steril olması 

gerekmektedir. Ancak sterilizasyon yöntemlerinde kullanılacak dezenfektanların cinsi (etil alkol, sodyum 

hipoklorit, civa klorür, gümüş nitrat ve hidrojen peroksit gibi.), konsantrasyonları ve uygulama süresi ekplant 

kaynağına göre farklılıklar göstermektedir. Ayrıca sterilizasyon aşamasında eksplantların zarar görmemelerine 
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dikkat edilmelidir. Bu bakımdan doku kültürü çalışmalarında en iyi eksplant kaynağı daha önceden steril edilmiş 

eksplantlardan çıkan yeni sürgünlerdir. Bu şekilde dezenfektanların eksplantlar üzerindeki olumsuz etkilerinin de 

önüne geçilmiş olunmaktadır (Babaoğlu ve ark., 2001; Mansuroğlu ve Gürel, 2001). 

 

Bitki doku kültürü tekniği; steril şartlarda ve suni bir besin ortamında gerçekleştirilen; bütün bir bitki, hücre, doku 

veya organ gibi bitki kısımları kullanılarak yeni doku, bitki ya da bitkisel ürünlerin elde edilmesidir. Bu teknik 

sayesinde, yeni bitki çeşitleri geliştirilmekte, var olan türlerde genetik çeşitlilik sağlanmakta, nesli yok olma 

tehlikesi altında olan türler korunmakta ve zor çoğalan türler çoğaltılmaktadır. Ayrıca hücre, doku ve bitki 

beslenmesi, protoplast izolasyonu ve füzyonu, sitogenetik çalışmalar, morfogenesis çalışmaları ve biyolojik azot 

fiksasyonu gibi bazı araştırmalarda da doku kültüründen yararlanılmaktadır (Babaoğlu ve ark., 2001). 

 

Bu çalışma, doku kültürü teknikleri ile üretimi hedeflenen Limnophila aromatica (Lamk.) Merr. ve Rotala 

rotundifolia (Buch-Ham. ex Roxb) Koehne’nın yüzey sterilizasyonu denemelerini sunmaktadır. 

2. MATERYAL VE METOT 

Bitki materyali olarak kullanılan Limnophila aromatica (Lamk.) Merr. ve Rotala rotundifolia (Buch-Ham. ex Roxb) 

Koehne Konya'da bulunan akvaryumculardan temin edilmiştir. Yüzey sterilizasyonu işlemi uygulanmadan önce L. 

aromatica, 30 dk akan çeşme suyunun altında bekletilmiştir. R. rotundifolia ise 10 dk akan çeşme suyunun altında 

bekletilmiştir. Bu ön uygulama, bitkilerin üzerindeki ölü dokuların uzaklaştırılması ve bitki üzerinde bulunanan 

mikrobiyal kirliliğin oranını azaltmak için uygulanmıştır. 

Çamaşır suyu uygulamasında L. aromatica bitkisinin yüzey sterilizasyonu için üst gövdeden 3-5 cm 

uzunluklarında kesilen parçalar %5, %10, %20, %30, %40 ve %50 ticari çamaşır suyu (%5 NaOCI) ile 10 dk 

muamele edilmiştir. 5 dk süreyle 3 kez durulama işlemi uygulandıktan sonra sürgün ucu, 1. ve 2. koltukaltı 

meristem eksplantları izole edilerek, hormonsuz Murashige ve Skoog (1962) (MS) temel besin ortamı besin 

ortamına aktarılmış ve bulaşık oranları belirlenmiştir. Hidrojen peroksit uygulamasında L. aromatica yüzey 

sterilizasyonu için eksplantlar %5-50’lik hidrojen peroksit konsantrasyonunda 10 dk muamale edilmiştir. 

Ardından 3 kez 5’er dk durulama işlemi yapılmış ve sürgün ucu, 1. ve 2. koltuk altı meristem eksplantları hormon 

içermeyen MS ortamına aktarılmıştır ve bulaşık oranları belirlenmiştir. 

R. rotundifolia bitkisinin çamaşır suyu ile yüzey sterilizasyonunda bitkiden 3-4 cm uzunluğundaki gövdeleri 

kesilerek farklı oranlarda (%5-40) çamaşır suyu ile 10 dk muamele edilmiştir. Ardından sürgün ucu ve boğum 

eksplantları izole edilerek hormonsuz MS ortamına aktarılmıştır. R. rotundifolia parçaları farklı oranlarda (%10-

40) hidrojen peroksit ile farklı sürelerde (7 ve 10 dk) muamele edilmiştir. Ardından sürgün ucu ve boğum 

eksplantları izole edilerek MSO ortamına aktarılmıştır. 

Kültür ortamlarının hazırlanmasında MS besin tuzları ve %3 sükroz (Duchefa) kullanılmış ve jelleştirme ajanı 

olarak %0.65’lik agar (Duchefa) ilave edilmiştir. 1N NaOH ve 1N HCl ile kültür ortamının pH’sı 5.7±0.1’e yapılmış 

ve otoklavda steril edilmiştir (1.2 basınç - 120 ºC’de 20 dk). Denemelerde eksplantlar, beyaz ışık yayan diyotlar (LED) 

24±1 ºC'de ve 16 saat ışık fotoperiyodunda kültüre alınmıştır. 

 

3. BULGULAR ve TARTIŞMA 

 

3.1. Limnophila aromatica ile yapılan yüzey sterilizasyonu çalışmaları 

 

Bitkilere yüzey sterilizasyonu işlemi uygulanmadan önce 15 dakika akan çeşme suyunun altında tutulmuştur. 

Ardından bitkiler farklı sürelerde ve konsantrasyonlarda hidrojen peroksit (H2O2) ve ticari çamaşır suyu (%5 

NaOCI) ile muamele edilmiştir. 
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Çizelge 1. Murashige ve Skoog (1962) temel besin ortamı bileşenleri 

Bileşenler 
Konsantrasyon (mg L-

1) 

Makro Elementler 

NH4NO3 1650.000 

KNO3 1900.000 

CaCI2.2H2O 440.000 

MgSO4.7H2O 370.000 

KH2PO4 170.000 

Mikro Elementler 

KI 0.830 

H3BO3 6.200 

MnSO4.4H2O 22.300 

ZnSO4.7H2O 8.600 

Na2MoO4.2H2O 0.250 

FeSO4.7H2O 27.850 

CoCl2.6H2O 0.025 

CuSO4.5H2O 0.025 

Na2EDTA.2H2O 37.250 

Vitaminler 

Myo-Inositol 100.000 

Nicotinic Acid 0.500 

Pyrotinic Acid 0.500 

Thiamine-HCI 0.100 

Glycine 2.000 

 

Çamaşır suyu ile sterilizasyon: 

L. aromatica bitkisinin yüzey sterilizasyonu için üst gövdeden 3-5 cm uzunluklarında kesilen parçalar %5 - %50 

ticari çamaşır suyu (NaOCI) ile 10 dk muamele edilmiştir (Tablo 2). Sürgün ucu, 1. ve 2. koltukaltı meristem 

eksplantları hormonsuz MS besin ortamında aktarılmıştır. Bir hafta içinde bakteriyel ve fungal bulaşıklar 

belirmeye başlamıştır. Kullanılan çamaşır suyu oranı artışı ile birlikte eksplantların sterilzasyon seviyeleri artış 

göstermiştir. Fakat çamaşır suyunun parçalayıcı ve beyazlatıcı özelliği nedeniyle bitki dokuları zarar görmüştür. 

Steril ve sağlam eksplant bazında en ideal NaOCI konsantrasyonu %20 olarak belirlenmiş ve buradan elde edilen 

steril ve sağlam eksplantlar çoğaltım çalışmaları için kullanılmıştır. Öztürk (2002), Ludwigia sp’nin in vitro hızlı 

çoğaltımı ile ilgili çalışma yapmıştır. Bitki yüzey sterilizasyonu için 15 dk çeşme suyunda tutulan bitkilere sonra 

9 dk %20’lik ticari çamaşır suyu uygulayarak steril eksplantları elde etmiştir. Zhou ve ark. (2006), akuatik 

makrofitler olan Myriophyllum spicatum L. ve Potamogeton crispus L. bitkilerinin in vitro ortamda çoğaltımı ile 

ilgili protokol geliştirme çalışması yapmışlardır. Bitki yüzey sterilizasyonu için her iki türden alınan taze sürgünler 

2 gün sabunlu suda, ardından 1 gün boyunca musluk suyunda bekletilmiştir. Sürgünler daha sonra 2-3 cm 

uzunluğunda parçalara ayrılıp, %70’lik etonolde 30 saniye ve %10’luk çamaşır suyunda 3 dk boyunca muamele 

görmüştür. Ardından 5 kez 3’er dk steril distile su ile yıkanmıştır.  
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Tablo 2. Farklı konsantrasyon uygulanan çamaşır suyunun bulaşık oranı üzerine etkisi 

% 
Süre 

(dakika) 

Sürgün ucu 

eksplantında  
Bulaşık Oranı (%) 

1. Koltukaltı 

eksplantında Bulaşık 

Oranı (%) 

2. Koltukaltı eksplantında  
Bulaşık Oranı (%) 

5 10 dk 100 100 100 

10 10 dk 100 90 100 

20 10 dk 75 85 90 

30 10 dk 45 65 80 

40 10 dk 40 55 60 

50 10 dk 25 30 45 

 
Hidrojen peroksit ile sterilizasyon:  

 

L. aromatica yüzey sterilizasyonu için eksplantlar %5-50’lik hidrojen peroksit konsantrasyonunda 10 dk muamale 

edilmiştir. Ardından 3 kez 5’er dk durulama işlemi yapılmış ve sürgün ucu, 1. ve 2. koltuk altı meristem 

eksplantları hormon içermeyen MS ortamına aktarılmıştır. Her üç ekspkant tipinde de elde edilen bulaşık oranları 

Tablo 3.’de verilmiştir. H2O2’nin etkisiyle birlikte bazı eksplantlarda kahverengileşmeler ve kararmalar 

gözlenmiştir. %20 ve %30 oranında kullanılan hidrojen peroksit konsantrasyonundan elde edilen steril ve sağlam 

eksplantlardan çıkan sürgünler çoğaltım çalışmaları için kullanılmıştır.   

Tablo 3. Farklı konsantrasyonlarda uygulanan hidrojen peroksitin bulaşık oranı üzerine etkisi 

% 
Süre 

(dakika) 
Sürgün ucu eksplantında  

Bulaşık Oranı (%) 

1. Koltukaltı 

eksplantında Bulaşık 

Oranı (%) 

2. Koltukaltı eksplantında  
Bulaşık Oranı (%) 

5 10 dk 100 95 100 

10 10 dk 90 80 85 

20 10 dk 65 75 65 

30 10 dk 40 65 50 

40 10 dk 25 55 45 

50 10 dk 15 25 30 

 
3.2. Rotala rotundifolia ile yapılan yüzey sterilizasyonu çalışmaları 

 

Çamaşır suyu ile sterilizasyon: 

 

R. rotundifolia bitkisi yüzey sterilizasyonuna başlamadın önce 10 dk akan çeşme suyunda yıkanmıştır. Daha sonra 

bitkinin 3-4 cm uzunluğundaki gövdeleri kesilerek farklı oranlarda (%5-40) çamaşır suyu ile 10 dk muamele 

edilmiştir (Tablo 4). Ardından sürgün ucu ve boğum eksplantları izole edilerek MSO ortamına aktarılmıştır. 

Çamaşır suyunu yüksek oranda kullanıldığı bazı eksplantlarda beyazlaşmalar kaydedilmiştir. L. aromatica da 

görüldüğü gibi, çamaşır suyu etkisiyle beyazlaşan eksplantlar görülmüştür. Steril ve sağlam eksplantlar %20 

çamaşır suyu oranında elde edilen steril ve sağlam eksplantlardan çıkan sürgünler, daha sonra çoğaltım çalışmaları 

için kullanılmıştır. Benzer şekilde Şumlu (2009), Rotala macrandra bitkisiyle yürüttüğü çalışmasında çamaşır 

suyunun etkisiyle klorofillerin parçalandığını ve dolayısıyla eksplantların beyazladığını veya sarardığını rapor 
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etmiştir. Buna karşın Banerjee ve Shrivastava (2012) Bacopa monnieri (L.)’nin etkili üretimi için doku kültürü 

tekniklerinden yararlanarak bir protokol geliştirme çalışması yapmışlardır. Eksplant olarak 2,5 cm’lik internodal 

parçalar kullanılmıştır. Bitki yüzey sterilizasyonu için 2-3 aylık bitkilerden alınan eksplantlar yaklaşık yarım saat 

musluk suyunda ardından da 4-3 damla sıvı sabun damlatılmış suda 20 dk boyunca yıkanmış ve musluk suyuyla 

durulanmıştır. Ardından eksplantlara 2-3 dk %0,1 HgCI2’le uygulanmış ve steril eksplantları elde etmişlerdir. 

 

Tablo 4. Farklı konsantrasyonlarda uygulanan çamaşır suyunun bulaşık oranı üzerine etkisi 

% 
Süre 

(dakika) 
Sürgün Ucu Eksplantında  

Bulaşık Oranı (%) 
Boğum Eksplant Bulaşık Oranı 

(%) 

5 10 dk  100 100 

10 10 dk 90 100 

20 10 dk 75 80 

30 10 dk 20 30 

40 10 dk 0 10 

 

Hidrojen peroksit ile sterilizasyon:  

 

Bitkiler yüzey sterilizasyonu için 10 dk çeşme suyunda bekletildikten sonra farklı oranlarda (%10-40) hidrojen 

peroksit ile farklı sürelerde (7 ve 10 dk) muamele edilmiştir. Ardından sürgün ucu ve boğum eksplantları izole 

edilerek MSO ortamına aktarılmıştır. En fazla bulaşık oranı tüm %10’luk H2O2 ile 7 dk muamele edilen 

eksplantlarda gözlenirken en az bulaşık oranı ise %40’lık H2O2 10 dk muamele edilen eksplantlarda gözlenmiştir 

(Tablo 5). %20’lik hidrojen peroksit konsantrasyonundan çıkan steril ve sağlam eksplantlardan çıkan sürgünler, 

daha sonra çoğaltım çalışmaları için kullanılmıştır. Karatas ve ark. (2013), Bacopa monnieri ile yaptıkları 

sterilizasyon çalışmasında steril eksplantları %40’lık hidrojen peroksitte 10 dk bekletilen eksplantlardan elde 

ettiklerini bildirmişlerdir. 

 

Tablo 5. Farklı konsantrasyonlarda uygulanan hidrojen peroksitin bulaşık oranı üzerine etkisi 

 % Süre (dakika) 
Sürgün Ucu Eksplantında  

Bulaşık Oranı (%) 
Boğum Eksplant Bulaşık Oranı 

(%) 

10 7 dk 95 85 

20 10 dk 60 70 

30 10 dk 45 50 

40 10 dk 20 35 

 
  



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                                  141 

 

 

4. SONUÇ 

Yüzey sterilizasyonu, eksplantların mikroorganizmalarından arındırıldığı bir işlemdir. Eksplantlar genellikle 

sodyum hipoklorit solusyonu ve hidrojen peroksit kullanılarak mikroorganizmalarından arındırılmaktadır. Bu 

amaçla, L. aromatica ve R. rotundifolia bitkilerinin yüzey sterilizasyonu için %5 aktif madde içeren ticari çamaşır 

suyu ve H2O2 kullanılmıştır. Dezenfektanların uygulama süresi eksplantın tipine, bitki tür ve çeşidine göre 

değişmiştir. Aynı şekilde bitkilerin dezentektandan etkilenme seviyeleri de farklılık göstermiştir. R. rotundifolia, 

L. aromatica’ya göre daha fazla zarar görmüştür. Her iki bitki türünde de steril ve sağlam eksplantlar %20 ve %30 

oranında kullanılan dezenfektanlarda belirlenmiştir. Bitkilerin yüzey sterilizasyonu başarıyla sağlanmıştır. 
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Üzüm posası katkılı muffinlerin bazı kalite özelliklerinin belirlenmesi 

 

Kıvılcım Çelik1* , Bülent Ergönül2 

 
1,2Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Manisa, Türkiye 

 

*Sorumlu yazar e-mail: kvlcmclk94@gmail.com 

Özet 

Bu araştırmada, üzümün şarap ve meyve suyuna işlenmesi sonucu ortaya çıkan üzüm posasının günümüzde 

atıştırmalık bir ürün olan muffin üretiminde kullanılabilirliği araştırılmıştır. Bu kapsamda muffin karışımına hamur 

ağırlığı üzerinden %2, %4, %6 ve %8 oranında kuru üzüm posası ilave edilmiş, üretimde kullanılan posada 

mikrobiyolojik analizler gerçekleştirilmiş ve hem posanın hem de üretilen muffinlerin bazı fiziksel, kimyasal, 

tekstürel ve duyusal özellikleri araştırılmıştır. Üretilen muffinlerin içerisindeki üzüm posası miktarı arttıkça 

muffinlerin kül, yağ, protein, karbonhidrat ve iç – dış sertlik değerlerinde artış olduğu saptanmıştır. Ayrıca 

ürünlerin nem, şeker ve pH değerlerinde azalma olduğu saptanmıştır. Muffinlere ilave edilen üzüm posası 

sayesinde ürünlerin toplam fenolik madde miktarı, toplam monomerik antosiyanin miktarı, antioksidan aktivitesi 

ve resveratrol içeriği kontrol örneğine göre daha yüksek çıktığı tespit edilmiştir. Eğitimli panelist grubu tarafından 

yapılan duyusal testlerin sonuçlarına göre üzüm posalı muffinler arasında genel kabul edilebilirlik açısından en 

yüksek puanı kontrol örneği almış, bunu %2 ve %4 üzüm posası katkılı muffin örnekleri takip etmiştir. İstatistiksel 

analiz sonuçlarına bu üç örneğin genel beğeni puanları arasında istatistiksel olarak önemli farklılık (p>0,05) 

bulunmamıştır. Üzüm posası katkılı muffinlerin kullanılabilir üst sınırı duyusal test sonuçlarına göre %4 üzüm 

posası katkılı olarak belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Üzüm posası, muffin, kek, resveratrol, fenolik bileşik, tekstür 

1. GİRİŞ  

TSE 13375 Hazır kekler (sade, çeşnili ve dolgulu) standardında Hazır kek, “buğday unu veya tahıl unları ve/veya 

karışımları, beyaz şeker, yemeklik bitkisel yağ, yumurta, tuz, kabarmayı sağlayıcı maddeler, çeşni maddeleri, 

dolgu maddeleri ve diğer katkı maddelerinin, su eklenerek karıştırıldıktan sonra tekniğine uygun biçimde işlenerek 

şekil verebilmesi ve pişirilmesi suretiyle hazırlanan, ambalajlı olarak tüketime sunulan mamul” şeklinde 

tanımlanmaktadır. Başka bir tanımla kek; %8-9 oranında protein içeren yumuşak buğdaydan elde edilen un, şeker, 

yağ ve yumurta ile elde edilen yumuşak hamurun, uygun sıcaklık ve sürede pişirilerek tüketilebilir hale gelmiş 

hazır gıda maddesidir (Giritlioğlu,E., 2017). 

Keklerin içerisinde yer alan maddelere ve bunların oranlarına göre keklerin sınıflandırılması yapılmaktadır. Dilim, 

top, baton, kalıp, pasta altı, bar kek olmak üzere piyasadaki kekler şekillerine göre altı sınıfa ayrılmaktadır 

(Giritlioğlu, 2017). Ülkemizde 2005 yılında kek üretim miktarı 47.000 ton, 2010 yılında 136.000 ton ve 2014 

yılında 222.000 ton olarak hesaplanmıştır (TUİK, 2018).  

Ticarileşme, küreselleşme, nüfusta olan artış ve kentleşmede meydana gelen büyüme gibi nedenlerle değişen 

üretim ve tüketimler sonucu, tüketicilerde gıda ürünlerine yönelik talep son yıllarda fazlasıyla artmıştır (Siro, 

2008). Daha kaliteli ve sağlıklı bir yaşam için tüketiciler, sağlık sorunlarına çözüm aramanın yanı sıra, 

hastalıklardan korunmak için önlemler almakta ve fonksiyonel gıda tüketimi de bu amaçla alınan önlemlerden biri 

olarak açığa çıkmaktadır (Hacıoğlu ve Kurt, 2012).  

Bugüne kadar fonksiyonel gıda tanımı için ortak bir tanım bulunamamasına karşın, fonksiyonel gıdalar genellikle 

vücudun temel besin ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra insan fizyolojisine ve metabolizmasına ek faydalar 

sağlayan ve böylelikle hastalıklardan korunmada ayrıca daha sağlıklı bir yaşam sürmek için yardımcı olan gıdalar 

ya da gıda bileşenleri olarak tanımlanmaktadır (Hacıoğlu ve Kurt, 2012). Bir gıdanın fonksiyonel olabilmesi için 

biyoaktif bileşenler, probiyotik mikroorganizmalar ve prebiyotik maddeleri içermesi gerekmekte ve bu etkenlerin 

vücutta gerekli bölgelere yeterince gönderilebilmesi gerekmektedir. Fonksiyonel gıdalar, kanser, kalp damar 
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rahatsızlıkları, kolesterol, yüksek tansiyon, ülser, şeker ve bağırsak hastalıklarının oluşması riskini 

azaltmaktadırlar (Erbaş, 2006).  

Meyveler, sebzeler ve tahıl ürünleri fenolik bileşenler açısından zengin gıdalardır. Yapılan bir çok çalışma meyve 

ve sebzelerin içerisindeki fenolik bileşenlerin tüketimi ile içerisindeki antioksidan özellik sebebiyle kanser 

türlerini, kardiyovasküler rahatsızlıkları ve yaşa bağlı olarak çeşitli dejeneratif hastalık risklerini azalttığını ortaya 

koymaktadır. Doğal antioksidan kaynağı olan gıda atık ürünleri (kabuklar, çekirdekler, gövde ve yapraklar, saplar) 

üzerine ilgi yoğunlaşmıştır (Tenderis, 2010).  

Sofralık olarak tüketilen üzüm ve bunlardan elde edilen üzüm ürünleri, fenolik bileşenler açısından çok zengin 

olduğundan ve insan sağlığı açısından önemli biyoaktif bileşenleri içermesinden dolayı günlük diyette sıklıkla 

tüketilmesi gereken gıdalardır. Genel olarak üzümün bileşiminde su, şeker, organik asitler, mineraller, azotlu 

bileşenler, aroma maddeleri, enzimler, vitaminler ve fenolik bileşenler bulunmaktadır (Gülcü ve ark., 2008).   

Üzüm birçok meyve ve sebzeye göre çok daha fazla fenolik bileşenleri içerdiğinden dolayı çok sayıda araştırmaya 

konu olmuştur. Üzümün işlendikten sonrası atığı da biyoaktif fenolik bileşenlerce zengindir. Üzüm çekirdekleri, 

şarap endüstrisinin atıklarının %15’ini oluşturmakta ve ortalama %60-70 toplam ekstrakte edilebilir fenolik 

bileşenleri içermektedir. Üzüm çekirdekleri, kateşin, epikateşin, epikateşin gallat, dimerik, trimerik ve tetramerik 

prosiyanidinler gibi monomerik fenolik bileşenlerin kaynağıdırlar. Ayrıca anti-aging, anti-mutajenik, damar 

daralmasını önleyen ve virüslere karşı olan polimerize olmuş proantosiyanidinleri içermektedir (Tenderis, 2010). 

Ayrıca üzüm meyvesinde tohum, yaprak, destek doku ve kabuğunda fenolik maddeler içerisinde stilbenlere ait 

resveratrol bileşiği de bulunmaktadır (Gülcü ve ark., 2008).    

Yapılan bu çalışma ile şaraplık üzüm atığı olarak ortaya çıkan ve kurutulup öğütülerek elde edilen üzüm posasının 

gıda katkısı olarak, atıştırmalık gıda ürünleri içerisinde yer alan muffinlerin üretiminde kullanılması ve elde 

edilecek yeni ürünlerde bazı kalite özelliklerinin saptanması, duyusal teste tabii tutulması ve başlıca kimyasal 

özelliklerinin belirlenip, hem üzüm posasının hem de elde edilen muffinlerin fenolik bileşenlerinin, antioksidan 

kapasitesinin ve antosiyaninlerin miktarlarının belirlenmesi amaçlanmıştır.  

2. MATERYAL VE METOD  

2.1. Materyal   

Vitis vinifera L. Familyasından Manisa ili ve bölgesinde yetiştirilen üzüm çeşitlerinin, şaraba ve üzüm suyuna 

işlenmesi sonrasında atık olarak açığa çıkan sergide kurutulmuş üzüm posası materyal olarak kullanılmıştır.  Posa, 

Manisa ili Yunusemre ilçesinde bulunan Manisa Bağcılık Araştırma Enstitüsü’nden Eylül-Ekim aylarında 

toplanmıştır. Posa örnekleri 280 µm partikül boyutuna kadar Retsch GM 200 bıçaklı öğütücüde öğütülmüştür. 

Öğütülen posalar analizlerde kullanılana kadar +4 °C’ de buzdolabı koşullarında hava almayan kilitli poşetlerde 

muhafaza edilmiştir. 

2.2. Yöntemler  

2.2.1. Deneme Planı   

Deneme, öğütülmüş formdaki kuru üzüm posası örneğinin hamur ağırlığı üzerinden 5 farklı ikame oranında (%0, 

2, 4, 6, 8) muffin hamurunda ilave edilmesiyle 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür.   

2.2.2. Muffin Örneklerinin Hazırlanması   

Muffin hamuru üretiminde kullanılacak formülasyonun gerçekleştirilecek ön denemelerle Tablo 1’deki gibi 

olmasına karar verilmiştir. 
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Formülasyonda kurutulmuş ve öğütülmüş üzüm posası hamurun içerisine hamur ağırlığı üzerinden %0-2-4-6-8 

oranında ilave edilmiştir. Yoğurma elektrikli mikser ile gerçekleştirilmiştir. Yoğurma işlemi tamamlanan hamurlar 

muffin kaplarına eşit miktarda konularak önceden ısıtılmış fırında 180 °C’ de 35 dakika süreyle pişirilmiştir. 

Üretimi yapılan muffinler MK; kontrol örneği, M2; %2 posa katkılı muffin, M4; %4 posa katkılı muffin, M6; %6 

posa katkılı muffin ve M8; %8 posa katkılı muffin olarak isimlendirilmiş olup çalışma içerisinde bu kısaltmalar 

kullanılarak sonuçlar verilmiştir. 

Tablo 1. Muffin Hamuru Formülasyonu  

Muffin Üretiminde Kullanılan Maddeler Miktar (g) 

Yumurta (2 adet) 100 g 

Şeker 160 g 

Süt 110 g 

Sıvı Yağ 140 g 

Un 250 g 

Sodyum bikarbonat 6 g  

2.2.2. Analiz Metotları   

2.2.2.1. Kurutulmuş, Öğütülmüş Posada Yapılan Mikrobiyolojik Analizler  

Üretilen ürünlerde kullanılan üzüm posası atık bir madde olduğu için mikrobiyolojik değerlendirmesi de 

yapılmıştır. Bu kapsamda koliform bakteri analizi, toplam mezofilik aerobik canlı mikroorganizma analizi, S. 

aureus bakterileri analizi, E.coli O157:H7 sayımı, küf ve maya sayımı ve fekal koliform mikroorganizma analizi 

yapılmıştır. Koliform bakteri analizi, toplam mezofilik aerobik canlı mikroorganizma analizi, S. aureus bakteri 

analizi, E.coli O157:H7 sayımı, küf ve maya sayımı ve fekal koliform mikroorganizma analizi ICMSF, 1999’e 

göre yapılmıştır.  

2.2.2.2. Kurutulmuş, Öğütülmüş Posada ve Muffin Örneklerinde Yapılan Fiziksel ve Kimyasal Analizler  

Kurutulmuş, öğütülmüş posada ve muffin örneklerinde pH ölçümü, nem tayini, kül tayini, yağ tayini, protein 

tayini, karbonhidrat tayini, toplam fenolik madde tayini, toplam şeker tayini, antioksidan aktivite tayini, toplam 

monomerik antosiyanin miktarı tayini, resveratrol tayini yapılmıştır. Örneklerin pH derecesinin ölçülmesi için 

pHmetre (WTW Instruments, Almanya) elektrotları örneğe batırılmış ve 25°C’de 1 dk kadar bekletilmiştir 

(Cemeroğlu, 2013).Örneklerin nem tayini gravimetrik yöntemle TS EN ISO 712’e göre yapılmıştır (Aksoylu, 

2012).  Örneklerin kül miktarlarının tayini gravimetrik yöntemle TS 1511’e göre, 2 g örneğin kroze içerisine 

tartılıp, etil alkol ile ön yakma işlemi gerçekleştirildikten sonra 550°C’de küller gri-beyaz renk alasıya kadar kül 

fırınında yakılmasıyla gerçekleştirilmiştir (Aksoylu, 2012).Yağ miktarı tayini AOAC Metot 948.22’e göre, 

numunelerden 5 g tartılıp, örneklerin hegzan çözücüsü kullanılarak Soxhelet ekstraksiyonunun 8-10 saat 

uygulanmasıyla gerçekleştirilmiştir (Tuna, 2015). Toplam protein analizi AOAC 950.48’e göre Kjeldahl metoduna 

göre yapılmıştır (Aksoylu, 2012). Toplam karbonhidrat miktarı nem, kül, yağ, toplam şeker ve protein 

miktarlarının toplamının 100’den çıkarılmasıyla bulunmuştur (Aksoylu, 2012). Örneklerin toplam fenolik madde 

miktarı tayini spektrofotometrede Folin-Ciocalteu yöntemi kullanılarak yapılmıştır (Cemeroğlu, 2013). 

Numunelerin toplam şeker tayini volumetrik yöntemlerden biri olan Lane-Eynon yöntemiyle gerçekleştirilmiştir 

(Cemeroğlu, 2013). Örneklerdeki toplam antioksidan aktivite tayini 1,1-difenil-2-pikrilhidrazil (DPPH) radikali 

kullanılarak saptanmıştır (Aksoylu, 2012).Örneklerdeki ve üzüm posasındaki toplam monomerik antosiyanin 

miktar analizi için pH-diferansiyel metodu kullanılmış ve spektrofotometrede  nm’de absorbansları ölçülmüştür 

(Güler, 2011). Örneklerdeki resveratrol miktarı tayini taşıyıcı faz olarak asetik asit ve asetonitril, dedektör olarak 

da UV-VIS dedektörü kullanılarak HPLC cihazında gerçekleştirilmiştir (Arslan, 2009). 

2.2.2.3. Muffin Örneklerinde Yapılan Diğer Analizler 

Muffin örneklerinde ayrıca renk ölçümü, tekstürel analizler, duyusal değerlendirme ve istatistiksel değerlendirme 

yapılmıştır. Örneklerin renk ölçümü Minolta Tristumulus Colorimeter (CR-400) cihazı kullanılarak, hem iç hem 
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de dış renk ölçümleri gerçekleştirilmiş ve renk bileşenleri L, a ve b değerleri tespit edilmiştir (Bhaduri, 2013). 

Ayrıca örneklerin Hue° ve Chroma değerleri de hesaplanmıştır (Noğay, 2014) Örneklerin sertliklerinin ölçümünde 

TA-XT-2 Doku Ölçüm Cihazı (Texture Technologies Corp., Scarsdale, NY) (Stable Micro Systems Ltd.) 

kullanılmış olup, kullanılan prob P36R’dir. 50 kg yük kullanılarak 30 s boyunca sıkıştırma yapılmış olup, test 

öncesi hız 2 mm/s, test hızı 1 mm/s ve test sonrası hız 10 mm/s olarak girilmiştir (Bhaduri, 2013). Muffin 

örneklerinin duyusal değerlendirmesi eğitimli 7 panelist ile birlikte gerçekleştirilmiş. Duyusal testte ürünlerin dış 

görünüş, iç renk, gözenek yapısı, tekstür, koku, çiğnenebilirlik, elastikiyet ve lezzet puanlamaları yapılmıştır. 

Puanlamalar 1-5 (1 = Beğenmedim, 2 = Az Beğendim, 3 = Orta Derecede Beğendim, 4 = Beğendim, 5 = Çok 

Beğendim) arasında 5 puanlı hedonik skala kullanılarak tespit edilmiştir (Noğay, 2014; ISO, 1985). Örneklerin 

istatistiksel değerlendirilmesi SAS İstatistiksel Analiz Programı kullanılarak varyans analizi yapılmıştır (SAS, 

2001). 

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Tablo 2. Denemelerde kullanılan üzüm posasının kimyasal özellikleri 

Analizler Sonuçlar 

pH 3,86 

Nem (%) 6,90 

Kül (%) 6,82 

Protein (%) 9,12 

Toplam Şeker (%) T.E. 

Karbonhidrat (%) 67,96 

Toplam Yağ (%) 9,20 

T.E. : Tespit edilemedi. 

Yapılan analizler sonucunda muffin üretiminde kullanılan üzüm posasının pH değeri 3,86 bulunmuş olup, nem 

içeriği %6,90 olarak tespit edilmiştir. Ayrıca posanın kül miktarı %6,82 bulunmuş olup, protein miktarı %9,12, 

karbonhidrat miktarı %67,96 ve toplam yağ miktarı ise %9,20 olarak saptanmıştır. Fermantasyon sonrası üzüm 

içerisindeki şeker alkole dönüştüğü için muffin üretiminde kullanılan üzüm posası şarap üretimi sonrası açığa 

çıkan atıktan ibaret olduğundan posada şeker tespit limitlerinin altındadır. 

Tablo 3. Denemelerde kullanılan üzüm posasının diğer kimyasal özellikleri 

Analizler Sonuçlar 

TFM(1) 29931,67 

DPPH(2) 339,83 

Toplam Monomerik Antosiyanin(3) 839,17 

Resveratrol(4) 111,20 
(1) : Toplam fenolik madde, mg/kg GAE 
(2) : Antioksidan aktivite, mM Troloks eşdeğeri  
(3) : Toplam monomerik antosiyanin, mg Malvidin-3-glukozid/kg 
(4) : ppm 

Yapılan analizler sonucunda muffin üretiminde kullanılan üzüm posasının toplam fenolik madde içeriği 29931,67 

mg/kg GAE, antioksidan aktivitesi 339,89 mM Troloks eşdeğeri, toplam monomerik antosiyanin miktarı 239,17 

mg Malvidin3-glikozid/kg ve resveratrol içeriği ise 111,2 ppm olarak belirlenmiştir. 

Tablo 4. Denemelerde kullanılan üzüm posasının mikrobiyolojik özellikleri 

Mikrobiyolojik Analizler Sonuçlar 

Toplam Mezofilik Aerobik Bakteri (kob/g) 3,15 log 

Küf – Maya (kob/g) 1,08 log 

Koliform Bakteri (kob/g) <1 log 

Fekal Koliform Bakteri (kob/g) <1 log 

S. aureus Bakteri (kob/g) <1 log 

E.coli O157:H7 (kob/25g) <1 log 
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Araştırmada kullanılan üzüm posası atık olarak alındığı için kullanılan posanın mikrobiyolojik değerlerine 

bakılmıştır. Muffin üretiminde kullanılan üzüm posasının mikrobiyolojik analiz sonuçlarında toplam mezofilik 

aerobik bakteri 3,15 log kob/g, küf ve maya 1,08 log kob/g olarak tespit edilmiştir. Ayrıca koliform bakteri, fekal 

koliform bakteri, S. aureus ve E.coli O157:H7 ekimleri de yapılmış olup bunların sonuçları ise <1 log kob/g olarak 

bulunmuştur. 

 

Tablo 5. Üretilen muffinlerin kimyasal özellikleri  

Örnekler pH Nem (%) Kül (%) Toplam 

Yağ (%) 

Protein 

(%) 

Karbonhidrat 

(%) 

Toplam 

Şeker (%) 

    

MK 7,09a* 17,01 1,19e* 23,64a* 6,83e* 37,37c* 14,00a*    

M2 6,02b 16,64 1,28d 22,84ba 6,95d 38,70bc 13,60b    

M4 5,92c 16,72 1,38c 22,47b 7,02c 39,16b 13,20c    

M6 5,54d 16,07 1,51b 22,65ba 7,08b 40,90a 11,80d    

M8 5,34e 15,62 1,61a 22,47b 7,15a 41,70a 11,40e    

*: Aynı sütunda farklı küçük harflerle işaret edilmiş sonuçlar arasında istatistiksel olarak önemli düzeyde (p<0,05) 

farklılık bulunmaktadır. 

Tablo 5 incelendiğinde kontrol örneği olan MK’nın pH değerinin 7,09 olduğu ve üzüm posası ilavesi arttıkça 

örneklerin pH değerlerinin istatistiksel olarak önemli düzeyde (p<0,05) azalma gösterdiği tespit edilmiştir. Üzüm 

posasının pH değerinin 3,86 olduğu (Tablo 2.) dikkate alındığında pH değerindeki azalmanın artan üzüm posası 

ilavesi nedeniyle ortaya çıktığı düşünülmektedir. Üretilen kontrol örneği muffinlerde ortalama %17,01 nem olduğu 

tespit edilmiştir. Artan posa miktarına bağlı olarak muffinlerin nem miktarlarının %15,62’ye kadar gerilediği 

saptanmıştır. Ürünlerin nem miktarlarında düşüş gözlenmiştir fakat istatistiki olarak önemli düzeyde (p>0,05) 

olmadığı ortaya çıkmıştır. Örneklerin kül değerlerinin % 1,19 – 1,61 arasında farklılık gösterdiği, üzüm posası 

miktarı arttıkça kül miktarının istatistiksel olarak önemli düzeyde (p<0,05) artış gösterdiği tespit edilmiştir. Muffin 

üretiminde kullanılan üzüm posasının kül niceliğinin %6,82 (Tablo 2.) olduğu dikkate alındığı taktirde artan posa 

miktarına bağlı olarak örneklerdeki kül miktarının artışının doğal olduğu düşünülmektedir. Muffin örneklerine ait 

yağ nicelikleri %22,47 ila %23,64 arasında farklılık göstermektedir (Tablo 5.). Kontrol örneğinin yağ oranı 

%23,64 olup bu değerin üzüm posası eklendikçe azaldığı belirlenmiştir. Yapılan istatistiksel değerlendirmeler 

sonucunda artan miktarlarda üzüm posası kullanımının muffin örneklerinin yağ niceliğinde az fakat önemli 

miktarda azalmaya neden olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). Üretilen muffinlerin protein değerlerinin 6,83 – 7,15 

arasında farklılık gösterdiği ortaya çıkmış ve örneklerdeki posa miktarı arttıkça kül miktarının da istatistiksel 

olarak önemli düzeyde (p<0,05) artış gösterdiği tespit edilmiştir. Üretilen muffinlerin karbonhidrat değerleri 

37,37’den 41,7’e kadar yükselme göstermiş ve artan üzüm posasına bağlı olarak karbonhidrat miktarındaki artış 

istatistiki olarak önemli düzeydedir (p<0,05). Gerçekleştirilen çalışmanın materyalini oluşturan muffin 

örneklerinin üretiminde kullanılan üzüm posası şarap üretimi sonrası ortaya çıkan atık posadan ibarettir. 

Dolayısıyla fermantasyon sonrası elde edilen bir başka ürünün atığı olan söz konusu hammaddede şeker niceliği 

tespit limitlerinin altındadır (Tablo 2.). Muffin üretiminde söz konusu posanın kullanımıyla şeker niceliği 

%14,00’ten %11,40’a dek azalma göstermiştir. Söz konusu azalma istatistiksel olarak önemli düzeydedir (p<0,05). 

Tablo 6. Üretilen muffinlerin diğer kimyasal özellikleri 

Örnekler TFM (1) DPPH(2) 

 

Toplam Monomerik 

Antosiyanin (3) 

Resveratrol(4)     

MK 280,00e* 2,51e* T.Ee* T.Ee*    

M2 509,00d 4,19d 43,46d 2,03d    

M4 687,67c 5,75c 78,84c 3,96c    

M6 895,33b 7,62b 100,81b 5,89b    

M8 1110,33a 9,21a 117,64a 7,54a    

*: Aynı sütunda farklı küçük harflerle işaret edilmiş sonuçlar arasında istatistiksel olarak önemli düzeyde (p<0,05) 

farklılık bulunmaktadır. 

T.E. : Tespit edilemedi. 
(1) : Toplam fenolik madde, mg/kg GAE 
(2) : Antioksidan aktivite, mM Troloks eşdeğeri  
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(3) : Toplam monomerik antosiyanin, mg Malvidin-3-glukozid/kg 
(4) : ppm 

 

Farklı oranlarda üzüm posası katılarak üretilen muffin örneklerine ait toplam fenolik madde (TFM) niceliklerini 

gösteren Tablo 6.’ya göz atıldığında, üzüm posası içermeyen kontrol örneğinin TFM içeriğinin 280,00 mg/kg GAE 

olduğu, TFM içeriğinin artan üzüm posası oranına paralel olarak artış gösterdiği görülmektedir. %8 oranında üzüm 

posası içeren muffin örneklerinin ortalama TFM içeriğinin ise 1110,33 mg/kg GAE olduğu tespit edilmiştir. 

Muffin örneklerinin antioksidan kapasitelerinin 2,51 mM TE ile 9,21 mM TE arasında değişiklik gösterdiği 

görülmekte olup, örneklerin antioksidan aktivite kapasiteleri arasında istatistiksel olarak önemli düzeyde farklıklar 

bulunduğu, formülasyondaki artan posa miktarına bağlı olarak örneklerin antioksidan aktivitelerinin önemli 

düzeyde arttığı tespit edilmiştir (p<0,05). Örneklere ait ortalama toplam monomerik antosiyanin miktarları Tablo 

6.’da verilmiş olup, posa içermeyen kontrol örneğinde antosiyanin tespit niceliğinin altında çıkmıştır. Muffin 

üretiminde kullanılan üzüm posanının ortalama antosiyanin içeriği 839,17 mg Malvidin-3-glukozid/kg olarak 

tespit edilmiş olup (Tablo 2.), formulasyona eklenen üzüm posası miktarı arttıkça elde edilen üründeki antosiyanin 

miktarının artış gösterdiği ve örneklerde 43,46 – 117,64 mg Malvidin3-glukozid/kg düzeyleri arasında değişik 

miktarlarda antosiyanin mevcut olduğu belirlenmiştir. Üzüm posası katkılı muffin örneklerinin resveratrol 

içerikleri Tablo 6’da verilmiştir. Üzüm posası içermeyen içermeyen muffin örneklerinde resveratrol tespit limitinin 

altında kalmıştır. Muffin örneklerine üzüm posası eklendikçe elde edilen üründe resveratrol içeriğinin arttığı ve 

bu artışın istatistiksel olarak önemli düzeyde olduğu tespit edilmiştir (p<0,05). En yüksek resveratrol içeriği 

ortalama 7,54 ppm ile %8 oranında üzüm posası içeren muffin örnekleri için tespit edilmiştir.   

Tablo 7. Muffinlerin iç renk değerleri  

Örnekler L a b Hue° Chroma 

MK 72,76a* -1,32e 36,10a -1,54e 36,13a 

M2 54,21b 1,55d 17,56b 1,48a 17,63b 

M4 47,50c 3,22c 14,64c 1,35b 14,99c 

M6 41,89d 4,04b 13,03cd 1,27c 13,64cd 

M8 39,86e 4,71a 11,14d 1,17d 12,09d 

*: Aynı sütunda farklı küçük harflerle işaret edilmiş sonuçlar arasında istatistiksel olarak önemli düzeyde (p<0,05) 

farklılık bulunmaktadır. 

Tablo 7. incelendiğinde örneklerin L değerlerinin 72,76 ila 39,86 arasında değişim gösterdiği, posa eklendikçe 

örneklerin L değerinin istatistiksel olarak önemli düzeyde (p<0,05) azalma olduğu, yine eklenen artan posa 

miktarına koşut olarak a değerinin -1,32’den 4,71 değerine kadar artış gösterdiği tespit edilmiştir. Posa eklendikçe 

örneklerin aydınlık değerleri azalmakta kırmızılık değerleri artmakta, b sarılık değerleri ise azalmaktadır. 

Örneklerin renk değişimlerini incelemek için Hue açısı ve Chroma yani doygunluk değerlerinin belirlenmesi 

gerekmektedir. Örneklerin Hue° değerlerine bakıldığında (Tablo 7.) örneğin renginin artan miktarlarda üzüm 

posası eklenmesi ile birlikte önemli düzeyde değiştiği tespit edilmiştir. Yine eklenen posa miktarına koşut olarak 

ürünlerin renk doygunluk dereceleri de değişim göstermiştir. Sonuç olarak eklenen posanın ürünlerin rengini 

önemli ölçüde değiştirdiği tespit edilmiştir. 

Tablo 8. Muffinlerin dış renk değerleri  

Örnekler L a b Hue° Chroma 

MK 41,43a* 17,65a 27,95a 1,01 33,06a 

M2 39,43ba 13,07b 23,69b 1,06 27,07b 

M4 36,56bc 11,21c 20,15bc 1,06 23,06c 

M6 33,43cd 9,78b 8,08cd 1,04 19,28cd 

M8 20,15d 16,62e 14,40d 1,06 16,53d 

*: Aynı sütunda farklı küçük harflerle işaret edilmiş sonuçlar arasında istatistiksel olarak önemli düzeyde (p<0,05) 

farklılık bulunmaktadır. 

Tablo 8. incelendiğinde örneklerin L değerlerinin 41,43 ila 20,15 arasında değiştiği, posa eklendikçe örneklerin L 

aydınlık değerinde istatistiki olarak önemli ölçüde (p<0,05) azalma olduğu, yine eklenen artan posa miktarına 

bağlı olarak a ve b değerlerinin azaldığı tespit edilmiştir. Artan posa miktarına bağlı olarak örneklerin aydınlık 

dereceleri, kırmızılık dereceleri ve sarılık dereceleri azalmaktadır. Örneklerin renk değişimlerini incelemek için 
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Hue açısı ve Chroma yani doygunluk değerleri belirlenmiştir. Örneklerin Hue° değerlerine bakıldığında (Tablo 8.) 

örneklerin renklerinin artan üzüm posası miktarı ile birlikte istatistiki olarak önemli düzeyde (p>0,05) değişim 

göstermediği tespit edilmiştir. Yine eklenen posa miktarına bağlı olarak ürünlerin renk doygunluk dereceleri de 

değişim göstermiştir. Sonuç olarak eklenen posanın ürünlerin rengini önemli ölçüde değiştirdiği tespit edilmiştir.  

Tablo 9. Muffinlerin dış ve iç sertlik değerleri  

Örnekler Sertlik Dış (N) Sertlik İç (N) 

MK 15,73 7,52b* 

M2 20,04 10,84ba 

M4 16,74 10,01ba 

M6 18,79 11,25ba 

M8 34,77 15,11a 

*: Aynı sütunda farklı küçük harflerle işaret edilmiş sonuçlar arasında istatistiksel olarak önemli düzeyde (p<0,05) 

farklılık bulunmaktadır. 

 

Örneklerin sertlikleri hem dış kabuk üzerinden hem de dış kabuk kaldırıldıktan sonra iç kısımdan ölçülmüş olup 

sonuçlar Tablo 9.’da sunulmuştur. Tablo irdelendiğinde, dış sertlik matematiksel olarak artmasına rağmen 

istatistiksel olarak muffin örneklerinin dış sertliklerinin arasında önemli düzeyde bir farklılık tespit edilememiştir 

(p>0,05). Diğer taraftan örneklerin iç sertliğinin eklenen posa miktarına bağlı olarak istatistiksel olarak önemli 

düzeyde (p<0,05) artış olduğu gözlemlenmiştir. Muffin örneklerinin iç sertlikleri 7,52 N ile 14,11 N arasında 

değişiklik göstermektedir. 

Tablo 10. Muffinlerin Duyusal Değerlendirme Sonuçları 
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MK 4,36a 4,21ba 4,07ba 4,50a 4,21a 4,50a 4,36a 4,50a 34,71a 

M2 4,43a 4,64a 4,21a 4,00a 4,36a 4,29a 4,07a 4,43ba 34,57a 

M4 4,36a 4,14ba 4,36a 4,36a 4,14a 3,93a 3,64ba 3,79cb 32,71a 

M6 3,93a 3,86cb 3,64ba 3,29b 3,29b 3,14b 3,07cb 3,29dc 27,50b 

M8 3,36b 3,43c 3,36b 2,93b 2,14b 2,86b 2,86c 2,07d 25,00b 

*: Aynı sütunda farklı küçük harflerle işaret edilmiş sonuçlar arasında istatistiksel olarak önemli düzeyde (p<0,05) 

farklılık bulunmaktadır. 

 

 Örneklerin “dış görünüş” değerlendirme sonuçları incelendiğinde, en yüksek puanı %2 posa katkılı muffin örneği 

alırken (4,43), üzüm posası içermeyen kontrol örneği ile %4 oranında üzüm posası içeren muffin örneğinin bu 

örneğe en yakın sonuca sahip olduğu görülmektedir (4,36). MK, M2 ,M4 ve M6 örneklerinin dış görünüş açısından 

aralarında istatistiksel olarak önemli düzeyde (p>0,05) farklıklık olmadığı anlaşılmakta olup, formulasyona 

eklenen posa miktarı %8’e çıkınca dış förünüş açısından beğeninin azaldığı görülmektedir.   

Panelistlerden muffin örneklerinin iç renkleri açısından değerlendirmeleri istenmiş, sonuçlar Tablo 10’da 

verilmiştir. İç renk açısından en yüksek puanı M2 alırken (4,64), en yakın beğeniyi 4,21 puan ile üzüm posası 

içermeyen kontrol örneği almıştır.   

Gözenek yapısı, muffin örneklerinde duyusal değerlendirmede dikkate alınması gereken en önemli kriterlerden 

birisidir. Gözenek yapısı açısından örneklerin aldıkları beğeni puanları birbirlerine oldukça yakın olup 3,36 ile 

4,36 arasında değişiklik göstermektedir. En yüksek puanı 4,36 ile %4 oranında üzüm posası içeren M4 örneği 

alırken, en düşük puanı ise %8 oranında üzüm posası içeren örnek almıştır. Kontrol örneği ile %2 ve %4 oranında 

üzüm posası içeren örneklerin gözenek yapıları arasında istatistiksel olarak önemli düzeyde bir farkın olmadığı 

tespit edilmiştir (p>0,05).   
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Kontrol grubu muffin örneği ile %2 ve %4 oranında üzüm posası içeren muffin örneğinin tekstür değerlendirme 

puanları birbirine çok yakın olup aralarında istatistiksel olarak önemli düzeyde bir fark yoktur (p>0,05). Üzüm 

posası miktarı %6 düzeyine çıkınca tekstür puanının önemli düzeyde düşüş gösterdiği belirlenmiştir (p<0,05).   

Muffin örneklerinin koku değerlendirme puanları Tablo 10’da görülmektedir. Koku açısından en yüksek beğeniyi 

4,36 puan ile M2 örneği alırken, bunu 4,21 puan ile MK örneği ve 4,14 puan ile M4 örneği takip etmektedir. 

Kontrol, M2 ve M4 örnekleri arasında istatistiksel olarak önemli düzeyde bir farklılık tespit edilememişken ( 

p>0,05) eklenen posa miktarı arttıkça koku puanının M6 ve M8 örnekleri için önemli düzeyde düşüş gösterdiği 

belirlenmiştir (p<0,05).  

Muffin örneklerinin çiğnenebilirlik puanları irdelendiğinde kontrol (4,50), M2 (4,29) ve M4 (3,93) örnekleri 

arasında istatistiksel olarak önemli düzeyde bir farklılık olmadığı belirlenmiştir ( p>0,05). Eklenen posa miktarı 

arttıkça tanecikli yapı sebebiyle çiğnenebilirlik puanının M6 ve M8 örnekleri için önemli düzeyde düşüş gösterdiği 

belirlenmiştir (3,14 ve 2,86) (p<0,05).  

Üzüm posası katkılı muffin örneklerinin elastikiyet puanları irdelendiğinde kontrol ve %2 oranında posa içeren 

örneklerin elastikiyet değerlerinin birbirine çok yakın olduğu (4,36 ve 4,07) ve aralarında istatistiksel olarak 

önemli bir fark bulunmadığı (p>0,05) tespit edilmiştir. Eklenen posa miktarı arttıkça tanecikli yapı sebebiyle 

elastikiyet puanının M4, M6 ve M8 örnekleri için önemli düzeyde düşüş gösterdiği belirlenmiştir (p<0,05).  

Muffin örneklerinin lezzet değerlendirme sonuçlarına bakıldığında yüksek düzeyde  posa içeren (M8) muffin 

örneğinin lezzet açısından panelistler tarafından beğenilmediği (2,07), aralarında istatistiksel olarak farklılık tespit 

edilmesine karşın kontrol ve M2 örneklerinin lezzet puanlarının birbirine çok yakın olduğu (4,50 ve 4,43) ve her 

iki örneğin de panelistler tarafından oldukça beğenildiği tespit edilmiştir.     

Tüm değerlendirme kriterleri ve verilen puanlar ışığında örneklerin genel beğeni puanları hesaplanmış ve 

istatistiksel olarak analize tabi tutulmuştur. Genel beğeni açısından en yüksek puan alan örnekler MK, M2 ve M4 

olmuş (34,71, 34,57 ve 32,71), söz konusu üç örnek arasında genel beğeni puanı açısından istatistiksel olarak 

önemli düzeyde bir farklılık tespit edilmemiştir (p>0,05). Panelistlerin %4 düzeyine kadar üzüm posası içeren 

muffin örneklerini beğenerek tükettikleri anlaşılmış olup bu olgu yeni ürün geliştirme hedefi açısından önemli bir 

sonuç olarak göze çarpmaktadır. %6 ve %8 düzeyinde üzüm posası katkısı içeren örneklerin panelistler tarafından 

fazlaca beğeni görmediği anlaşılmaktadır. 
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Abstract 

The present investigation aimed to study the effects of various non-polar amino acids such as glycine and alanine 

used as additives on calcium carbonate (CaCO3) crystallization. The crystallization of CaCO3 obtained from the 

reaction between calcium chloride and sodium carbonate solutions was carried out in a batch type crystallizer at 

constant additive concentration of 250 ppm. The crystals obtained in the absence and the presence of amino acids 

were characterized using X-ray diffraction (XRD) and scanning electron microscopy (SEM). The XRD results 

showed that the crystals obtained in pure media were in calcite form. In the presence of amino acids studied, all 

of the crystals were in the form of vaterite. The SEM images showed that the calcium carbonate crystals 

experienced morphological changes and in the same time changes to the length and width of the crystals occurred 

in the presence of the amino acids. To further characterize the crystals, Fourier transform infrared spectrometer 

(FTIR) analysis and filtration rate measurements were performed. While FTIR results revealed the presence of 

various functional groups in the CaCO3, the specific cake resistance was determined by filtration analysis. 

 Keywords: calcium carbonate, crystallization, additive, morphology. 

1. INTRODUCTION 

Calcium carbonate is one of the inorganic salts that has wide range of application field in industrial scale such as 

paper, rubber, plastics, paints and pharmaceuticals. In addition to these practical applications, it is also used in 

electronic and biodiesel industries. Therefore, calcium carbonate has been commonly studied due to their wide 

range applications to understand their physical and chemical properties as well as specific surface area, particle 

size distribution, purity depending on various effects (Popescu et al., 2014). 

One of the other studied property of calcium carbonate is its polymorphic structure. Calcium carbonate has 

different polymorphs. Calcite, aragonite and vaterite are three anhydrous forms of calcium carbonate (Dhami et 

al., 2013). Polymorphism is the phenomenon that basically describes the crystallization of chemical substances in 

different crystal forms. Polymorphs are defined as crystalline phases having different arrangements or 

confirmations of molecules in crystals. Functionality and properties of the materials such as morphology, 

bioavailability and purity are generally determined by polymorphs due to their different mechanical, thermal and 

physical properties. That’s why, crystallization of polymorphs and their control are significant for industrial 

applications (Kitamura 2004; Ferrari et al., 2004). There are various factors affecting the polymorphic 

crystallization such as pH, temperature, supersaturation, stirring rate, seed crystals, anti-solvent addition and 

mixing rate (Ferrari et al., 2004). In addition to these factors, the use of additives has gained popularity. Although 

previous studies have focused on the polymorphic phenomena of calcium carbonate, the ability to control the 

structure and morphology of calcium carbonate during crystallization has still not been achieved (Liu et al., 2012; 

Kim et al., 2004). Accordingly, precipitation of calcium carbonate was investigated in the presence of glycine and 

alanine in this study. The crystals obtained with and without additive media were characterized using various 

techniques. 

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1. Materials 

Analytical-grade sodium carbonate (Na2CO3), calcium chloride dihydrate (CaCl22H2O), α-glycine (C2H5NO2), and 

L-alanine (C3H7NO2) were provided by Merck Company. Distilled water was used through the experiments. 
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2.1. Methods 

The precipitation experiment was conducted in a 1-L double-jacketed crystallizer. The temperature of the 

crystallizer was controlled by a thermostat. The experiments were performed at 30 C. The pH of the solution was 

fixed at 8.5 by an automatic pH control unit. Dilute sodium hydroxide and hydrochloric acid solutions were used 

for pH adjustment. The solution was mixed at 500 rpm using a three-blade propeller and mechanical stirrer. During 

the precipitation process, the cover of the crystallizer was kept closed. 

For the calcium carbonate precipitation process, calcium chloride dihydrate and sodium carbonate were used as 

reactants. Firstly, 0.2M calcium chloride solution was prepared and was placed into the crystallizer to make sure 

the solution was reached to thermal equilibrium. After that, 0.2M sodium carbonate was fed to the crystallizer by 

a peristaltic pump to produce calcium carbonate. Glycine and alanine, non-polar amino acids, used as the additives 

were fed to the crystallizer via a separate line through the infusion pump at constant 250 ppm concentration. 

The calcium carbonate solution obtained as a result of the experiments was taken from the crystallizer, filtered and 

then dried.  The dried solid product was exposed to the various analyses. The crystals obtained with and without 

additives were characterized through XRD, SEM, particle size and FTIR analyses. In addition, filtration analysis 

was performed, and specific cake resistances were calculated. 

 

3. RESULTS  

The X-ray diffraction (XRD) analysis was performed to identify the crystal structure of the calcium carbonate. 

Figure 1 shows the XRD patterns of the crystals obtained with and without additive. 

 

Figure 2. XRD patterns of the crystals obtained with and without additive 

XRD results clearly showed that the crystals produced with and without additive had different crystalline 

structures. The XRD results of the crystals obtained in pure media indicated that all calcium carbonate crystals 

were formed in calcite structure. The peaks at about 23, 29, and 39 were observed which were assigned to the 

specific peaks of the calcite form (Chen et al., 2014). The crystals which were obtained in the presence of glycine 

and alanine were completely transformed into the vaterite form. The presence of the amino acids in crystallization 

media resulted in change of the crystal structure. 
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Scanning electron microscopy (SEM) analysis was used to investigate the crystal morphology. SEM images of the 

calcium carbonate obtained in pure media and in the presence of glycine and alanine media were shown in Figure 

2. 

   
 

  
 

   
Figure 2. SEM images of the crystals obtained in a) pure media, b) glycine additive media, and                 c) 

alanine additive media and their EDX results 

The calcium carbonate obtained in the pure media had a smooth cubic form and an average particle size of 32 µm. 

This crystal morphology was in accordance with the literature (Chen et al., 2014). The crystals tended to grow on 

top of each other in general. However, agglomerates formed by these crystals exhibited a weak character, and were 

in a form that could be disintegrated by the hydrodynamic condition of the media. In addition to SEM analysis, 

energy dispersive X-ray spectroscopy (EDX) analysis was performed to determine the chemical composition of 

(a) 

(b) 

 

(c) 
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the crystals and the results were given in Figure 2.  Ca, C and O were found in the structure for pure media and no 

impurity was detected on the surface of the crystal.  

As shown in Figure 2b, the crystals obtained in the presence of glycine additive media had quite a different 

morphology compared to the pure media. The crystals obtained completely lost their cubic forms. The crystals in 

the ellipsoidal and flat forms grew in an overlapping and nested layered form, creating robust crystal aggregates. 

These structures were in the form of vaterite, and there was no crystal form indicating a calcite form. Moreover, 

the average particle size of the crystals was measured to be 25 µm. As seen in Figure 2c, the calcium carbonate 

obtained in the presence of alanine additive media created vaterite crystals with a morphological similar to that of 

glycine.  However, the particle size of the crystals obtained in the presence of this amino acid got even smaller 

compared to the glycine additive, and it was measured to be 19 µm. The agglomerates obtained in the presence of 

alanine were weaker than that of the glycine, and could be more easily broken by the hydrodynamic conditions of 

the media. EDX analysis results of calcium carbonate produced in the presence of additive media showed the 

presence of amino acids on crystals surface. Unlike the pure media, N peak was detected for both additive media.  

This was revealed that the glycine and alanine adsorbed to the surfaces of the crystals. From the SEM and EDX 

results, it is noticeable that the presence of glycine and alanine caused to both change of crystal morphology and 

decrease in particle size. 

The functional groups of the calcium carbonate produced with and without additive were detected by FTIR analysis 

and the results were illustrated in Figure 3.  

 

 
Figure 3. FTIR results of the crystals obtained with and without additive 

In consistent with the XRD results, a peak at 713 cm-1 was detected which was related to calcite form of calcium 

carbonate in pure media (Chen et al., 2014; Shen et al., 2007). In the presence of amino acid media, the specific 

peak of calcite disappeared and the new peaks characterising the vaterite form appeared, which means that 

the calcite form completely transformed into the vaterite form. In other words, the experiments with the 

additive resulted in vaterite formation.   
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Filtration analysis was carried out to determine the filtration characteristics of the calcium carbonate crystals 

obtained with and without additive. The filtration rate measurements were performed under 700 mbar pressure.  

The obtained data were used to calculate the specific cake resistance of the crystals in accordance with Darcy's 

Law. The average specific cake resistance of the crystals obtained in pure media were 1.03 × 1012 m/kg. Compared 

to pure media, the increase in cake resistance was observed in the presence of additive media. This increment 

occurred was related to the change of particle size and morphology of the crystals due to the additive effects. 

4. CONCLUSION 

In the present study, the influences of the glycine and alanine on calcium carbonate precipitation were studied. 

Both XRD and FTIR analysis results showed that the crystals obtained in pure media were in calcite form however 

in the presence of amino acids the crystals turned into vaterite form. According to the SEM analysis results, 

calcium carbonate crystals having cubic shape experienced morphological change in the presence of glycine and 

alanine. Ellipsoidal, defective and more agglomerated crystals obtained in additive media. The SEM-EDX results 

were confirmed the adsorption of the amino acids on crystal surface. The presence of glycine and alanine caused 

almost ~20% and ~40% of decrease in average particle size, respectively.  

In conclusion, the crystal size and polymorph of calcium carbonate are important parameters in industrial 

applications.  It is possible to produce specific products for industrial applications by controlling the process 

parameters with a controlled synthesis of calcium carbonate precipitation. Therefore, this study will be useful for 

production of crystals with desired polymorphic and physical properties. 

 
ACKNOWLEGEMENTS 

This work was supported by Marmara University Scientific Research Projects Committee under the funding FEN-

A-110718-0396. 

 

REFERENCES 

Chen Z, Xin M, Li M, Xu J, Li X, Chen X 2014. Biomimetic synthesis of coexistence of vaterite-calcite phases 

controlled by histidine-grafted-chitosan.  J. Crys. Growth, 404:107-115. 

Dhami NK, Reddy MS, Mukherjee A 2013. Biomineralization of Calcium Carbonates and Their Engineered 

Applications: A Rewiev. Frontiers in Microbiology, 4:314. 

Ferrari ES, Davey RJ 2004. Solution-Mediated Transformation of 𝛼 to 𝛽 L–Glutamic Acid: Rate Enhancement 

Due to Secondary Nucleation, Crystal Growth and Design, 1061-1068. 

Kim WS, Hirasawa I, Kim WS 2004. Polymorphic Change of Calcium Carbonate during Reaction Crystallization 

in a Batch Reactor.  Ind. Eng. Chem. Res., 43:2650–2657. 

Kitamura M 2004. Controlling Factors and Mechanism of Polymorphic Crystallization. Crystal Growth and 

Design, 1153-1159. 

Liu Y, Cui YJ, Mao HY, Guo R 2012.  Calcium Carbonate Crystallization in the Presence of Casein. Crystal 

Growth and Design, 4720-4726. 

Popescu MA, Isopescu R, Matei C, Fagarasan G, Plescu V 2014. Thermal Decomposition of Calcium Carbonate 

Polymorphs Precipitated in the presence of Ammonia and Alkylamines. Advanced Powder Technology, 500-507.  

Shen Y, Xie A, Chen Z, Xu W, Yao H, Li S, Huang L, Wu Z, Kong X 2007. Controlled synthesis of calcium 

carbonate nanocrystals with multi-morphologies in different bicontinuous microemulsions. Mater. Sci. Eng. A, 

443:95-100. 

  



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                                  156 

 

 

Investigation of the Effects of Some Auxin Hormones on In Vitro Rooting of Lysimachia nummularia L. 

 

Muhammet DOGAN* 

 
*Department of Biology, Kamil Ozdag Faculty of Science, Karamanoglu Mehmetbey University, Yunus Emre 

Campus, 70200 Karaman, Turkey 

 

*Corresponding author e-mail address: mtdogan1@gmail.com 

 

Abstract 

In vitro rooting is an important stage of plant tissue culture. Regenerated shoots developed in the propagation 

medium should be rooted before being accustomed to external conditions. Auxin hormones are generally used for 

in vitro rooting studies. This study was designed for in vitro rooting of Lysimachia nummularia L.. cultured in 

Murashige and Skoog (1962) (MS) nutrient medium containing indole butyric acid (IBA) and naphthalene acetic 

acid (NAA) in different proportions (0.25-1.00 mg/l). Initial root formation was observed in MS medium 

containing 0.50 mg/l IBA on day 8 and then in MS medium containing 0.25 mg/l NAA on day 11. In IBA 

applications, the maximum number of roots per shoot was determined as 17.27 in MS medium containing 0.50 

mg/l IBA, while the minimum number of roots was determined as 4.50 in MS medium containing 0.25 mg/l IBA. 

In culture medium containing NAA, the maximum number of roots per shoot was obtained in MS medium 

containing 0.25 mg/l NAA (12.89), while the least number of roots were recorded in MS medium supplemented 

with 1.00 mg/l NAA (3.38). The longest roots in IBA applications were measured as 4.72 cm MS medium 

containing 0.50 mg/l IBA. In NAA applications, the longest shoots were measured as 4.39 cm in MS medium 

supplemented with 0.25 mg/l NAA. This study may be useful for tissue culture studies to be carried out with these 

plants in the future. 

Keywords: IBA, In vitro rooting, L. nummularia,  Tissue culture 

 

 

 

Lysimachia nummularia L.’nın In vitro Köklendirilmesi Üzerine Bazı Oksin Hormonlarının Etkilerinin 

Araştırılması 

 

 

Özet 

In vitro köklendirme, bitki doku kültürünün önemli bir aşamasıdır. Çoğaltım ortamında gelişen rejenere sürgünler, 

dış koşullara alıştırılmadan önce köklendirilmelidir. İn vitro köklendirme çalışmaları için genellikle oksin 

hormonları kullanılmaktadır. Bu çalışma farklı oranlarda (0,25-1,00 mg/l) indol bütirik asit (IBA) ve naftalin asetik 

asit (NAA) içeren Murashige ve Skoog (1962) (MS) besin ortamında Lysimachia nummularia L.’nın in vitro 

köklendirilmesi için tasarlanmıştır. İlk kök oluşumları 8. günde 0,50 mg/l IBA içeren MS ortamında, ardından ise 

11. günde 0,25 mg/l NAA içeren MS ortamında gözlenmiştir. IBA uygulamalarında, sürgün başına en fazla kök 

sayısı 17,27 adet olarak 0,50 mg/l IBA içeren MS ortamında tespit edilirken, en az kök sayısı ise 4,50 adet olarak 

0,25 mg/l IBA içeren MS ortamında tespit edilmiştir. NAA içeren kültür ortamında, sürgün başına en fazla kök 

sayısı 0,25 mg/l NAA içeren MS ortamında elde edilirken (12,89 adet), en az sayıda kökler ise 1,00 mg/l NAA 

içeren MS ortamında kaydedilmiştir (3,38 adet). IBA uygulamalarında en uzun kökler 4,72 cm olarak 0,50 mg/l 

IBA içeren MS ortamında ölçülmüştür. NAA uygulamalarında en uzun sürgünler 4,39 cm olarak 0,25 mg/l NAA 

içeren MS ortamında ölçülmüştür. Bu çalışma ileride bu bitkilerin ile yürütülecek doku kültürü çalışmaları için 

yararlı olabilir. 

Anahtar Kelimeler: IBA, İn vitro köklendirme, L. nummularia, Doku kültürü 
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1. GİRİŞ 

Bitki doku kültürü, ana bitkiden izole edilen bitki parçalarının steril koşullar altında yapay bir besin ortamında 

büyütülmesi olarak tanımlanmıştır (Neumann ve ark., 2009; Hussain ve ark., 2012). Bu teknik esas olarak bitki 

hücresinin totipotensi özelliğine bağlıdır. Totipotensi, tek bir hücrenin hücre bölünmeleriyle tüm genomu 

oluşturma yeteneğidir. Yine bitki hücresinin totipotensi özelliği ile birlikte, hücrenin büyümesi, gelişmesi ve 

metabolizması da rejenere bitkiler elde etmede eşdeğer öneme sahiptir (Hussain ve ark., 2012). 

Bitki doku kültürü ortamı bir bitkinin normal olarak gelişebilmesi ve büyümesi için gerekli tüm besinleri 

içermelidir. Bu besin ortamı temelde; makrobesinler, mikrobesinler, vitaminler, diğer organik bileşenler, bitki 

büyüme düzenleyicileri, karbon kaynağı ve bazı jelleştirme ajanlarından (katılaştırma durumlarında) oluşmaktadır 

(Murashige ve Skoog, 1962). Birçok bitki türünün in vitro üretiminde en fazla kullanılan besin ortamı Murashige 

ve Skoog (MS) besin ortamıdır.  

Lysimachia nummularia L. (Primulaceae) Avrasya'ya özgü ve su gövdeleri yakınında, bataklıklarda ve diğer nemli 

habitatlarda yetişen, sürünen, uzun ömürlü bir bitkidir (Kodela Jobson, 2016). L. nummularia, özellikle Bolu, 

Bartın, Zonguldak (Başaran ve Adıgüzel, 2001) ve Samsun (Yılmaz ve Kormaz, 2017) gibi Karadeniz Bölgesi 

başta olmak üzere ülkemizin sulak ve ormanlık alanlarda rastlanılmaktadır. L. nummularia tıbbi değeri ile 

bilinmektedir (Hanganu ve ark., 2016) ve çok sayıda farmakolojik araştırmanın konusu olmuştur (Podolak ve ark., 

2013). Lysimachia cinsine ait bitkilerin antik çağdan beri diyare, ateş, artrit, tüberküloz, deri hastalıkları gibi 

endikasyonlar için kullanılmıştır. Analjezik, antiliskemik, anti-helmintik özelliklerine dair raporlar bulunmaktadır 

(Li ve ark., 2009). 

 

Doku kültürü çalışmalarında bitkilerde kök oluşumu süreci oldukça önemli bir adımdır. Tam bir bitki olması için 

rejenere sürgünlerin köklendirilmesi gereklidir. Bu çalışmada, farklı oksin hormonlarının L. nummularia’nın in 

vitro köklendirilmesi üzerine etkileri araştırılmıştır. 

  

2. MATERYAL VE METOT 

Bitki materyali olarak kullanılan Lysimachia nummularia L., Konya'da bulunan akvaryumculardan 50 adet olarak 

temin edilmiştir. Yüzey sterilizasyonu işlemi uygulanmadan önce 30 dk akan çeşme suyunun altında bekletilmiştir. 

Bitkilerin yüzey sterilizasyonu ticari çamaşır suyu (%5.7 aktif klor-NaOCI-ACE) ile 10 dk muamele ile edilmiştir. 

5 dk süreyle 3 kez durulama işlemi uygulandıktan sonra boğum eksplantları izole edilerek, hormonsuz Murashige 

ve Skoog (1962) (MS) ortamına aktarılmıştır. Denemeler cam tüplerde 6 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Kültür 

ortamlarının hazırlanmasında MS tuzları (Tablo 1), %3 sakkaroz (Duchefa) ve %0.65’lik agar (Duchefa) 

kullanılmıştır.  

Steril koşullarda üretilen L. nummularia bitkisinin in vitro köklendirilmesi için 2,5 cm uzunluğunda kesilen 

sürgünleri farklı oranlarda (0,25-1,00 mg/l) indol bütirik asit (IBA) ve naftalin asetik asit (NAA) içeren MS 

ortamlarında sekiz hafta kültüre alınmıştır. 

Kültür ortamlarının hazırlanmasında MS besin tuzları ve %3 sükroz (Duchefa) kullanılmış ve jelleştirme ajanı 

olarak %0.65’lik agar (Duchefa) ilave edilmiştir. 1N NaOH ve 1N HCl ile kültür ortamının pH’sı 5.7±0.1’e yapılmış 

ve otoklavda steril edilmiştir (1.2 basınç - 120 ºC’de 20 dk). Denemelerde eksplantlar, beyaz ışık yayan diyotlar (LED) 

24±1 ºC'de ve 16 saat ışık fotoperiyodunda kültüre alınmıştır. 
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Tablo 1. Murashige ve Skoog (1962) temel besin ortamı bileşenleri 

Bileşenler 
Konsantrasyon (mg L-

1) 

Makro Elementler 

NH4NO3 1650.000 

KNO3 1900.000 

CaCI2.2H2O 440.000 

MgSO4.7H2O 370.000 

KH2PO4 170.000 

Mikro Elementler 

KI 0.830 

H3BO3 6.200 

MnSO4.4H2O 22.300 

ZnSO4.7H2O 8.600 

Na2MoO4.2H2O 0.250 

FeSO4.7H2O 27.850 

CoCl2.6H2O 0.025 

CuSO4.5H2O 0.025 

Na2EDTA.2H2O 37.250 

Vitaminler 

Myo-Inositol 100.000 

Nicotinic Acid 0.500 

Pyrotinic Acid 0.500 

Thiamine-HCI 0.100 

Glycine 2.000 

 

3. BULGULAR ve TARTIŞMA 

 

L. nummularia bitkisinin in vitro köklendirilmesi için 2,5 cm uzunluğunda kesilen sürgünleri farklı oranlarda 

(0,25-1,00 mg/l) IBA ve NAA içeren MS ortamlarına kültüre alınmıştır (Tablo 3). En erken kök oluşumları 8. 

günde 0,50 mg/l IBA içeren MS ortamında, ardından ise 11. günde 0,25 mg/l NAA içeren MS ortamında 

gözlenmiştir. Köklendirme ortamındaki L. nummularia sürgünlerinin besin ortamı dışındaki boğumlarından da 

kökler çıkarak besin ortamının içine kadar uzanmıştır. Sekiz hafta sonunda (Şekil 1a,b) sürgün başına kök sayısı 

ve kök uzunluğu verileri alınarak varyans analizi uygulanmıştır (Tablo 2). 

 

Tablo 2’de görüldüğü gibi sürgün başına kök sayısı ve kök uzunluğu bakımından ortamlar arasında istatistiksel 

olarak p<0,01 seviyesinde anlamlı bir farklılık bulunmuştur. Bu farklılığın önem düzeyini belirlemek amacıyla 

yapılan Duncan testi sonuçları Tablo 3’te verilmiştir. 
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Şekil 1. L. nummularia sürgünlerinin in vitro köklendirilmesi. a) 0,50 mg/l IBA ve b) 0,25 mg/l NAA içeren MS 

ortamlarındaki sürgünlerden kök oluşumu 

 

 
Tablo 2. Farklı IBA ve NAA dozlarının L. nummularia sürgünlerinin in vitro köklendirilmesine ait varyans 

analizi 

 
V.K. 

 
S.D. 

Sürgün Başına Kök Sayısı 

(adet) 
Kök uzunluğu  (cm) 

K.O. F K.O. F 

Ortam 7 64,99 92,11** 1,31 25,87** 

Hata 16 0,71  0,05 - 

Genel Toplam 23 - - - - 

** p<0.01 düzeyinde önemli 
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Tablo 3.  Farklı IBA ve NAA dozlarının L. nummulariasürgünlerinin in vitro köklendirilmesi üzerine etkisini 

belirlemek amacıyla yapılan Duncan testi sonuçları 

 

Büyüme Düzenleyicileri 
Sürgün Başına Kök 

Sayısı (adet) 
Kök uzunluğu  (cm) 

0,25 mg/l IBA 4,50d 3,30c 

0,50 mg/l IBA 17,27a 4,72a 

0,75 mg/l IBA 11,39b 4,40ab 

1,00 mg/l IBA 8,33c 2,98c 

0,25 mg/l NAA 12,89b 4,39ab 

0,50 mg/l NAA 8,11c 4,15b 

0,75 mg/l NAA 5,16d 3,41c 

1,00 mg/l NAA 3,88d 3,26c 

Aynı sütunda farklı harflerle gösterilen ortalamalar arasında fark p<0.01 düzeyinde önemlidir. 

 
IBA içeren MS ortamında sürgün başına en fazla kök sayısı 17,27 adet ile 0,50 mg/l IBA içeren MS ortamında 

kaydedilirken, en az kök sayısı ise 4,50 adet ile 0,25 mg/l IBA içeren MS ortamında kaydedilmiştir (Tablo 3). 

NAA içeren MS ortamında sürgün başına en fazla kök sayısı 12,89 adet ile 0,25 mg/l NAA içeren MS ortamında 

elde edilirken, en az sayıda kökler ise 3,38 adet ile 1,00 mg/l NAA içeren MS ortamında kaydedilmiştir. 

Ortamlardaki NAA oranının artması kök oluşturma sayısını azalttığı görülmüştür.  

IBA içeren MS ortamında en uzun kökler 4,72 cm ile 0,50 mg/l IBA içeren MS ortamında, ardından da 4,40 cm 

ile 0,75 mg/l IBA içeren MS ortamında elde edilmiştir. En kısa kökler, 2,98 cm ile 1,00 mg/l IBA içeren MS 

ortamında, ardından ise 3,30 cm ile 0,25 mg/l IBA içeren MS ortamında elde edilmiştir (Tablo 3). NAA içeren 

MS ortamında en uzun kökler 4,39 cm ile 0,25 mg/l NAA içeren MS ortamında, ardından da 4,15 cm ile 0,50 mg/l 

NAA içeren MS ortamında elde edilmiştir. En kısa kökler ise 3,26 cm ile NAA en fazla kullanıldığı MS ortamında 

elde edilmiştir. Karataş ve ark. (2013) akuatik tıbbi bitki olan Bacopa monnieri L.’nin adventif sürgün 

rejenerasyonunu sağlamak için yaprak ve 1. 2. 3. boğumarası eksplantlarını BAP ve NAA’in farklı 

konsantrasyonlarını içeren MS besin ortamına aktarmışlardır. Bu ortamda elde ettikleri rejenere sürgünleri IBA 

içeren MS ortamında köklendirildikten sonra başarıyla su ortamına adapte edilmiştir. Dazkırlı (2015) in vitro 

koşullarda Bacopa monnieri (Linn) Wettst bitkisinin çoklu üretimi için sürgün ucu ile tam, alt ve üst yarım yaprak 

eksplantlarını 0,25, 0,50 ve 1,0 mg/L BAP içeren MS ortamında ve farklı LED ışık kombinasyonlarında kültüre 

almıştır. Elde etiikleri rejenere sürgünleri IBA (0,25-1,00 mg/L) içeren MS ortamında köklendirildikten sonra 

akvaryum koşullarına adaptasyonu başarıyla sağlanmıştır. Yu ve ark. (2015) Nelumbo nucifera’nın sürgün apikal 

mersitemleri BAP ve NAA’nin değişen oranlarını ihtiva eden MS besin ortamında dört hafta boyunca kültüre 

almışlardır.  Çoğaltım ortamından elde edilen sürgünler, IBA, NAA ve sukroz içeren kültür ortamlarında 

köklendirmeye alınmıştır. Dört hafta sonunda 0,54 µM NAA ve 30 g/L sukroz içeren kültür ortamında %100 kök 

oluşumu kayadedilmiştir. Köklendirilen rejenere bitkiler daha sonra dış koşullara başarıyla adapte edilmiştir.  
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4. SONUÇ 

İn vitro köklendirme, doku kültürü çalışmalarının temel aşamasıdır. Bu çalışmada, L. nummularia’nın in vitro 

köklendirilmesi için farklı oranlarda IBA ve NAA kullanılmıştır. Kök sayısı ve uzunluğu bakımından oksin 

hormonlarının etkileri değerlendirilmiştir. En fazla sürgün başına kök sayısı 17,27 adet ile 0,50 mg/l IBA içeren 

kültür ortamında belirlenmiştir. En az sürgün başına kök sayısı ise 3,88 adet ile 1,00 mg/l NAA içeren kültür 

ortamında elde edilmiştir. Benzer şekilde en uzun kökler 0,50 mg/l IBA içeren MS ortamında, en kısa kökler ise 

1,00 mg/l NAA içeren MS ortamında tespit edilmiştir. Genel olarak,L. nummularia’nın kök oluşumu üzerine IBA, 

NAA’dan daha etkili bulunmuştur. 
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Abstract 

 

Acrylamide, which is classified as a probable human carcinogenic chemical by the International Agency for 

Research on Cancer (IARC), is used in a variety of industrial sectors such as papermaking, dyes, and in the 

treatment of drinking water and wastewater. Acrylamide is also found in some foods. Apart from its utilization a 

broad spectrum of areas, the detection of acrylamide in 2002 in the diet widely attracted public concern. It is 

reported that an elevated level of acrylamide exposure stems from consumed food products with high acrylamide 

content, particularly, in potato crisps, French fries, and crisp bread. Besides cigarette smoke contains acrylamide, 

which make it another acrylamide exposure way.  A myriad of cell lines were used to detect acrylamide toxicity; 

however, concerning to colon cells, there are few studies. Herein, we intended to find out impact of acrylamide on 

DLD-1 human colon cancer cells, with respect to two different toxicity tests including MTT and neutral red. With 

this purpose, we seeded DLD-1 cells into 96-well plates and applied ascending doses of acrylamide to these cells. 

Subsequent to 24-hour incubation period with acrylamide, we used one plate for neutral red assay and another for 

MTT assay. We incubated plates with respective amount of neutral red or either MTT for 4 hours. Then, neutral 

red and MTT crystals were solubilized with desorb solution and DMSO, respectively. Ultimately, the plates were 

analyzed at 540 or 570 nm wavelengths by ELISA reader. As a result, generally in both assay, there was a dose-

dependent decrease on cell viability at high doses (6.25, 12.5 and 25 mM). However, in other doses, no cell 

inhibition and statistical significance was detected.  On the contrary, there was higher cell viability at the doses of 

0.39, 0.78 and 1.56 mM according to the neutral red assay, despite statistical insignificance. IC50 of acrylamide for 

DLD-1 cells was 6.20 mM according to neutral red assay and 8.76 mM according to the MTT assay. Finally, we 

exhibited anti-proliferative effect of acrylamide on DLD-1 cells at the doses higher than 3.13 mM with two 

different cytotoxicity assays and suggested respective IC50 values for literature for future studies. 

 

Keywords: Acrylamide, DLD-1 human colon cancer cell line, MTT, Neutral Red. 

 

1. INTRODUCTION 

Acrylamide is a probable human carcinogen chemical, classified by IARC (International Agency for Research on 

Cancer). This toxic chemical is used in various industry sectors such as papermaking, cosmetics, construction 

industries, and in laboratory as electrophoresis gels. (Kotemori et al., 2018; Virk-Baker et al., 2014). Moreover, it 

is found in some foods including bread, potato crisp, cereals, biscuits etc. Therefore, acrylamide is a pervasive 

chemical in the human diet. Acrylamide can form in foods by the reaction between amino acid asparagine and 

reducing sugars, especially during cooking at high temperatures. Tobacco smoke also contains acrylamide (Kumar 

et al., 2018). 

Many in vivo studies pertinent to toxic effect of acrylamide have been conducted so far. In these studies, 

acrylamide was observed to be neurotoxic to animals and human beings. Acrylamide was also reported to have 

clastogenic, mutagenic and genotoxic effects (Exon, 2006) Other than in vivo studies, there are also in vitro studies, 

which examine toxic relevance of acrylamide on various cell lines, such as fibroblasts, astrocytes, microglia and 

even mesenchymal stem cells (Kacar et al. 2018, Zhao 2017 and Liu 2016). However, about colon cells, there are 

a few studies. Therefore, in the present study DLD-1 human colon cancer cells were used as a model to demonstrate 
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the effect of acrylamide. For this purpose, we sought to determine the toxic concentration of acrylamide on these 

cells using MTT and neutral red cytotoxicity assays. 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1 Cell culture 

DLD-1 human colon cancer cell line was cultured in RPMI 1640 (Roswell Park Memorial Institute) supplemented 

with 10% FBS (fetal bovine serum), penicillin/streptomycin at 100 units/ml as adherent monolayers. Cultures were 

incubated at 37oC under 5% CO2 / 95% air in a humidified atmosphere. 

2.2 Cytotoxicity assays 

The inhibitory effects of acrylamide on the proliferation of DLD-1 cells were measured using MTT and neutral 

red uptake assays. Results were expressed in terms of relative absorbance of acrylamide-treated cells, in 

comparison to control cells. 

2.2.1 Neutral red uptake assay 

The neutral red assay is used as a cytotoxicity test and measures the number of viable cells in cell culture. It is 

based on the viable cells to incorporate and bind the neutral red uptake in the lysosomes (Repetto et al., 2008). 

DLD-1 cells were seeded onto 96-well culture plates and incubated for 24 hours. Thereafter the cells were treated 

with the different acrylamide doses (0.39, 0.78, 1.56, 3.13, 6.25, 12.5, 25 mM) for 24 hours. Then, 1% neutral red 

solution was added to the cells for further 4 hours. The neutral red crystals were dissolved with 100 μl of desorb 

solution (50% ethanol + 1% glacial acetic acid) and absorbance was measured at 540 nm using ELISA reader. 

 

2.2.2 MTT assay 

The tetrazolium MTT (3-(4, 5-dimethylthiazolyl-2)-2,5-diphenyltetrazolium bromide) measures the viable cell 

proliferation. It is reduced by metabolically active cells by the action of dehydrogenase enzymes resulting purple 

formazan (Riss et al, 2016). DLD-1 colon cancer cell line was cultured into the 96-wells plates at 37°C under 5% 

CO2 / 95% air in a humidified atmosphere. We applied different concentrations of acrylamide (0.39, 0.78, 1.56, 

3.13, 6.25, 12.5, 25 mM) onto the cell medium supplemented with 10% FBS at 24 hours. After treatment, we 

added 10 µl MTT reagent with the cell medium and incubated for 4 hours until the formazan precipitate became 

visible. Then, we added 100 µl DMSO and measured spectrophotometrically by the plate reader. 

3. RESULTS 

3.1 Neutral red results 

At acrylamide doses of 0.39, 0.78 and 1.56 mM, cell viability was found to be as 127.9, 130.6 and 139.5%, 

respectively. When compared those doses with control, no significant difference was detected. However, at the 

acrylamide doses of 6.25 and 12.5 mM, cell viabilities were 49.1 (p>0.05) and 11.8% (p<0.001). At 25 mM 

(p<0.001), no cell viability was observed (See Table 1 and Figure 1). 

 

3.2 MTT results 

At acrylamide doses of 0.39, 0.78 and 1.56 mM, cell viability was almost similar with control group with 

percentages of 91.4, 99.6 and 101.9%, respectively and no significant difference was detected. However, at the 

acrylamide doses of 6.25 and 12.5 mM, cell viabilities were 69.9 (p<0.05) and 20.3% (p<0.001). At 25 mM 

(p<0.001), cell viability was the least (7.5%, p<0.001) (See Table 1 and Figure 2). 
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Table 1. Numerical and respective p values of MTT and neutral  red test results. Percentages are expressed as 

mean ± standard deviation. 

 

Acrylamide 

doses (mM) 

MTT 

Cell viability 

(%) 

Neutral Red 

Cell viability 

(%) 

p values 

Untreated 100.0 ± 9.4 100 ± 10.13 ------------ 

0.39 91.4± 4.5 127.9 ± 22.0 ns 

0.78 99.6± 12.2 130.6 ± 7.5 ns 

1.56 101.9± 16.9 139.5 ± 36.6 ns 

3.13 117.3 ± 11.8 100.9 ± 26.2 ns 

6.25 69.9± 14.2 49.1 ± 17.2 <0.05 a 

12.50 20.3 ± 5.6 11.8 ± 12.2 <0.001 a,b 

25.00 7.5 ± 4.4 0.0± 7.3 <0.001 a,b 
a: significant difference when compared to untreated cells according to MTT assay, b: significant difference 

when compared to untreated cells according to neutral red assay and ns: non-significant difference. 

 

 

Figure 1. Cell viability percentages vs ascending acrylamide doses according to the neutral red  assay results. *: 

significant difference when compared to untreated cells. 

 

4. DISCUSSION 

Many studies suggested the toxic effect of acrylamide (Kacar et al, 2017, Kumar et al., 2018). We investigated the 

toxic concentration of acrylamide on DLD-1 human colon cell line with two distinct cytotoxicity assays. 

According to our results, treatment of acrylamide resulted in a concentration-dependent decline in the viability of 

human colon cells. We found IC50 concentrations of 6.20 in neutral red and 8.76 mM in MTT assay. Similar to 

our data, Sahinturk et al (2018) indicated that acrylamide inhibited proliferation of 3T3 fibroblast cells and IC50 

was reported as 6.73 mM calculated by MTT assay. In our results of MTT assay, we found it as 8.76 mM, which 

might show colon cells to be more resistance than fibroblast cells. Also in other studies, IC50 of acrylamide for 

HepG2 cells were 5 mM (Cao et al. 2008) and for PC12 cells were 7.18 mM (Mehri et al. 2012) according to 

MTT-based results, which are again lower than our IC50 belonging to our MTT. 
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In neutral red assay, although not significant, higher cell viabilities were observed in low-acrylamide doses in 

contrast to MTT assay, raising a question if acrylamide promotes cell proliferation at low doses due to the fact that 

acrylamide is attributed to lead to cancer in certain studies (Dearfield et al. 1988, Friedman 2003). However, 

further studies are needed to evidence this proliferative effect of acrylamide. 

In conclusion, considering that one cytotoxicity assay can give misleading outcomes as long as not proved with 

another one, we performed two cytotoxicity assays. Thus, we contributed to literature by revealing dose-response 

of colon cancer DLD-1 cells to acrylamide. 

 

 

Figure 2. Cell viability percentages vs ascending acrylamide doses according to the MTT assay results. *: 

significant difference when compared to untreated cells. 
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Özet 

 

Bir yapıda beklenen deprem performansının yakalanabilmesi için yapının tasarımı aşamasında yapılan kabullerin 

olabildiğince sağlanması gerekir. Örneğin düşey yönde temele kadar yükün düzenli bir şekilde aktarıldığı 

kabulünü gerçekleştirebilmek için düşey yönde taşıyıcı elemanların devamlılığı sağlanmalıdır ya da yeniden 

dağılım ilkesinin gerçekleştirilebilmesi için elemanın diğer düşey taşıyıcılara yatay elemanlar ile bağlı olması 

gerekir. Düşeyde elemanların bir katta var olmaması ya da aksların devam etmemesi gibi sorunlar bu kabulleri 

geçersiz kılmakta sonuç olarak beklenen davranış deprem sırasında gerçekleştirilemediği için yapı beklenenden 

daha fazla hasar görmektedir. Deprem kuşağında yer alan birçok ülkede yapıların düzensizliklerden dolayı hasar 

görmesinin önüne geçmek için düzensizlikler sınıflandırılarak bu düzensizliklere kısıtlamalar getirilmiştir. Bu 

çalışma da Türkiye başta olmak üzere deprem bölgesinde yer alan ülkelerin deprem yönetmelikleri incelenerek 

yönetmeliklerde yer alan düzensizliklerin incelenmesi yapılmıştır. Ülkemizde yayınlanan yeni yönetmelik de 

incelemeye dahil edilerek eski yönetmeliğe göre farklılıkları irdelenmiştir. Yönetmeliklerde yer alan 

düzensizlikler karşılaştırılarak artıları ve eksileri değerlendirilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Yapısal Düzensizlikler, Deprem Yönetmelikleri, Türk Deprem Yönetmeliği, Planda Düzensizlikler, 

Düşey Yönde Düzensizlikler 

 

1. GİRİŞ 

Deprem, önceden tahmin edilemeyen en büyük doğal afetlerden biridir (Dya ve Oretaa, 2015). Bu nedenle 

yapıların deprem etkisi altındaki davranışları çok önemlidir. Yapılar birbirinden farklı mekanik davranışlara sahip 

birçok yapısal elemandan oluşmaktadır (Gokdemir ve ark., 2013). Yapıların deprem etkisi altında tasarımında 

yeterli rijitlik, dayanım ve süneklik dikkat edilmesi gereken temel ilkelerdir. Yapıların tasarımında deprem 

davranışını olumsuz etkileecek parametrelerin bilinmesi ve bunlara karşı önlemler alınması yapının davranışını 

olumlu yönde etkileyecektir. Yapı davranışını olumsuz etkileyen parametreler genel olarak yumuşak kat, zayıf kat, 

burulma düzensizliği, kütle düzensizliği, kısa kolon etkisi olarak adlandırılabilir (National Research Council of 

Canada, 1993; Kudak, 2005; Işık ve ark., 2016). Bir yapıda beklenen deprem performansının yakalanabilmesi için 

yapının tasarımı aşamasında yapılan kabullerin olabildiğince sağlanması gerekir. Düşey yönde temele kadar yükün 

düzenli bir şekilde aktarıldığı kabulünü gerçekleştirebilmek için düşey yönde taşıyıcı elemanların devamlılığı 

sağlanmalıdır ya da yeniden dağılım ilkesinin gerçekleştirilebilmesi için elemanın diğer düşey taşıyıcılara yatay 

elemanlar ile bağlı olması gerekir. Düşeyde elemanların bir katta var olmaması ya da aksların devam etmemesi 

gibi sorunlar bu kabulleri geçersiz kılmakta sonuç olarak beklenen davranış deprem sırasında gerçekleştirilemediği 

için yapı beklenenden daha fazla hasar görmektedir. 

 

Yapısal düzensizliklerin davranışa etkisi konusunda birçok çalışma yapılmıştır. Demir ve Dönmez, çok katlı 

betonarme yapılarda burulma düzensizliğini etkileyen faktörleri incelemişlerdir (Demir ve Dönmez, 2008). 

Ertürkmen ve Çağatay, dolgu duvarlı yapılarda yumuşak kat ve zayıf kat düzensziliklerini incelemişlerdir 

(Ertürkmen ve Çağatay, 2016). Erdem, burulma düzensizliğinin betonarme yapı davranışına etkilerini incelemiştir 

(Erdem, 2016). Tezcan ve ark. Yumuşak kat oluşumunda duvar etkisini incelemişlerdir (Tezcan ve ark., 2013).  
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Bu çalışmada, 4 farklı ülkeye ait yapısal düzensizlikler inelenmiş ve karşılaştırmaları yapılmıştır. Ülkemizde 

yayınlanan yeni yönetmelik de incelemeye alınarak eskisi ile olan farklılıkları irdelenmiştir.  

 
2. MATERYAL VE METOD 

Yapısal düzensizlikleri sınırlandırmak ve deprem davranışının iyileştirilmesini sağlamak amacıyla günümüzde 

çağdaş yönetmeliklerin çoğunda yapısal düzensizlikler ele alınmıştır. Yapısal düzensizlikler genel olarak planda 

ve düşeyde düzensizlikler olmak üzere iki başlık altında incelenmektedir. 

2.1. Planda Düzensizlikler 

Planda düzensizlikler üç başlık altında incelenebilmektedir.  

2.1.1. Burulma düzensizliği 

Çağdaş deprem yönetmeliklerinin birçoğunda ele alınan bir düzensizlik türüdür. Dünya üzerinde 39 farklı 

yönetmelikte ele alınmış bir düzensizlik türüdür (Özmen, 2001; Demir ve Dönmez, 2008). Genel olarak yapının 

ağırlık merkezi ile rijitlik merkezinin çakışmaması sonucu aradaki mesafenin bir moment kolu görevi görerek 

binanın kendi ekseni etrafında bir moment oluşturması durumuna dayanmaktadır. Burulma düzensizliği önlem 

alınmaması durumunda şekil 1’de görüldüğü gibi deprem esnasında yıkıcı etkilere neden olabilecek bir 

düzensizliktir.  

 

 

Şekil 1. Burulma düzensizliği hasarları (Gokdemir ve ark., 2013) 

 

2.1.1.1. Türk deprem yönetmeliği (TDY-2007) 

Yönetmeliğimiz bu düzensizliği önlemek amacı ile herhangi bir deprem doğrultusu için herhangi bir katta oluşacak 

olan en büyük göreli kat ötelemesinin ortalama göreli kat ötelemesine oranının 1,2’ den küçük olmasını 

öngörmüştür (Şekil 2). Oranın 1.2’den büyük 2’den küçük olması durumunda iç kuvvetlerin belirli oranlarda 

artırılması gerekmektedir.  

 

Şekil 2. Burulma düzensizliği durumu (TDY-2007, 2007) 

2.1.1.2. Criteria for earthquake resistant design of structures-India (IS 1893-1) 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                                  169 

 

 

Yönetmeliğimizde olduğu gibi maksimum kat ötelemesinin ortalama kat ötelemesine oranının 1.2’den büyük 

olması durumu düzensizlik olarak kabul edilmiştir (Şekil 3). 

 

Şekil 3. Burulma düzensizliği durumu (IS-1893-1, 2002) 

 

2.1.1.3. Minimum design loads for buildings and other structures (ASCE 7) 

Maksimum ötelenmenin ortalama ötelenmeye oranı 1.2’den büyük ise burulma düzensizliği olarak kabul edilir. 

Maksimum ötelenmenin ortalama ötelenmeye oranı 1.4’den büyük ise aşırı burulma düzensizliği olarak kabul 

edilir (ASCE-7, 1998).  

 

2.1.1.4. Iranian code of practice for seismic resistant design of buildings (Standard 2800) 

Bu yönetmelikte ise maksimum kat ötelemesinin ortalama kat ötelemesinin %20’sini aşmaması gerektiği 

belirtilmiştir. Sonuç olarak ifadenin oranı 1.2’den büyük olmamalıdır. Büyük olması durumunda burulma 

düzensizliği olarak kabul edilir (Standard-2800, 2007). 

 

2.1.1.5. Türkiye bina deprem yönetmeliği (TBDY-2018) 

2018 yılında yayımlanan yeni yönetmelikte burulma düzensizliği konusunda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır. 

Eski yönetmelikteki şartlar olduğu gibi kabul edilmiştir (TBDY-2018, 2018). 

 

2.1.2. Döşeme süreksizlikleri 

Döşemeler üzerinde oluşabilecek ani kesit kayıpları durumunun önüne geçmek amaçlanmaktadır. Döşemelerin 

yapı içerisinde rijit diyafram olarak kabul edilmesi, döşemenin sürekli olması ile sağlanabilmektedir. Döşeme 

alanındaki azalmalar rijitlik kayıplarına yol açabilmektedir.  

 

2.1.2.1. Türk deprem yönetmeliği (TDY-2007) 

Yönetmeliğimiz A2 türü düzensizliği ikiye ayırmaktadır: brüt alanın 1/3’ ünden fazla olan boşluklar bulunması 

(I), deprem yüklerinin düşey taşıyıcılara iletilmesini güçleştiren boşluklar (II) (Şekil 4). 

 

Şekil 4. Döşeme süreksizliği durumu (TDY-2007, 2007) 
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2.1.2.2. Criteria for earthquake resistant design of structures-India (IS 1893-1) 

Herhangi bir kattaki döşemenin %50’ sinden fazlası kesilip açılırsa düzensizlik olarak kabul edilmektedir. Ayrıca 

bir kattaki etkili döşeme rijitliği bir üstteki kata göre %50’ den fazla artarsa bu durum da düzensizlik olarak kabul 

edilmektedir (IS-1893-1, 2002). 

 

2.1.2.3. Minimum design loads for buildings and other structures (ASCE 7) 

Herhangi bir kattaki döşemenin toplam alanının %50’sinden fazlası açılırsa veya herhangi bir kattaki döşemenin 

etkili diyafram rijitliği bir önceki veya bir sonraki katlardan %50 fazla olursa döşeme süreksizliği olarak kabul 

edilmektedir (ASCE-7, 1998).  

 

2.1.2.4. Iranian code of practice for seismic resistant design of buildings (Standard 2800) 

Diğer yönetmeliklerde olduğu gibi herhangi bir kattaki döşemenin toplam alanının %50’sinden fazlası açılırsa 

veya herhangi bir kattaki döşemenin etkili diyafram rijitliği bir önceki veya bir sonraki katlardan %50 fazla olursa 

döşeme süreksizliği olarak kabul edilmektedir (Standard-2800, 2007). 

 

2.1.2.5. Türkiye bina deprem yönetmeliği (TBDY-2018) 

Yeni yönetmeliğimizde döşeme süreksizliği konusunda herhangi bir değişiklik yapılmamıştır (TBDY-2018, 

2018). 

 

2.1.3. Planda çıkıntıların bulunması 

Plan üzerinde aksların bir yönde devam etmemesi düşey taşıyıcıların süreksizliği gibi nedenlere yol açacak şekilde 

yapının planında girinti ve çıkıntıların bulunması durumudur.  

 

2.1.3.1. Türk deprem yönetmeliği (TDY-2007) 

Yönetmelikte bir yöndeki boşluğun o yöndeki toplam uzunluğa oranının 0.2’den küçük olması gerektiği ifade 

edilmektedir (Şekil 5).  

 

Şekil 5. Planda girintilerin bulunması (TDY-2007, 2007) 

 

2.1.3.2. Criteria for earthquake resistant design of structures-India (IS 1893-1) 

Herhangi bir yöndeki boşluk uzunluğunun o yöndeki toplam bina uzunluğuna oranı 0.15’den büyük ise düzensizlik 

olarak kabul edilmektedir (Şekil 6).  



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                                  171 

 

 

 

Şekil 6. Planda girintilerin bulunması (IS-1893-1, 2002) 

 

2.1.3.3. Minimum design loads for buildings and other structures (ASCE 7) 

Herhangi bir köşedeki girinti uzunluğu aynı yönde planda verilen toplam uzunluğun %15’inden büyük ise 

düzensizlik olarak kabul edilmektedir (ASCE-7, 1998).  

 

2.1.3.4. Iranian code of practice for seismic resistant design of buildings (Standard 2800) 

Yapının tamamen simetrik veya neredeyse tamamen simetrik olması istenmektedir. Herhangi bir yönde yapıda 

bulunan aks kesintileri toplam uzunluğun %25’ini aşmamalıdır (Standard-2800, 2007). 

 

2.1.3.5. Türkiye bina deprem yönetmeliği (TBDY-2018) 

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği’nde konu ile ilgili bir değişiklik yapılmadan olduğu gibi düzensizlik kabul 

edilmiştir (TBDY-2018, 2018). 

 

2.2. Düşeyde Düzensizlikler 

Düşeyde düzensizlikler üç başlık altında incelenebilmektedir.  

 

2.2.1. Zayıf kat düzensizliği 

Yapılarda zemin katın ticari amaçla kullanımı gibi sebeplerle zemin katta bulunan dolgu duvarlarının azaltılması 

suretiyle yatay yük altındaki dayanımının diğer katlara göre azaltılması sonucu zayıf kat düzensizliği ortaya 

çıkmaktadır (Ertürkmen ve Çağatay, 2016). Şekil 7’de zemin katı ticari alan olarak kullanılan bir yapıda ortaya 

çıkan zayıf kat hasarı verilmiştir (Tezcan ve ark., 2007). 

 

Şekil 7. Zayıf kat düzensizliği hasarı (Tezcan ve ark., 2007) 
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2.2.1.1. Türk deprem yönetmeliği (TDY-2007) 

Yönetmeliğimiz herhangi bir kattaki etkili kesme alanının (𝛴𝐴𝑒) bir üst kattaki etkili kesme alanına oranı olarak 

tanımlanan Dayanım Düzensizliği Katsayısı’ nın (𝜂𝐶𝑖) 0,8’den büyük olması gerektiğini kabul etmiştir (TDY-

2007, 2007). Dayanım düzensizliği katsayısı (1) ve (2) formülü ile hesaplanmaktadır. 

𝜂𝑐𝑖 = (∑𝐴𝑒)𝑖 ∕ (∑𝐴𝑒)𝑖+1 > 0,8                                                                                                                            (1)                                                                                                       

𝛴𝐴𝑒 = 𝛴𝐴𝑤 + 𝛴𝐴𝑔 + 0,15𝛴𝐴𝑘                                                                                                                             (2) 

𝛴𝐴𝑤 : Herhangi bir katta kolon enkesiti etkin gövde alanları toplamı 

𝛴𝐴𝑔 : Herhangi bir katta, gözönüne alınan deprem doğrultusuna paralel doğrultuda perde olarak çalışan taşıyıcı 

sistem elemanlarının enkesit alanlarının toplamı 

𝛴𝐴𝑘 : Herhangi bir katta, gözönüne alınan deprem doğrultusuna paralel kargir dolgu duvar alanlarının (kapı ve 

pencere boşlukları hariç) toplamı 
 

2.2.1.2. Criteria for earthquake resistant design of structures-India (IS 1893-1) 

Herhangi bir kattaki yatay kuvvet dayanımı bir üst katın %80’ inden az olan katlara zayıf kat denilmektedir. Katın 

yatay kuvvet dayanımı ise o kattaki kesme kuvveti alan bütün elemanların yatay kuvvet dayanımı toplamına denir 

(Şekil 8). 

 

Şekil 8. Zayıf kat düzensizliği (IS-1893-1, 2002) 

 

2.2.1.3. Minimum design loads for buildings and other structures (ASCE 7) 

Herhangi bir katın yatay kuvvet taşıma kapasitesinin üstündeki veya altındaki katın yatay kuvvet taşıma 

kapasitesinin %80’ininden az olması durumudur (ASCE-7, 1998).  

 

2.2.1.4. Iranian code of practice for seismic resistant design of buildings (Standard 2800) 

İran yönetmeliğinde de diğer yönetmelikler gibi herhangi bir katın yatay kuvvet dayanımının bir üstündeki katın 

veya altındaki katın yatay kuvvet taşıma kapasitesine oranının %80’ini geçmemesi ifade edilmiştir (Standard-

2800, 2007). 

 

2.2.1.5. Türkiye bina deprem yönetmeliği (TBDY-2018) 

Yönetmeliğimizde bir önceki yönetmelik olan TDY-2007’deki kurallar olduğu gibi kabul edilmiştir (TBDY-2018, 

2018). 

 

2.2.2. Yumuşak kat düzensizliği 

Zayıf kat düzensizliği ile çok benzer bir düzensizlik türüdür. Kat yüksekliklerinin değişkenliği, dolgu duvarların 

olmaması, kattaki düşey taşıyıcı elemanların kesme güvenliğinin yetersizliği gibi durumlarda karşılaşılır (Özmen 

ve ark., 2007). Şekil 9’da farklı depremlerde görülen yumuşak kat hasarları görülmektedir.  
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Şekil 9. Yumuşak kat hasarları a- Loma Prietta depremi b- Oakland depremi, c- Cezayir depremi d- Kaliforniya depremi, e- 

İzmit depremi, f- Nepal depremi, g- Hindistan depremi, h- Van depremi, i- Tayvan depremi (Işık ve ark., 2016) 

 

2.2.2.1. Türk deprem yönetmeliği (TDY-2007) 

Herhangi bir katta bir üst kata veya bir alt kata göre rijitliğin önemli ölçüde az olması durumudur. Özellikle kat 

yüksekliğinin bazı katlarda artırılması yada vitrin amaçlı duvarların kaldırılması gibi durumlarda ortaya çıkar. 

TDY-2007’ye göre herhangi bir kattaki ortalama göreli kat ötelemesinin bir alt veya bir üst kattaki ortalama göreli 

kat ötelemesine oranını ifade eden 𝜂𝑘𝑖’ nin 2.0’ den büyük olması gerekir. (3) formülü ile hesaplanır. 

 

𝜂𝑘𝑖 = (𝛥𝑖 ℎ𝑖⁄ )𝑜𝑟𝑡 ∕ (𝛥𝑖+1 ℎ𝑖+1⁄ )𝑜𝑟𝑡 < 2.0                                                                                                             (3) 

 

2.2.2.2. Criteria for earthquake resistant design of structures-India (IS 1893-1) 

Bir üstündeki katın rijitliğinin %70’ inden az rijitliği olan veya üstündeki üç katın rijitlikleri ortalamasının %80’ 

inden az rijitliği olan katlar yumuşak kat olarak kabul edilmektedir (Şekil 10). Bir üstündeki katın rijitliğinin %60’ 

inden az rijitliği olan veya üstündeki üç katın rijitlikleri ortalamasının %70’ inden az rijitliği olan katlar aşırı 

yumuşak kat olarak kabul edilmektedir. 

 

Şekil 10. Yumuşak kat düzensizliği (IS-1893-1, 2002) 

 

2.2.2.3. Minimum design loads for buildings and other structures (ASCE 7) 

Herhangi bir katın rijitliğinin %70’inden az rijitliği olan veya üstündeki üç katın rijitlikleri ortalamasının 

%80’ininden az riitliği olan katlar yumuşak kat kabul edilir. Herhangi bir katın rijitliğinin %60’ından az riitliği 

olan veya üstündeki üç katın rijitlikleri ortalamasının %70’inden az rijitliği olan katlar ise aşırı yumuşak kat olarak 

kabul edilir (ASCE-7, 1998).  
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2.2.2.4. Iranian code of practice for seismic resistant design of buildings (Standard 2800) 

İran yönetmeliğinde ise herhangi bir katın rijitliğinin %70’inden az rijitliği olan veya üstündeki üç katın rijitlikleri 

ortalamasının %80’inden az rijitliği olan katlar yumuşak kat kabul edilmektedir (Standard-2800, 2007). 

2.2.2.5. Türkiye bina deprem yönetmeliği (TBDY-2018) 

Yönetmeliğimizde bir önceki yönetmelik olan TDY-2007’deki kurallar olduğu gibi kabul edilmiştir (TBDY-2018, 

2018). 

 

2.2.3. Düşey eleman süreksizliği 

Taşıyıcı sistemin en önemli parçaları olan düşey taşıyıcı elemanların devamlılık göstermemesi durumudur. Bu 

durumda taşıyıcı elemanlardan temele iletilecek yüklerin sağlıklı bir şekilde iletilmesi çok zor olacaktır.  

 

2.2.3.1. Türk deprem yönetmeliği (TDY-2007) 

Yönetmelikte düşey taşıyıcı elemanların düzenlenmesinde yasak olan durumlar şekil 11’de verilmiştir.  

 
Şekil 11. Düşey taşıyıcı elemanların süreksizliği (TDY-2007, 2007) 

 

2.2.3.2. Criteria for earthquake resistant design of structures-India (IS 1893-1) 

Yönetmelikte düşey elemanların devamlılığı ile ilgili bir madde bulunmamaktadır.  

 

2.2.3.3. Minimum design loads for buildings and other structures (ASCE 7) 

Yönetmelikte bu konu ile ilgili bir madde bulunmamaktadır.  

 

2.2.3.4. Iranian code of practice for seismic resistant design of buildings (Standard 2800) 

Yönetmelikte konu ile ilgili bir madde bulunmamaktadır. Düzensiz binalar olarak kabul edilmemektedir.  

 

2.2.3.5. Türkiye bina deprem yönetmeliği (TBDY-2018) 

Yönetmeliğimizde bir önceki yönetmelik olan TDY-2007’deki kurallar olduğu gibi kabul edilmiştir (TBDY-2018, 

2018). 
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3. SONUÇLAR 

Yönetmeliğimiz incelenen maddelerde genel itibari ile gerekli önlemleri almıştır. Ancak bazı noktalarda detaydan 

kaçınarak daha yüzeysel olarak düzensizlikleri kabul etmiştir. Özellikle diğer yönetmeliklerde normal düzensizlik 

durumunun “aşırı düzensizlik” durumundan ayrılması gibi durumlar ülkemiz yönetmeliğinde tek başlık altında 

toplanmıştır.  

Diğer yönetmeliklerce kabul edilen ve ülkemizde düzensizlik olarak kabul edilmeyen durumlarda söz konusudur: 

- Düzlem dışı kaçıklıklar: Yatay yüke maruz düşey elemanların süreksizliği veya kaçıklık olacak şekilde 

yerleştirilmesi durumudur. 

- Paralel olmayan sistemler: Yatay yüke maruz elemanların akslarının devam etmemesi veya elemanların 

birbirine paralel olarak yerleştirilmemesi durumudur.  

- Kat ağırlığı düzensizliği: İki komşu katın ağırlıkları oranının 2.0’den büyük olması durumudur.  

- Düşey geometrik düzensizlikler: Plandaki uzunluğun diğer katlarda aşırı değişkenlik gösterdiği durumları 

kapsar.  

 

4. TARTIŞMA 

Yapısal düzensizlikler bu çalışma da ele alınanlar açısından ülkelerde çok büyük değişiklikler göstermemekle 

birlikte ülkemiz yönetmeliğinde eksiklikler olduğu görülmüştür. Bazı düzensizliklerin ise ülkemizde düzensizlik 

olarak kabul edilmediği görülmektedir. Kütle düzensizliği yapının deprem esnasında bir bütün olarak yer 

değiştirme yapabilmesi ve orantılı deprem kuvveti alabilmesi açısından önemlidir. Düşey elemanların devamlılığı 

ise yapıda gerilme yığılmalarını önleyerek daha düzenli yük aktarımına olanak sağlayacaktır.  

Yeni yönetmeliğimizde yine eski yönetmelikte olan maddeler olduğu gibi kabul edilerek bu konu göz ardı 

edilmiştir. 
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Özet 

 

Prefabrike yapılar giderek yaygınlaşan bir yapım türüdür. Kolay üretim, işçilik giderlerinin azalması, hızlı üretim, 

kolay montaj gibi birçok avantajı olması tercih edilmesini sağlamaktadır. Prefabrike yapıların yaygınlaşması ile 

farklı alanlarda kullanma gereksinimi de ortaya çıkmıştır. Prefabrike yapım sisteminin yüksek katlı yapılarda, 

deprem bölgelerinde kullanılmak istenmesi prefabrike sistemlerinde değişikliğe neden olmuştur. Özellikle deprem 

bölgelerindeki yapılara etkiyen deprem hareketlerinden dolayı birleşim bölgelerinin hasar alması birleşim 

bölgelerinin tasarımı konusunu gündeme getirmiştir. Monolitik yapı elemanlarındaki davranışa benzer bir davranış 

elde etme amacı ile birçok birleşim ortaya atılmıştır. Bu birleşimlerde elemanın birleşim bölgesinden değil 

elemanın kendisinin hasar alması düşünülerek yapının sünek bir davranış sergilemesi amaçlanmıştır. Geçen yıllar 

içerisinde yapılan çalışmalar ile birçok birleşim yöntemi geliştirilmiştir. Bu çalışma da literatürde yer alan 

birleşim türleri incelenmiştir. Birleşim türlerinin çok fazla olması nedeni ile birleşimlerin sınıflandırması 

yapılmıştır. Kullanım yerlerine göre birleşimler sınıflandırılarak ayrı ayrı incelenmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: Prefabrike yapılar, prefabrike birleşim türleri, moment aktaran birleşimler, prefabrike 

birleşimlerin deprem davranışı 

1. GİRİŞ 

Prefabrike elemanlar arasında veya prefabrike elemanlarla yerinde dökme beton elemanlar arasındaki birleşimlerin 

ve mesnetlerin projelendirilmesinde aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir (TS-9967, 1992): 

1. Birleşim veya mesnet, etkisi altındaki normal kuvvet, kesme kuvveti, eğilme ve burulma momenti gibi 

zorlamaları güvenlikle birleşen elemanların birinden ötekine aktarabilmelidir. 

2. Birleşim veya mesnetteki dönme, yer değiştirme ve deformasyonlarla, birleşen elemanların birbirlerine 

göre deformasyonları kabul edilebilir sınırlar içinde olmalıdır. 

3. Birleşimin süneklik katsayısı en az 4 olmalıdır. Bu maddeye göre elastik deformasyon sınırındaki birim 

deformasyonun göçme anındaki birim deformasyona oranını ifade etmektedir (Gedik, 2014).  

4. Birleşim ve mesnet hesaplarında rötre, sıcaklık değişimi ve sünme etkileri hesaba katılmalı ve bu hesaplar 

TS-500’deki esaslara uygun olarak yapılmalıdır. 

5. Birleşim ve mesnetlerdeki elemanların tolerans sınırları içinde farklı olabilecekleri göz önüne alınmalıdır. 

6. Birleşim ve mesnetler kolayca kontrol edilebilmeli ve gerekiyorsa düzeltme yapılabilmelidir. 

7. Birleşim ve mesnetler korozyona karşı korunmalı ve yangına dayanıklı olmalıdır. 

2. MATERYAL VE METOD 

2.1. Çubuk Eleman Birleşimleri 

Kolon kiriş gibi elemanların birleşimleri ve mesnetlenmeleri çubuk eleman birleşim esaslarına göre yapılmaktadır. 
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2.1.1. Basınç birleşimleri 

Bir prefabrike elemandan diğerine veya yerinde dökme betona aktarılan kuvvetin esas olarak basınç kuvveti 

olduğu birleşimlerdir. Bu tip birleşimler yatay prefabrike elemanların mesnetlenmesinde ve kolonların taşıyıcı 

duvarlarla mesnetlenmesinde kullanılırlar. Basınç birleşimlerinde gerilme yığılmasını önlemek ve basıncın 

istenilen bölgeye aktarılmasını sağlamak esas amaçtır (Gedik, 2014). Bu birleşimler için dikkat edilmesi gereken 

hususlar aşağıdaki gibidir (TS-9967, 1992): 

- Basınç kuvveti ile birlikte birleşime genellikle düzleminde etkiyen ikinci derecedeki kuvvetlerin etkisi 

- Birleşimin boyutuyla birlikte imalat ve montaj toleransları, göz önüne alınmalıdır. 

Basınç birleşimlerinde iki elemanın temas yüzeyi arasına bir malzeme koyulması önerilmektedir. Bu malzeme 

sayesinde basınç kuvveti istenilen bölgeye yayılacaktır. Ancak ara malzeme kullanmadan birleşim yapmak da 

mümkündür. 

2.1.1.1. Ara malzemesiz basınç birleşimleri 

Ara malzeme kullanılmadan yapılan birleşimlerde İki elemanın temas yüzeyi birbirine doğrudan temas eder. Bu 

tip birleşimin kullanılabileceği durumlar aşağıda verilmiştir (TS-9967, 1992): 

- Aktarılan mesnet kuvvetinin yarattığı gerilmenin 0.1 N/mm2’den küçük olması durumunda 

- Mesnette eğilme dönmesi ve ötelenmelerinin ihmal edilebilir boyutta olması durumunda 

- Oturma yüzeylerinin düzlemsel ve tamasın tam olması durumunda 

- Çatı plaklarının aşıklara ve aşıkların makaslara oturtulması durumunda 

2.1.1.2. Ara malzemesi harç olan basinç birleşimleri 

Bu birleşim türünde iki elemanın temas yüzeyleri arasına harç koyularak sınırlı düzeyde yatay kuvvet taşıma 

kapasitesi elde edilmiş olur. Yine de sistem genel anlamıyla basınç kuvveti aktarmak için kullanılmalıdır. Bu çeşit 

birleşimde d ara malzeme kalınlığı harç için 10 mm ≤ d ≤ 40 mm olmalıdır (TS-9967, 1992). Ayrıca birleşim 

güvenliği için mesnete etkiyecek basınç kuvveti mesnetin taşıyabileceği basınç kuvvetinden küçük olmalıdır. Ara 

malzemesi harç olan basınç birleşimi örneği şekil 1’de verilmiştir. 

 

 
Şekil 1. Ara malzemesi harç olan basınç birleşimi 

2.1.1.3. Elastometrik ara malzemeli birleşimler 

Elastomerik ara malzemeli basınç birleşimleri yatay ve düşey yer değiştirme ve dönmeye sınırlı ölçüde imkan 

veren birleşimlerdir. Dikdörtgen prizma, silindir veya şerit şeklinde olan elastomerik malzemeler, taşıdıkları 

etkilerin boyutuna göre teçhizatsız ve teçhizatlı olarak teşkil edilebilirler (TS-9967, 1992). Genel olarak tabii 

kauçuk ve kloropen plakalar ve çelik plakaların yüksek ısı ve basınç altında birleştirilmesi ile oluşur. Elastomerik 

ara malzemeli birleşim örneği şekil 2’de verilmiştir.  

 
Şekil 2. Elastomerik ara malzemeli birleşim 
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2.2. Mafsallı Birleşimler 

 
Bu tür birleşimde iki eleman arasında normal kuvvet ve kesme kuvveti aktarılırken eğilme momenti aktarımı 

gerçekleşmez. Bu yüzden mafsallı birleşimler moment sıfır noktalarında yapılmalıdır. Mafsallı bağlantıların 

kullanılacağı çok katlı yapılarda perdelerin olması gerekmektedir. Yatay konumlu taşıyıcı elemanların başka bir 

elemana bağlantısız mesnetlenmemesi gerekir. Bu durumda yatay taşıyıcı elemanların oturdukları mesnetlerde 

oluşacak sürtünme kuvveti gözardı edilir. Mafsallı birleşim yapılması durumunda birleşimde plaka 

kullanılmayacaksa en az 10 mm kalınlığında elastomer yastık kullanılması gerekir. Mafsallı bağlantılarda devrilme 

stabilitesi büyük önem taşımaktadır. Bu konuda gerekli hesapların yapılması gerekmektedir. Mafsallı birleşim 

örnekleri şekil 3’de verilmiştir. 

 

 
Şekil 3. Mafsallı birleşimler 

2.2.1. Moment aktarabilen birleşimler 

 
Bu birleşimlerde monolitik birleşime yakın sonuçlar elde etmek esas amaçtır. Endüstrileşmenin etkisi ile giderek 

yaygınlaşan prefabrikasyon sistemi uzun yıllar tek katlı yapılarda ve basit birleşim detaylarında uygulanmıştır. 

Çok katlı yapılarda prefabrikasyon sistemi ise moment aktarabilen sistemlerin gelişmesi ile mümkün olmaya 

başlamıştır (Ersoy, 1997). Deprem bölgelerinde yapılacak prefabrike sistemler için de moment aktaran sistemler 

daha uygun olmaktadır. Bu yüzden ülkemizde deprem bölgelerinde yapılacak prefabrike yapılarda mafsallı 

birleşimlerin kullanılabilmesi şartı ancak deprem hareketinin yerinde dökme betonarme perdeler ile 

karşılanabilmesi durumunda uygun olmaktadır (TDY-2007, 2007).  

Moment aktarabilen birleşim bölgelerinin tasarım ilkeleri aşağıdaki gibidir (ACI-550.2R-13, 2013): 

- Yapılacak bağlantı sistem ile ilişkilendirilmeli 

- Eksantrisite oluşmasından kaçınılmalı 

- Yapılacak birleşimin yeterliliğine bakılırken kapasite tasarımı kullanılmalı 

- Sistemde yükün izlediği yolun sağlanması 

- Yapı elemanlarında süneklik sağlanmalı 

- İnşa edilebilir yani uygulanabilir bir birleşim seçilmeli 

2.2.1.1. Kuru(kaynaklı-bulonlu) birleşimler 

Kaynaklı birleşimler şantiye sahasında uygulanabilirlikleri ile tercih edilmektedirler. Bu tür birleşimde genel 

olarak üretim sırasında bırakılan çelik parçanın şantiyede montaj esnasında bir diğer elemandaki çelik parçaya 

kaynatılması suretiyle elde edilir. Ayrıca oluşturulan bulonların cıvata ile sıkılması suretiyle de elde edilebilir. 

Özellikle bulonlu sistemde bulonun plastik deformasyon seviyesine ulaşması ya da cıvatanın bulondan sıyrılması 

gibi durumlar sistemin en zayıf ve tehlikeli yanlarıdır. Bu birleşim sistemi üretim sırasında zorluklar getiren donatı 

filizleri gerektirmediği için, birleşimin bekleme olmaksızın kuvvet aktarabilir hale gelmesinden dolayı avantajlıdır. 

Ancak korozyon tehlikesi, montaj sırasında kontrol güçlüğü, daha hassas bir üretim ve montaj gerektirmesi, 

derzlerin harç ile doldurulması zorunluluğu gibi dezavantajlara sahiptir. 
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2.2.1.2. Islak birleşimler 

Genellikle yerinde birleşim bölgesine beton doldurulması ile elde edilen birleşim türüdür. Bu bağlantı tipi 

Avrupa’nın birçok ülkesinde hala geçerliliğini korumaktadır. Geleneksel yapım yöntemine yakın bir çözüm 

sunduğu için tercih edilmektedir. Ses yalıtımı yangın dayanımı yüksek bir birleşim türüdür. Ölçü sapmalarında 

tolerans sağlamaktadır. Korozyon sorunu yaşanmamaktadır. Bu sistem de dolgu için kullanılan betonun dayanım 

kazanmasını beklemek, eleman ile dolgu betonu arasında soğuk derz oluşması, ve bileşen yüzeylerinin 

kirliliğinden kaynaklı kenetlenmenin zayıflaması dezavantajlardan bazılarıdır.  

 

2.3. Birleşimi Yapılan Elemanlara Göre Birleşim Türleri 

 
Prefabrike yapı sistemlerinde en büyük problemlerden biri birleşim bölgelerinin deprem sırasında hasar alması 

sonucu sünek davranışın tam olarak sağlanamamasıdır. Birleşim bölgelerinde monolitik elemanlardaki gibi bir 

davranış elde etmek için birçok birleşim yöntemi geliştirilmiştir. Bu birleşim yöntemleri öncelikli olarak birleşimin 

kapasitesinin eleman kapasitesinin üstünde olması amacı ile tasarlanmaktadır. Bu sayede birleşim bölgesi hasar 

almadan elemanda hasar oluşmakta ve plastik bir davranış elde edilerek yapının enerji sönümleme kapasitesi 

artırılmaktadır. Birleşim türleri hangi eleman arasında yapılacağına göre de farklılıklar göstermektedir. Bu 

bölümde temel-kolon, kolon-kolon, kolon-kiriş gibi birleşim türleri ele alınmıştır. 

2.3.1. Temel-kolon birleşimleri 

Ülkemizde temel üzerine imal edilen yuvaya kolonun oturtulması şeklinde bir sistem kullanılmaktadır. Yuvalı 

sistemlerde temele aktarılacak kesme kuvveti kolon temel arasında sürtünme ve kolon etrafındaki yuvanın kesme 

kapasitesi sayesinde taşınmaktadır. Eğilme momenti de yine temel yuvası tarafından taşınmaktadır. Bu nedenle 

temel yuvasının yatay kuvvetlere ve momente karşı yeterli dayanımda olması çok önemlidir. Kolonun yuva 

içerisinde tam ankastre olarak çalışmasının sağlanabilmesi için yuva derinliğinin en az kolon uzun kenarının 1.6 

katı olması gerekmektedir. Yuvalı temele yerleştirilen kolonun etrafına beton doldurularak mukavemet alması 

beklenir. Birleşim montajdan sonra hemen yük aktarır hale gelmez. Yuvalı temel örneği şekil 4’de verilmiştir.  

 

 
Şekil 4. Yuvalı temel-kolon birleşimi 

 

Temel-kolon birleşimlerde bir diğer birleşim türü ise bulonlu birleşimdir. Bu tip birleşimlerde çok fazla farklı 

birleşim şekli geliştirilmiştir. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibidir: 

- Temelde bırakılan ankraj bulonlarının ucuna yiv açılır. Kolon tabanına yerleştirilen çelik plakalar bu 

bulonlar üzerine yerleştirildikten sonra cıvata yardımıyla sıkılır. Bu bağlantı türünde ankraj boyu, 

cıvatanın sıyrılma ihtimali, ankrajın akma sınırını aşması gibi durumlar son derece önemli kritik 

durumlardır. Şekil 5’de plakalı birleşim için bir örnek verilmiştir. 
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Şekil 5. Plakalı temel-kolon birleşimi (Peikko, 2018) 

- Temelde bırakılan ankraj bulonunun, kolon içerisine yerleştirilen bir tüpe oturtulması ve tüpün grout ile 

doldurulması ile elde edilen sistemdir. Şekil 6’da sistemin detayları ve örneği verilmiştir. 

                   

 
Şekil 6. Temel-kolon tüplü birleşim (Qu ve ark., 2018) 

 
- Temel-kolon birleşimi mafsallı olarak da tasarlanabilir. Temel üstüne elastomer bir parça yerleştirilerek 

kolonun üzerine oturtulması ve etrafının harç ile doldurulması ile elde edilebilir. Temeldeki bir pim 

üzerine kolonun oturtulması ile de elde edilebilir. Şekil 7’de mafsallı birleşim için örnekler verilmiştir 

(Gedik, 2014). 

 
Şekil 7. Mafsallı temel-kolon birleşimi a)Elastomer tabanlı, b)Çelik pimli 
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2.3.2. Kolon-kolon birleşimleri 

Kolon-kolon birleşimleri genelde moment sıfır noktasında yapılabilmektedir. Deprem etkisinin düşük olduğu 

bölgelerde tercih edilmektedir.  

- Kolon-kolon birleşimleri alttaki kolondan çıkan filizlerin üstteki kolonda açılan kanallara oturması ve 

sonrasında kanalın harç ile doldurulması ile elde edilebilir. Şekil 8’de bu tip bir birleşim örneği verilmiştir. 

 

 
Şekil 8. Kolon-kolon tüplü birleşim (Tullini ve Minghini, 2016) 

 

- Kolon-kolon birleşimlerinde alttaki kolonda bir ankraj bulonu oluşturularak üstteki kolondaki kanaldan 

bu bulonun geçmesi ve cıvata sıkılmasıyla da elde edilebilir. Şekil 9’da ankrajlı kolon-kolon birleşimi 

verilmiştir. 

 
Şekil 9. Ankrajlı kolon-kolon birleşimi 

2.3.3. Kolon-kiriş birleşimleri 

Kolon-kiriş bağlantılarının mafsallı veya rijit olarak tasarlanması mümkündür. Mafsallı bağlantılar prefabrike 

sistemin doğasına çok uygun bir birleşim türüdür. Ama diğer taraftan yüksek yapılarda ve deprem etkisinin fazla 
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olduğu bölgelerde rijit bağlantılar yaparak eğilme momentinin bir kısmının kolonlara da aktarılması daha küçük 

kesitli kirişler elde etmek için ideal olacaktır (Ayaydın, 1989). 

Kolon-kiriş birleşimleri eğer mafsallı imal edilecekse yapıya etki edecek yatay yüklerin tamamının perdeler 

tarafından taşınması gerekmektedir (Gedik, 2014). 

Kolon-kiriş birleşimlerinde kolonda bir konsol oluşturularak kirişin bu konsola oturması türü en yaygın kullanım 

türüdür. Bu tip bağlantılarda konsol üzerine pim yapılması, kirişin konsola kaynaklanması ya da elastomer parça 

ile birleşimin sağlanması gibi şekillerde uygulanabilmektedir. Şekil 10’da bu tip birleşimlere örnekler verilmiştir. 

 

 
Şekil 10. Mafsallı kolon-kiriş birleşimleri (Gedik, 2014) 

- Moment aktarabilen kolon kiriş birleşimlerinde ise kaynaklı ya da bulonlu birleşimler yapılabilmektedir. 

Bununla ilgili birkaç örnek şekil 11’de verilmiştir. 

 

 
Şekil 11. Moment aktarabilen kolon-kiriş bağlantıları (Özden ve Ertaş, 2007) (Atalay, 2010) 

 

2.3.4. Kiriş-kiriş birleşimleri 

Kiriş-kiriş birleşimlerinde inceltilmiş uç ile bindirme, bulonlu birleşim, kaynaklı birleşim gibi birçok değişik 

yöntem bulunmaktadır. Bunlardan bazıları şekil 12’de verilmiştir. 
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Şekil 12. Kiriş-kiriş birleşim türleri 

 

 

3. SONUÇLAR 

Prefabrike birleşimlerin deprem davranışlarının zayıf olması nedeniyle depremlerde genelde yapı elemanından 

yararlanamadan birleşim bölgelerinde hasarlar ortaya çıkmaktadır. Hasarları önleyerek yapı elemanlarının enerji 

sönümleme kapasitelerinden yararlanmak amacıyla birleşim türlerini geliştirme yönünde çalışmalar giderek 

artmaktadır. Birleşim türlerinin monolitik bağlantı davranışına yaklaştırılması veya klasik prefabrike 

birleşimlerden daha iyi hale getirilebilmesi önemli bir çalışma konusu haline gelmiştir. Yapılan çalışmalarda 

kullanılan birleşim türleri genel itibari ile monolitik bağlantıya yakın sonuçlar vermektedir. Ancak geliştirilen 

bağlantı türlerinin çoğunluğu uygulamada kullanılması son derece zor olan bağlantılardır. Ayrıca ülkemizde 

geliştirilmiş ve ülkemizin çalışma sistemine uygun bir bağlantı türü bulunmamaktadır. Bu konuya yoğunlaşarak 

bağlantı türü geliştirmek ve uygulanabilir bir bağlantı türü haline getirilmesi yeni bir çalışma alanı olarak karşımıza 

çıkmaktadır.  

Gelecek dönemde yapılacak çalışmalarda, bu çalışmada verilen bağlantı türleri dikkate alınarak daha 

uygulanabilir, ekonomik yönden geleneksel bağlantı türleri ile aynı maliyette ya da daha ucuz maliyette bağlantı 

türleri denenerek geliştirilebilir. 
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Abstract 

Forests are an important source of raw materials from which wood and non-wood forest products are produced, as 

well as important ecological functions. Forests need to be managed in a collective-benefit manner that is both 

environmentally friendly and socially and economically beneficial. For this reason, certification systems have been 

established by some international environmental non-governmental organizations in order to ensure that the 

world's forests are managed well, socially, environmentally and economically. The goal of certification is to 

improve the management and implementation of world forests. It also prevents the use of forest resources obtained 

by illegal means by businesses. The purpose of this study is to investigate the environmental effect of FSC forest 

management certification on the production of wood raw materials. Bolu Forest Management Directorate (BFMD) 

(Turkey) was chosen as the study area. The work for the obtaining of FSC Forest Management Certificate in the 

Directorate was started in 2013. In the middle of 2014, the directorate is entitled to FSC certification. In the study, 

the traditional production studies and the production works after the FSC were compared in the environmental 

direction. In the results of working; it was determined that no production was made at a distance of 30 m to the 

stream zone, motor saw oil waste was collected at certain places, important areas for nature were protected and 

forestry activities were not carried out. 

Keywords: Forestry, Certification, Wood raw material, Production, Environment, Bolu   

1. INTRODUCTION 

In addition to being an important raw material source where forests, wood and non-wood forest products are 

produced, they have important ecological and social functions. Managing the forests in a way that is beneficial to 

the environment and socially and economically beneficial to the society constitutes the basis of today's forest 

management philosophy. For this reason, various certification systems have been established by some international 

environmental NGOs to ensure the social, environmental and economic management of world forests (Turkoglu, 

2011). 

Forest Stewardship Council (FSC) and The Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) are 

the two most recognized international organizations. These are organizations that have forest management 

certification system. The FSC forest management certification certifies forest enterprises with the principles and 

criteria developed by FSC, while the PEFC forest management certificate requires the establishment of a national 

certification system in the country where the forest enterprises are located and the system must be approved by 

PEFC. 

The forest certification processes, which are based on the campaigns of the rain forests in the 1980s and the boycott 

campaigns of tropical timber, aiming to ensure the sustainable and sustainable operation of the forest resources, 

increase the importance of forest resources in the world and in Turkey. In addition, certified forest products have 

become one of the increasingly demanding elements in international trade (Tolunay and Turkoglu, 2011). 

As of 2010, PEFC has granted forest management certificates to 456788 forest enterprises and FSC has granted 

forest management certificates to 1005 forest enterprises worldwide (Kocak, 2016). 

FSC studies in Turkey, identified as pilot areas in 2010, began in Bolu Forest Regional Directorate connected 

Aladag Forest Management Chef. In 2011, it received the FSC Forest Management Certificate (Figure 1). As of 
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2016, 29 forest management directorate and one forest management chef has received FSC certification in Turkey 

(Figure 2). 

 

 

Figure 1. Logging works in Aladag Forest Management Chief. 

 

 

Figure 2. Certified forest areas in Turkey (General Directorate of Forestry, Geoportal data, 2016).  

 

The aim of this study is to investigate the environmental impact of FSC forest management certificate on wood 

raw material production. 
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2. MATERIALS AND METHODS 

2.1 Study Areas 

Bolu (Turkey) Forest Management Directorate (BFMD) was chosen as the study area (Figure 3). It was established 

in 1940 and has an area of 81072 Hectares. There are 10 Forest Management Chief, 1 Nursery Chief, 1 Cadastre 

and Property Chief, 1 Log Dump Chief, 1 Electronics and Communication Chief, 1 Real Estate Chief in 

Directorate. In 2013, BFMD started efforts to obtain FSC certification and it was awarded the certificate in mid-

2014.  

 

 

Figure 3. The location of BFMD's in Turkey, enterprise chefs and borders. 

 

2.2 Methods 

In the study, the production studies of the traditional production activities after FSC were compared in terms of 

environment.  The primary data of the study were obtained from the information about the forest management 

directorate and management chiefs with FSC forest management certificate. Secondary data were obtained from 

field studies related to production activities in BFMD. 

 

3. RESULTS  

3.1 FSC Forest Management Certified Forests Wood Raw Material Production Studies  

When evaluating the FSC certification report, audits are carried out to ensure that the specified damage rates for 

the cuts, creeping, handling sections of the transport operations do not exceed certain limits and are recorded. The 

main aim is to carry out the studies without damaging the forest ecosystem. 

Since zero damage is not possible, a certain upper limit is determined in the fields defined in the legislation and 

added to the specifications. The limit values may vary according to the regional ecological conditions and by the 

chefs. Damage rates; stamped trees up to 30% slope up to 5% damage, other trees for 0.4% damage predicted 30% 
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-60% slope tree up to 8% damage, other trees, the same inclination range for 1.2% damage. On more slopes, 

damage to the stamped tree may be 15% and damage to other trees by at most 1.6% (Figure 4). 

 

 

Figure 4. Wood production works in Aladag Forest Management Chief. 

 

In order to protect the fresh water resources in the study area, the stream protection zone is created at a distance 

of 30 meters from the streams, and trees are prohibited in these areas. In addition, valuable habitat areas (seed 

stands, rare species and afforestation areas) are determined and wood raw materials production and construction 

of new roads are prohibited in these areas (Figure 5).  

 

 

Figure 5. Stream protection zones. 

It is known that one liter of waste oil contaminates one million liters of clean water. For this reason, waste oil 

collection bins were put into designated areas in forest areas so as not to leave the cutting engine and forest tractor 

waste oils to the nature. In this way, it is aimed to preserve millions of liters of clean water. 

3.2 Environmental Comparison of Traditional and FSC Production Studies 
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In the traditional production activities, while the technical and economical aspects were at the forefront, FSC took 

the order of priority in the environment. In the traditional method, the stand (forest area) was greatly damaged. 

In traditional method, water resources are not taken into consideration and production activities are done in areas 

close to water resources. However, water resources are protected by FSC. 

In the traditional method, the cutting engine and forest tractor waste oils are left to nature in the forest interior 

areas, and these oils are placed in the waste oil collection bins within the forest areas with FSC.  In this way, clean 

water resources are preserved. 

 

4. DISCUSSION 

In this study, the effects of forest management certificate on the production of wood raw materials were 

investigated in terms of environment. In addition to, more specific subjects such as environment were evaluated. 

In other studies, however, the managerial effects of certification have been investigated. 

5. CONCLUSION 

As a result of the findings obtained from the study, it was determined that FSC forest management certificate has 

a positive effect on Bolu forests in general. 

Forest management certification should carry out its activities with the concept of responsible management of the 

forest management in a sustainable way, in order to address the environmental concerns caused by the increasing 

environmental sensitivity in the societies around the world. 

Depending on the environmental sensitivities that occur in societies, companies that use certified forest products 

as raw materials should exhibit corporate social responsibility and green business practices and aim to increase 

their brand values and aim to direct consumers to take their products. 

The number of FSC enterprises should be increased due to the usefulness of certification, forest management and 

forestry accounting, facilitating planning and control, clarifying forestry data, definitively identifying forest lands 

and improving communication with beneficiaries and interacting with forests. 
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Özet 

Bu çalışmanın amacı, Pleurotus ostreatus(PO), Pleurotus eryngii(PE) and Lentinula edodes (LE ile muamele 

edilen mısır samanının makro, mikro ve ağır mineral konsantrasyonlarını belirlemektir. Mısır samanı doğranmış 

ve PO, PE ve LE ile muamele edildi, sonra 10, 20, 30 ve 40 gün boyunca 26 0C'de inkübatördeinkübe edildi. Mikro 

minerlaller B, Al, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Cd, Sb, Ba, Hg ve Pb konsantrasyonlarının ICP-MS metodu 

ile ve makro mineraller Na+ , K+, Ca+2, Mg+2 ve NH4+  konsantrasyonları iyon kromotografisi metodu ile 

belirlendi.10, 20, 30 ve 40 gün süreyle PO, PE ve LE ile muamele edilmiş mısır samanının ortalama makro, mikro 

ve ağır metal konsantrasyonları kontrol grubuna göre daha yüksek bulunmuştur (p <0.05).Farklı inkübasyon 

zamanlarında PO, PE ve LE muamelelerinin ortalama seviyeleri arasında istatiksel fark hesaplanmamıştır.Sonuç 

olarak, Pleurotus ostreatus, Pleurotus eryngii ve Lentinula edodes muameleleri ve inkübasyon süreleri, mısır 

samanının mikro ve makro mineral içeriklerini iyileştirme potansiyelindedir.  

 

Anahtar Kelimeler:Ağır metal, biyolojik muamele, makro mineral, mikro mineral, mısır samanı.  

 

GİRİŞ 

Mısır samanı mısır saplarından koçanlar ayrıldıktan sonra geriye kalan kısım parçalanarak elde edilir. Besin 

maddeleri sindirimi diğer samanlara göre daha iyidir. Mineral maddelerden kalsiyum ve fosfor yönünden zengindir 

(Küçükersan S, 2011).Mineral maddelerden beslemede ğeriolmayan silisyum dioksit fazlamiktarda bulunur. 

(Kutlu ve Çelik 2010). Başarılı bir besleme  programında protein, enerji, vitamin ve minerallerin dengeli bir şekilde 

sağlanması gereklidir. Minerallerin vücutta; kemik, diş, hücreyapısı bütünlüğünün sağlanması, protein, amino asit, 

karbonhidrat ve yağ gibi bileşiklerin yapısında bulunmak, ozmotik basınç ile vücuttaki suyunun kontrolü, asit-

bazdengesinin sağlanması gibif onksiyonları bulunmaktadır (Blezinger 2010). 

Mısır tarımı; yoğun olarak Akdeniz, Karadeniz, Marmara, Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki yaklaşık 

olarak 60 ilimizde yapılmaktadır. Kaba yem sıkıntısından dolayı ruminantların beslenmesinde hububat 

samanlarıyla beraber mısır samanının da kullanımı artmaktadır. Bitkide dane oluşumuyla birlikte özellikle 

yapraklardaki besin maddelerinin danede birikmesi sonucu samanların besin değeri oldukça azalmaktadır. 

Samanın besin değerinin düşük olmasının sebebi enerji ve ham protein içeriklerinin yetersiz oluşundan ve ligninle 

birlikte diğer hücre duvarı karbonhidratlarının arasındaki çapraz bağların mikrobiyal enzimlere karşı çok dirençli 

olmasından kaynaklanmaktadır (Açar ve ark., 2015). 

Samanların hücre duvarında bulunan lignoselülozkompleksini parçalamak, selüloz ve hemiselüloz gibi hücre 

duvarı unsurlarının yararlanılabilirliğini artırmak için yüzyıllardır araştırmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar 

fiziksel, kimyasal ve biyolojik yöntemler üzerinde yoğunlaşmıştır.Son yıllarda, kimyasal atıklarla çevrenin giderek 

kirlenmesini önlemek ve hayvancılığın daha ekonomik hale gelmesini sağlamak için araştırmacılar biyolojik 

yöntemlere yönelmiştir. Sindirilemeyen bitki hücre duvarı bileşenlerinin biyolojik olarak ayrışması 

mikroorganizmalar (bakteriler, mantarlar) tarafından sentezlenen enzimlerle sağlanmaktadır. 

Beyazçürükçülmantarlar lignin polimerinesaldıraraklignolbağlarıvearomatikhalkayıparçalayarakin-vitro 

sindirilebilirliğiartırırlar(Mahesh ve Mohini,.2013). Yapılan bu çalışmanın amacı beyaz çürükçül mantarlar ile 

muamele edilip in vitro sindrilebilirliği artırılan mısır samanının makro, mikro ve ağır metal mineral 

konsantrasyonlarını belirlemektir. 
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2. MATERYAL VE METOD 

2.1Yem Materyali 

Pleurotus ostreatus (PO), Pleurotus eryngii (PE) ve Lentinula edudes (LE) mantar miselleri aşı makası ile içinde 

%25 su ile ıslatılmış parçalanmış mısır samanı bulunan erlenlerin ortasında açılmış olan deliklerden içeri konuldu. 

26⁰C’de 10, 20, 30 ve 40 gün süre ile inkübasyona bırakıldı. Inkübasyonlardan sonra kurutma dolabında 105 0C’da  

12 saat kurutulan örnekler mineral analizinde kullanıldı. 

2.2. Mineral Analizleri 

Kurutulup 1mm elek çaplı değirmende öğütülen yem örneklerden yaklaşık 0,5 g tartılıp üzerine 10 mL HNO3, 3 

mLHCl ve 2 mL H2O2 karışımı ilave edildikten sonra CEM Mars model mikrodalga fırında önce 180 oC’de 15 

dakika, sonra 200 oC de 30 dakika olmak üzere iki aşamalı şekilde yakma işlemi gerçekleştirildi(Miller,1998). 

Yakma işlemi tamamlanan örnekler daha sonra cam balonlara aktarılarak saf su ile 50 mL’ye tamamlanarak mikro 

ve makro mineral konsantrasyonları tayin edildi. 

Mikro minerallerden B, Al, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Cd, Sb, Ba, Hg ve Pb konsantrasyonları (Anike 

ve ark., 2016) Agilent–7700 model ICP-MS cihazı ile, makro minerallerden Na+ , K+, Ca+2, Mg+2 ve NH4+  

konsantrasyonları (Kuniyal ve ark., 2015) ise Dionex ICS 3000 model iyon kromotografi cihazı ile ölçüldü ve 

hesaplandı. 

2.3. İstatistiksel Analizler 

Çalışmada laboratuvar analizlerinden elde edilen veriler biyolojik muamele yapılan mısır samanının makro ve 

mikro mineral konsantrasyonları aritmetik ortalamalar ve standart sapmalar şeklinde özetlendi. Makro ve mikro 

mineral ortalama değerleri arası istatistiksel analizler tek yönlü varyans analizi ile karşılaştırıldı. Ortalamalar arası 

farklılıklar p<0.05 seviyesine göre DUNCAN çoklu karşılaştırma testi uygulanarak belirlendi(SAS, 2007). 

3. SONUÇLAR 

Pleurotus eryngii (PE) ile muamele edilen mısır samanının 10, 20, 30 ve 40 günlük inkübasyonlarından sonra 

mikro mineral konsantrasyonları Tablo1‘ de gösterilmiştir. Mantar ile muamele edilmiş PE10,PE20, PE30 ve 

PE40’nin B, Al, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Cd, Sb, Ba, Hg ve Pb mikro minerallerinin ortalama 

konsantrasyonları  arasında istatistiksel olarak farklılık bulunmamıştır. Kontrol mısır samanı ve PE10, PE20, PE30 

ve PE40 muamelelerinin ortalama mikro mineral ve ağır metal metal değerleri arasında fark önemli bulunmuştur 

(P<0.05) 

Pleurotuseryngii(PE) ile muamele edilen mısır samanının 10, 20, 30 ve 40 günlük inkübasyonlarından sonra mikro 

mineral konsantrasyonları Tablo1‘ de gösterilmiştir. Mantar ile muamele edilmiş PE10, PE20, PE30 ve PE40’nin 

Na+ , K+, Ca+2, Mg+2 ve NH4+  makro minerallerinin ortalama konsantrasyonlarıarasında istatistiksel olarak 

farklılık bulunmamıştır.Kontrol mısır samanı ve PE10, PE20, PE30 ve PE40 muamelelerinin ortalama makro  

mineral değerleri arasında fark önemli bulunmuştur (P<0.05). 
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Tablo 1.Pleurotus eryngii (PE) ile Muamele Edilen Mısır Samanının 10, 20, 30 ve 40 Günlük İnkübasyonlarından 

Sonra Mikro Mineral Konsantrasyonları 

Pleurotus eryngii 

Mikro mineral 
(mg/kg) 

Kontrol (n = 20)  
(xˉ ± Sxˉ) 

PE10 (n = 20)  
(xˉ ± Sxˉ) 

PE20 (n = 20)  
(xˉ ± Sxˉ) 

PE30 (n = 20)  
(xˉ ± Sxˉ) 

PE40 (n = 20)  
(xˉ ± Sxˉ) 

B 
 

15.83 ±1.10a 16.04±1.62b 16.24±1.12b 16.18±1.23b 16.32±1.13b 

Al 
 

201.4 ±8.90a 202.11±5.03b 207.68±4.71b 209.30±2.12b 208.44±3.41b 

Cr 
 

5.16 ±0.98a 2.17±0.98b 2.15±0.78b 2.16±0.56b 2.22±0.75b 

Mn 
 

39.0 ±2.41a 35.90±2.43b 37.79±2.74b 37.60±1.89b 38.03±2.22b 

Fe 
 

237.32 ±9.76a 132.27±9.76b 134.57±7.11b 133.61±6.41b 134.18±5.32b 

Co 
 

0.14 ±0.005a 0.10±0.001b 0.12±0.001b 0.12±0.002b 0.11±0.001b 

Ni 
 

1.17 ±0.007a 0.81±0.92b 0.90±0.002b 1.31±0.001b 1.26±0.002b 

Cu 
 

5.52 ±1.01a 5.11±0.74b 5.15±0.65b 5.30±0.79b 5.25±0.82b 

Zn 
 

30.35 ±2.33a 26.78±2.03b 26.43±2.14b 27.02±2.10b 27.25±2.11b 

Se 
 

0.06 ±0.003a 0.06±0.001b 0.05±0.002b 0.07±0.005b 0.08±0.004b 

A 
ğ 
ı 
r 
 

 

 
m 
e 
t 
a 
l 
 

As 
 

0.10 ± 0.002a 0.09±0.005b 0.08±0.004b 0.08±0.001b 0.09±0.003b 

Cd 
 

0.10 ± 0.005a 
 

0.09±0.001b 0.08±0.002b 0.09±0.003b 0.09±0.007b 

Sb 
 

0.01 ± 0.02a 0.12±0.006b 0.13±0.002b 0.12±0.004b 0.09±0.002b 

Ba 3.29 ± 0.78a 2.12±0.15b 2.58±0.13b 2.20±0.17b 2.15±0.13b 
Hg 

 
0.06 ± 0.004a 0.008±0.0001b 0.007±0.0001b 0.007±0.0002b 0.008±0.0002b 

Pb 0.20 ± 0.02a 0.11±0.04b 0.11±0.03b 0.11±0.02b 0.11±0.03b 

a,bAynı satırda kontrol mısır samanı ilePE10, PE20, PE30 ve PE40 muamelelerinin ortalama mikro mineral ve ağır 

metal değerleri arasında fark önemlidir (P<0.05) 
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Tablo 2.Pleurotus eryngii (PE) ile Muamele Edilen Mısır Samanının 10, 20, 30 ve 40 Günlük İnkübasyonlarından 

Sonra Makro Mineral Konsantrasyonları 

 
Pleurotus eryngii 

Makro 

mineral 
(g/kg) 

Kontrol (n = 20)  
(xˉ ± Sxˉ) 

PE10 (n = 20)  
(xˉ ± Sxˉ) 

PE20 (n = 20)  
(xˉ ± Sxˉ) 

PE30 (n = 20)  
(xˉ ± Sxˉ) 

PE40 (n = 20)  
(xˉ ± Sxˉ) 

Na+  

 
0.20 ± 0.02a 0.58 ± 0.01b 0.52 ± 0.03b 0.54 ± 0.01b 0.51 ± 0.04b 

NH4 
 

0.08 ± 0.004a 0.10 ± 0.01b 0.10 ±0.03b 0.09 ±0.001b 0.08 ±0.003b 

K+ 
 

5.03 ± 0.48a 6.55 ± 0.12b 6.60 ±0.20b 6.47 ±0.10b 6.49 ±0.11b 

Mg+2 
 

0.44 ± 0.04a 0.41 ±0.02b 0.44 ±0.02b 0.47 ±0.01b 0.45 ±0.03b 

Ca+2 
 

1.12 ± 0.91a 1.34 ±0.15b 1.40 ±0.12b 1.38 ±0.20b 1.36 ±0.13b 

 a,b Aynı satırda kontrol mısır samanı ile PE10, PE20, PE30 ve PE40 muamelelerinin ortalama makro mineral 

değerleri arasında fark önemlidir (P<0.05) 

 

Pleurotusostreatus (PO)  ile muamele edilen mısır samanının 10, 20, 30 ve 40 günlük inkübasyonlarından sonra 

mikro mineral konsantrasyonları Tablo1‘ de gösterilmiştir. Mantar ile muamele edilmiş PO10, PO20, P030 ve 

PO40’nin B, Al, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Cd, Sb, Ba, Hg ve Pb mikro minerallerinin ortalama 

konsantrasyonları  arasında istatistiksel olarak farklılık bulunmamıştır.Kontrol mısır samanı ve PO10, PO20, PO30 

ve PO40 muamelelerinin ortalama mikro mineral ve ağır metal değerleri arasında fark önemlidir (P<0.05 

 

 

Tablo 3. Pleurotus ostreatus (PO) ile Muamele Edilen Mısır Samanının 10, 20, 30 ve 40 Günlük 

İnkübasyonlarından Sonra Mikro Mineral Konsantrasyonları 

Pleurotus ostreatus 

Mikro mineral 
(mg/kg) 

Kontrol (n = 20)  
(xˉ ± Sxˉ) 

PO10 (n = 20)  
(xˉ ± Sxˉ) 

PO20 (n = 20)  
(xˉ ± Sxˉ) 

PO30 (n = 20)  
(xˉ ± Sxˉ) 

PO40 (n = 20)  
(xˉ ± Sxˉ) 

B 
 

15.83 ±1.10a 
16.26 ± 2.11b 16.56 ±1.25b 16.77 ±1.02b 16.25±1.11b 

Al 
 

201.4 ±8.90a 
207.97 ± 8.24b 209.51±7.10b 206.09 ±8.75b 207.16 ±7.12b 

Cr 
 

5.16 ±0.98a 
4.27 ± 1.02b 4.29 ±1.03b 4.35 ±1.10b 4.34 ±1.12b 

Mn 
 

39.0 ±2.41a 
39.86 ± 1.34b 40.20 ±1.41b 41.01 ±1.36b 41.14 ±1.14b 

Fe 
 

237.32 ±9.76a 
168.90 ± 11.07b 168.38 ±10.11b 169.32 ±9.14b 166.97 ±11.20b 

Co 
 

0.14 ±0.005a 
0.17 ± 0.001b 0.18 ±0.002b 0.16 ±0.003b 0.18 ±0.002b 

Ni 
 

1.17 ±0.007a 
2.23 ± 0.02b 2.24 ±0.03b 2.24 ±0.02b 2.23 ±0.01b 

Cu 
 

5.52 ±1.01a 
6.85 ± 0.07b 6.83 ±0.04b 6.82 ±0.02b 6.72 ±0.05b 
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Zn 
 

30.35 ±2.33a 
34.81 ± 2.32b 34.09 ±1.89b 35.04 ±1.40b 34.03 ±1.33b 

Se 
 

0.06 ±0.003a 
0.09  ± 0.002b 0.09 ±0.001b 0.10  ±0.02b 0.09 ±0.001b 

A 
ğ 
ı 
r 
 

 

 
m 
e 
t 
a 

l 

As 
 

0.10 ± 0.002a 0.09 ±0.002b 0.09 ±0.001b 0.08 ±0.003b 0.10 ±0.002b 

Cd 
0.10 ± 0.005a 

 
0.10 ±0.001b 0.11 ±0.002b 0.11 ±0.001b 0.10 ±0.001b 

Sb 0.01 ± 0.02a 0.06 ±0.01b 0.07±0.008b 0.06±0.009b 
 

0.06 ±0.008b 
 

Ba 
3.29 ± 0.78a 4.28 ±0.55b 4.45 ±0.98b 3.89 ±0.72b 4.32 ±0.83b 

Hg 
 

0.06 ± 0.004a 0.007 ±0.0001b 0.007 ±0.0002b 0.007 ±0.0002b 0.006 ±0.0001b 

Pb 0.20 ± 0.02a 0.32 ±0.01b 0.31±0.02b 0.28 ±0.03b 0.29 ±0.02b 
 a,b Aynı satırda kontrol mısır samanı ile PO10, PO20, PO30 ve PO40 muamelelerinin ortalama mikro mineral ve 

ağır metal değerleri arasında fark önemlidir (P<0.05) 

 

Pleurotusostreatus (PO)  ile muamele edilen mısır samanının 10, 20, 30 ve 40 günlük inkübasyonlarından sonra 

mikro mineral konsantrasyonları Tablo1‘ de gösterilmiştir. Mantar ile muamele edilmiş PO10, PO20, PO30 ve 

PO40’nin Na+ , K+, Ca+2, Mg+2 ve NH4+  makro minerallerinin ortalama konsantrasyonları  arasında istatistiksel 

olarak farklılık bulunmamıştır.*Kontrol mısır samanı ve PO10, PO20, PO30 ve PO40 muamelelerinin ortalama 

makro mineral  değerleri arasında fark önemlidir (P<0.05) 

 

Tablo 4. Pleurotus ostreatus(PO)ile Muamele Edilen Mısır Samanının 10, 20, 30 ve 40 Günlük 

İnkübasyonlarından Sonra Makro Mineral Konsantrasyonları 

 
Pleurotusostreatus 

Makro 

mineral 
(g/kg) 

Kontrol (n = 20)  
(xˉ ± Sxˉ) 

PO10 (n = 20)  
(xˉ ± Sxˉ) 

PO20 (n = 20)  
(xˉ ± Sxˉ) 

PO30 (n = 20)  
(xˉ ± Sxˉ) 

PO40 (n = 20)  
(xˉ ± Sxˉ) 

Na+  

 
0.20 ± 0.02a 0.28 ± 0.02b 0.25 ± 0.03b 0.27 ± 0.02b 0.24 ± 0.03b 

NH4 
 

0.08 ± 0.004a 0.15± 0.01b 0.16 ± 0.02b 0.15 ± 0.02b 0.17 ± 0.01b 

K+ 
 

5.03 ± 0.48a 6.40 ±0.10b 6.83 ±0.21b 6.42 ±0.15b 6.84 ±0.12b 

Mg+2 
 

0.44 ± 0.04a 0.56 ±0.03b 0.53 ±0.05b 0.59 ±0.02b 0.61 ±0.03b 

Ca+2 
 

1.12 ± 0.91a 1.54 ±0.22b 1.63 ±0.20b 1.58 ±0.16b 1.62 ±0.11b 

 a,b Aynı satırda kontrol mısır samanı ile PO10, PO20, PO30 ve PO40 muamelelerinin ortalama makro mineral 

değerleri arasında fark önemlidir (P<0.05) 

 

Lentinula edodes (LE)  ile muamele edilen mısır samanının 10, 20, 30 ve 40 günlük inkübasyonlarından sonra 

mikro mineral konsantrasyonları Tablo1’ de gösterilmiştir. Mantar ile muamele edilmiş LE10, LE20, LE30 ve 

LE40’nin B, Al, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Cd, Sb, Ba, Hg ve Pb mikro minerallerinin ortalama 
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konsantrasyonları  arasında istatistiksel olarak farklılık bulunmamıştır.Kontrol mısır samanı ve LE10, LE20, LE30 

ve LE40 muamelelerinin ortalama mikro mineral ve ağır metal değerleri arasında fark önemli bulunmuştur 

(P<0.05). 

 

Tablo 5. Lentinula edodes(LE) ile Muamele Edilen Mısır Samanının 10, 20, 30 ve 40 Günlük İnkübasyonlarından 

Sonra Mikro Mineral Konsantrasyonları 

Lentinula edodes 

Mikro 

mineral 
(mg/kg) 

Kontrol (n = 20) 
(xˉ ± Sxˉ) 

LE10 (n = 20) 
(xˉ ± Sxˉ) 

LE20 (n = 20) 
(xˉ ± Sxˉ) 

LE (n = 20) 
(xˉ ± Sxˉ) 

LE (n = 20) 
(xˉ ± Sxˉ) 

B 
 

15.83 ±1.10a 18.88 ±2.17b 18.62 ±1.02b 18.79 ±1.12b 18.59±1.01b 

Al 
 

201.4 ±8.90a 214.94 ±6.14b 217.24±7.3b 215.87 ±5.65b 216.57 ±6.3b 

Cr 
 

5.16 ±0.98a 5.55 ±0.17b 5.74 ±0.49b 5.62 ±0.16b 5.97 ±0.68b 

Mn 
 

39.0 ±2.41a 43.47 ±4.02b 48.49 ±1.05b 42.77 ±2.92b 50.15 ±1.13b 

Fe 
 

237.32 ±9.76a 290.27 ±10.04b 280.23 ±5.03b 287.49 ±5.47b 288.52 ±8.71b 

Co 
 

0.14 ±0.005a 0.18 ±0.002b 0.16 ±0.03b 0.17 ±0.05b 0.16 ±0.03b 

Ni 
 

1.17 ±0.007a 1.88 ±0.75b 1.98 ±0.06b 1.80 ±0.04b 1.74 ±0.19b 

Cu 
 

5.52 ±1.01a 6.83 ±0.64b 6.67 ±0.25b 7.14 ±0.86b 6.53 ±0.54b 

Zn 
 

30.35 ±2.33a 34.55 ±3.92b 37.74 ±1.97b 33.88 ±1.03b 38.20 ±3.28b 

Se 
 

0.06 ±0.003a 0.08  ±0.01b 0.08 ±0.002b 0.10  ± 0.02b 0.10 ±0.05b 

A 
ğ 
ı 
r 
 

 

 
m 
e 
t 
a 
l 

As 
 

0.10 ± 0.002a 0.13 ± 0.02b 0.13 ± 0.02b 0.12± 0.03b 0.12± 0.04b 

Cd 
0.10 ± 0.005a 

 
0.12± 0.001b 0.11± 0.003b 0.11 ± 0.002b 0.11 ± 0.002b 

Sb 
 

0.01 ± 0.02a 0.02 ± 0.001b 0.02± 0.003b 0.03± 0.001b 0.02 ± 0.002b 

Ba 
3.29 ± 0.78a 5.05 ± 0.02b 5.11 ± 0.02b 4.94 ± 0.03b 5.14 ± 0.01b 

Hg 
 0.06 ± 0.004a 0.007 ± 0.0001b 0.007 ± 0.0001b 0.007 ± 0.0001b 0.007 ± 0.0001b 

Pb 
 

0.20 ± 0.02a 0.25 ± 0.01b 0.24 ± 0.03b 0.26 ± 0.02b 0.25 ± 0.01b 

a,b Aynı satırda kontrol mısır samanı ile LE10, LE20, LE30 ve LE40 muamelelerinin ortalama mikro mineral ve 

ağır metal değerleri arasında fark önemlidir (P<0.05) 

Lentinulaedodes (LE) ile muamele edilen mısır samanının 10, 20, 30 ve 40 günlük inkübasyonlarından sonra mikro 

mineral konsantrasyonları Tablo1‘ de gösterilmiştir. Mantar ile muamele edilmiş LE10, LE20, LE30 ve LE40’nin 

Na+ , K+, Ca+2, Mg+2 ve NH4+  makro minerallerinin ortalama konsantrasyonlarıarasında istatistiksel olarak 
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farklılık bulunmamıştır.Kontrol mısır samanı ve LE10, LE20, LE30 ve LE40 muamelelerinin ortalama makro 

mineral  değerleri arasında fark önemli bulunmuştur (P<0.05). 

Tablo 6. Lentinula edodes (LE)ile Muamele Edilen Mısır Samanının 10, 20, 30 ve 40 Günlük 

İnkübasyonlarından Sonra Makro Mineral Konsantrasyonları 

 
Lentinula edodes 

Makro 

mineral 
(g/kg) 

Kontrol (n = 20)  
(xˉ ± Sxˉ) 

LE10 (n = 20)  
(xˉ ± Sxˉ) 

LE20 (n = 20)  
(xˉ ± Sxˉ) 

LE30 (n = 20)  
(xˉ ± Sxˉ) 

LE40 (n = 20)  
(xˉ ± Sxˉ) 

Na+  

 
0.20 ± 0.02a 0.24 ± 0.02b 0.24 ± 0.003b 0.23 ± 0.003b 0.23 ± 0.004b 

NH4 
 

0.08 ± 0.004a 0.11 ± 0.02b 0.10 ± 0.02b 0.11 ± 0.02b 0.10 ± 0.03b 

K+ 
 

5.03 ± 0.48a 5.05 ± 0.24b 5.04 ± 0.23b 5.03 ± 0.27b 5.04 ± 0.46b 

Mg+2 
 

0.44 ± 0.04a 0.47 ± 0.02b 0.46 ± 0.04b 0.45 ± 0.04b 045 ± 0.03b 

Ca+2 
 

1.12 ± 0.91a 1.16 ± 0.22b 1.17 ± 0.07b 1.15 ± 0.02b 1.16 ± 0.04b 

a,b Aynı satırda kontrol mısır samanı ile LE10, LE20, LE30 ve LE40 muamelelerinin ortalama makro mineral ve 

değerleri arasında fark önemlidir (P<0.05) 

 

4. TARTIŞMA 

Yapılan literatür taramalarında mısır samanının diğer buğdaygil samanları ile makro ve mikro mineral bileşimi 

açısından karşılaştırılmaları yapılmıştır. Elde edilen verilere göre buğday samanının makro (Ca, P, K, Na, Mg) 

vemikro(Mn, Zn, Cu, Fe) mineral içeriklerisırasıyla 4.8, 0.7, 11.2, 0.1, 1.2g/kg KM  ve 32, 17, 4, 184 mg/kg/KM  

olup mısır samanına göre daha zengindir. Pirinç samanınmakro (Ca, P, K, Na, Mg) vemikro (Mn, Zn, Cu, Fe) 

mineral içeriklerisırasıyla2.9, 0.9, 18, 2.7,1.9, g/kg KM ve 454, 34,6,335mg/kg/KM olup mısır samanına göre daha 

zengindir. Arpa samanında ise bu değerler sırasıyla makro (Ca, P, K, Na, Mg)4.6, 1, 14.4, 0.9, 1.2,  g/kg KM   

mikro (Mn, Zn, Cu, Fe) 28,15,10,177 olup özellikle Fe açısından mısır samanının daha zengin olduğu görülmüştür 

(Feedipedia, 2018). 

Pleurotuseryngii (PE) ile muamele edilen mısır samanının 10, 20, 30 ve 40 günlük inkübasyonlarından sonra 

makro ve mikro mineral konsantrasyonlarıkontrol grubuna göre artış göstermiş ancak PE’nin10, 20, 30 ve 40. 

günleri arasında B, Al, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Cd, Sb, Ba, Hg ve Pb mikro minerallerinin ortalama 

konsantrasyonları ile Na+ , K+, Ca+2, Mg+2 ve NH4+  makro minerallerinin ortalama konsantrasyonları 

arasındaistatistiksel olarak farklılık bulunmamıştır. 

Pleurotusostreatus (PO) ile muamele edilen mısır samanının 10, 20, 30 ve 40 günlük inkübasyonlarından sonra 

makro ve mikro mineral konsantrasyonları kontrol grubuna göre artış göstermiş ancak PO’un 10, 20, 30 ve 40. 

günleri arasında B, Al, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Cd, Sb, Ba, Hg ve Pb mikro minerallerinin ortalama 

konsantrasyonları ile Na+ , K+, Ca+2, Mg+2 ve NH4+  makro minerallerinin ortalama konsantrasyonları arasında  

arasında istatistiksel olarak farklılık bulunmamıştır.  

Lentinulaedodes(LE) ile muamele edilen mısır samanının 10, 20, 30 ve 40 günlük inkübasyonlarından sonra makro 

ve mikro mineral konsantrasyonları kontrol grubuna göre artış göstermiş ancak LE’nin 10, 20, 30 ve 40. günleri 

arasında B, Al, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, As, Se, Cd, Sb, Ba, Hg ve Pb mikro minerallerinin ortalama 

konsantrasyonları ile Na+ , K+, Ca+2, Mg+2 ve NH4+  makro minerallerinin ortalama konsantrasyonları arasında  

arasında istatistiksel olarak farklılık bulunmamıştır.  
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Yapılan mantar muameleleri ile mısır samanının kontol grubuna göre makro ve mikro mineral madde içeriklerinde 

artış olmuş ancak muamelede kullanılan mantar türleri ile inkübasyon süreleri arasında herhangi bir fark 

gözlenmemiş olmasının sebebi mantarlardan gelen misellerden kaynaklanmış olabilir. Ayrıca muamelede  kontrol 

olarak kullanılan mısır samanının yetiştiği toprak ve bitki örtüsü de sonuç üzerinde etkili olmuş olabilir. 
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Özet 
Bu çalışmanın amacı, Pleurotusostreatus(PO), Pleurotuseryngii(PE) andLentinulaedodes(LE ile muamele edilen 

mısır samanının in vitro gerçek sindirilebilirliğini belirlemektir. Mısır samanı doğranarak ve PO, PE ve LE ile 

muamele edildi, ardından 10, 20, 30 ve 40 gün boyunca 26 0C'de  inkübe edildi. Inkübasyonlardan  sonra kurutma 

dolabında  105 0C’da  12 saat kurutulan örnekler ANKOM Daisyinkübasyon tekniği kullanılarak in vitro gerçek 

protein sindirilebilirliğinin belirlenmesi için kullanıldı.Pleurotusostreatus (PO), Pleurotuseryngii (PE) ve 

Lentinulaedodes (LE) ile muamele edilen mısır samanının 10, 20, 30 ve 40 günlük inkübasyonlarından sonra in 

vitro gerçek protein sindirilebilirlik değerlerinde inkübasyon sürelerinin ilerlemesi ile birlikte arttığı ancak 

sonucun mantar türlerine göre artış gösterse de bunun  anlamlı olmadığı görülmüştür.Sonuç olarak, 

Pleurotusostreatus, Pleurotuseryngii ve Lentinulaedodes muameleleri ve inkübasyon süreleri, mısır samanının 

gerçek protein sindirilebilirliğini artırma  potansiyelindedir ve fermente mısır samanı hazırlamak için önerilebilir.  

 

Anahtar Kelimeler: gerçek protein sindirlebilirliği, biyolojik muamele, Pleurotusostreatus, Pleurotuseryngii 

lentinulaedodes, mısır samanı 

1. GİRİŞ 

Kaba yemler çiftlik hayvanları için hem en ucuz besin kaynağı hem de sindirim fizyolojisi bakımından önemli 

işlevlere sahiptir.AyrıcaruminantlardaRumen mikroflorası için gerekli besin maddelerini içermesi nedeniyle de 

vazgeçilmez öneme sahiptirler. Günümüzde arpa ve buğday samanı hayvan beslemede kaba yem kaynağı olarak 

yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Samanlar vejetasyon dönemini tamamlamış bitkilerin yaprak ve sap 

kısımlarının kıyılması ile elde edilirler. Ham selüloz bakımından oldukça zengin olup (%30-35) bununda önemli 

bir bölümünü sindirilme özelliği bulunmayan lignin oluşturur. Bu tür yemler diğer yemlerin de sindirimini 

olumsuz yönde etkilerler (Ergün ve ark., 2001). Mısır samanı mısır saplarından koçanlar ayrıldıktan sonra geriye 

kalan kısım parçalanarak elde edilir. Besin maddeleri sindirimi diğer samanlara göre daha iyidir. Mineral 

maddelerden kalsiyum ve fosfor yönünden zengindir (Küçükersan S, 2011). 

Mısır tarımı; yoğun olarak Akdeniz, Karadeniz, Marmara, Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerindeki yaklaşık 

olarak 60 ilimizde yapılmaktadır. Son yıllarda Türkiye’de mısır üretiminin desteklenmesi sebebiyle mısır ekim 

alanı ve üretiminde beklenenin üstünde artışlar olmuşturve bu değer yaklaşık 5,9 milyon ton civarındadır. (Büyük, 

2016). Mısır üretiminin de yan ürünü olarak 5,9 milyon ton mısır samanı elde edilmektedir. Samanın besin 

değerinin düşük olmasının sebebi enerji ve ham protein içeriklerinin yetersiz oluşundan ve ligninle birlikte diğer 

hücre duvarı karbonhidratlarının arasındaki çapraz bağların mikrobiyal enzimlere karşı çok dirençli olmasından 

kaynaklanmaktadır (Açar ve ark., 2015).  

Ruminantlarda bulunan sindirim enzimleri ile rumen mikroorganizmaları tarafından üretilen mikrobiyal enzimler 

lignin sindiriminde etkin değildirler. Sindirilemeyen lignin ise yemlerin hem sindirilme derecelerini hem de 

yemden yararlanmayı azaltmaktadır (Naser ve ark., 2011). Samanların hücre duvarında bulunan 

lignoselülozkompleksini parçalamak, selüloz ve hemiselüloz gibi hücre duvarı unsurlarının yararlanılabilirliğini 
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artırmak için yüzyıllardır araştırmalar yapılmaktadır. Bu çalışmalar fiziksel, kimyasal ve biyolojik yöntemler 

üzerinde yoğunlaşmıştır. Fiziksel (Doğrama, Öğütme, Peletleme, Kaynatma, Isıtma), kimyasal (Alkol, formik asit, 

üre, sodyum hidroksit) ve biyolojik (Bakteriler, Enzimler, Mantarlar) muamele metodları ile samanların 

sindirilebilrliği artırılabilir. Son yıllarda, kimyasal atıklarla çevrenin giderek kirlenmesini önlemek ve 

hayvancılığın daha ekonomik hale gelmesini sağlamak için araştırmacılar biyolojik yöntemlere yönelmiştir. 

Sindirilemeyen bitki hücre duvarı bileşenlerinin biyolojik olarak ayrışması mikroorganizmalar tarafından 

sentezlenen enzimlerle sağlanmaktadır. 

Biyolojik yöntemler çevre dostu olmalarından dolayı diğer yöntemlere göre tercih sebebidir. Özellikle beyaz 

çürükçül mantarlar lignolitik enzimleri aracılığı ile yüksek molekül ağırlığına sahipligninide polimerizeve 

mineralize edebilirler (Han, 1978). Lignoselülozik materyalleri en iyi parçalayabilen mikroorganizmalar 

mantarlardır. N Mantarlarbeyaz, kahverengi ve yumuşak çürüme olamak üzere 3 tür çürüme oluştururlar (FAO, 

2011).Beyazçürükçülmantarlar lignin polimerinesaldıraraklignolbağlarıvearomatikhalkayıparçalarlar. Bunun 

sonucu olarak ta in-vitro sindirilebilirlikartar. Yapılan bu çalışmanın amacı beyaz çürükçül mantarlar ile muamele 

edilen mısır samanının in vitro gerçek protein sindirilebilirliğini belirlemektir. 

 

2. MATERYAL VE METOD 

2.1 Yem Materyali 

 

Pleurotusostreatus (PO), Pleurotuseryngii (PE) ve Lentinulaedodes (LE) mantar miselleri aşı makası ile içinde 

%25 su ile ıslatılmış parçalanmış mısır samanı bulunan erlenlerin ortasında açılmış olan deliklerden içeri konuldu. 

26⁰C’de 10, 20, 30 ve 40 gün süre ile inkübasyona bırakıldı. Inkübasyonlardan  sonra kurutma dolabında  105 

0C’da  12 saat kurutulan örnekler ANKOM Daisyinkübasyon tekniği kullanılarak in vitro gerçek protein 

sindirilebilirliğinin belirlenmesi için kullanıldı. 

 

2.2.Kuru Madde veHam Protein Analizleri 

Analizden önce kuru madde kapları 2 saat 105 °C kurutma dolabında bekletildi sonradesikatöreaktarıldıveoda 

sıcaklığınagetirilerektartılarak yemin yüzde kuru maddemiktarıhesaplandı.Yemderişik H2SO4 

ileyaşyakmayöntemiyleyakılarakveyapısındaki Nönce(NH4)2SO4’a sonra da NH3’a dönüştürüldü. Son olarak da 

titrasyonlaNH3’taki N miktarınakarşılık HP miktarıhesaplandı (AOAC, 2006). 

2.3.ANKOM Daisy İn-Vitro FermentasyonSistemiileGerçek Protein SindirilebilirlikAnalizleri 

10, 20, 30 ve 40 gün süreyle 3 farklı Po, Peve Le çürükçül mantarla inkübasyona bırakılarak fermente edilen mısır 

samanı örneklerinin in-vitro gerçek protein sindirilebilirlik (IVGPS)  analizleri Daisy inkübatörü ile yapılarak 

hesaplandı (Czerkawskive Breckenridge, 1977). İn-vitro gerçek protein sindirilebilirli kanalizi için Ankom F57 

filtre torbalar kullanıldı. Önceden öğütülmüş ve homojenize edilmiş yem örneğinden mantar türü ve inkübasyon 

süresi dikkate alınarak 0,5 g tartılarak torbalara kondu. Torbaların ağzı ısı ile (heatsealer) kapatıldı ve Her bir 

sindrim ünitesi içerisine 1596 mL hazırlanan çalışma tampon çözeltisi konuldu. 

Inkübatöresindirimüniteleriyerleştirmedenöncesıcaklık 39⁰C’ye ayarlandı. Dahasonra her birsindirimünitesine 

400 mL rumen sıvısıve 0.5 g yemörneklerikonduveanaerobikortamındevamlılığıiçinde CO₂ gazıbasılarak 48 

saatsüreileinkübasyonabırakıldı.İnkübasyon sonarsı sindirm üniteleri inkübatörden alındı ve içersinde bulunan 

tampon çözeltisive rumen sıvısı dökülerek uzaklaştırıldı. Ardından in vitro gerçek protein sindirilebilirliklerinin 

belirlenebilmesi için fermente yem örneklerininham protein değerleri Kjeldahl metodu (AOAC,2006) ile 

belirlendi. 
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2.3. İstatistikselAnalizler 

Çalışmada laboratuvar analizlerinden hesaplanan ham protein ve  in-vitro gerçek protein sindirilebilirlik verileri 

aritmetik ortalamalar ve standart sapmalar şeklinde özetlendi. İn-vitro gerçek protein sindirilebilirlik ortalama 

değerleri arası istatistiksel analizler tek yönlü varyans analizi ile karşılaştırıldı. Ortalamalar arası farklılıklar 

p<0.05 seviyesine göre DUNCAN çoklu karşılaştırma testi uygulanarak belirlendi(SAS, 2007). 

3. SONUÇLAR 

Pleurotusostreatus (PO), Pleurotuseryngii (PE) ve Lentinulaedodes (LE) ile muamele edilen mısır samanının 10, 

20, 30 ve 40 günlük inkübasyonlarından sonra in vitro gerçek protein sindirilebilirlik değerleri Tablo1‘ de 

gösterilmiştir. Beyaz çürükçül mantarlardanolan Pleurotusosteritus, Pleurotuseryingii ve Lentinula edudes ile 

muamele edilerek elde edilen fermente mısır samanının in vitro gerçek protein sindirilebilirliğinde artış olduğu 

ancak günler ve mantar türleri arasındaki farklar istatiksel olarak önemsiz bulunmuştur (Tablo 1). 

Tablo 1.Pleurotusostreatus, Pleurotuserngii ve Lentinulaedudes mantar miselleri ile 10, 20, 30 ve 40 gün 

muamele edilen mısır samanının in vitro gerçek protein sindirilebilirlik değerleri 

 

İnkübasyon sürelerine 

göre IVGPS değerleri 

(%) 

MS-K 

(xˉ ± Sxˉ) 
MS-PO 

(xˉ ± Sxˉ) 
MS-PE 

(xˉ ± Sxˉ) 
MS-LE 

(xˉ ± Sxˉ) 

IVGPS₁₀ 95.40±1.07a 97.60±1.18b 98.30±1.06b 98.90±1.10b 

IVGPS₂₀ 95.40±1.10a 99.00±1.13b 98.70±1.20b 98.90±1.17b 

IVGPS₃₀ 95.40±1.06a 100±0.01b 99.10±0.03b 99.60±0.02b 

IVGPS₃₀ 95.40±1.13a 100.0±0.01b 100.0±0.01b 100.0±0.01b 

a,bAynı satırda kontrol mısır samanı (MS-K)ileMS-PO, MS-PE veMS-LE muamelelerinin ortalama in vitro gerçek 

sindirilebilirlikdeğerleri arasında fark önemlidir (P<0.05) 

4. TARTIŞMA 

Pleurotusostreatus (PO), Pleurotuseryngii (PE) ve Lentinulaedodes (LE) ile muamele edilen mısır samanının 10, 

20, 30 ve 40 günlük inkübasyonlarından sonra in vitro gerçek protein sindirilebilirlik değerlerinde inkübasyon 

sürelerinin ilerlemesi ile birlikte arttığı ancak sonucun mantar türlerine göre artış gösterse de bunun  anlamlı 

olmadığı görülmüştür. 

Farklı türdeki mantar ve tarımsal artıkları inkubasyona bırakıldığı bir çalışmada, tarımsal artıkların protein 

içeriğinde artışların olduğunu, fakat inkubasyon ortamına ilave edilen NH4N03' ın protein artışına çok önemli bir 

katkı yapmadığı, yine aynı çalışmada, NH4N03' ın,buğday samanının in vitrosindirilebilirlik değerini 90 günlük 

inkubasyon sonucunda % 60 oranında arttırdığını tesbit etmişlerdir (Topal ve ark, 1993). 

Yapılan bir başka araştırmada P. ostreatus ile mısır samanının 15 gün boyunca inkübe edilmesinin sonucunda 

HP’in39.5% oranında arttığı ve kül ile NDF’nin ise azaldığı tespit edilmiştir (Ramirez-Bribiesca ve ark, 2010). 

Çeltik samanı ile selülaz enzimi muamelesinin yapıldığı bir çalışmada ise verilere göre, araştırmada çeltik 

samanının en yüksek düzeyde selülazile muamele ve 40ºC’de inkübe edilmesiyle IVGSyem, IVGKMS, 

IVGNDFKMve IVGOMSKMdeğerlerinde artış olduğu ve gerçek sindirilebilirliğinarttığı gözlenmiştir. (Selçuk ve  

ark., 2015). Ganodermaspp. türü mantarlardan izole edilen  tannaz enzimi ile muamele edilen buğday samanının 

biyokimyasal parametreleri ve  HP değerleri üzerine etkisinin araştırıldığı bir çalışmada HP oranının %1,28 

oranında arttığı, ligninin yüksek oranda parçalandığı ve in vitrosindirilebilirliğin artmış olduğu buna bağlı olark ta 
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besleyiciliği yüksek saman eldesinin olduğu görülmüş (Raghuwanshi ve ark, 2014). Yapılan literatür 

araştırmalarına göre samanlara uygulanan biyolojik muameleler ile sindirlebilirlik artmakta bu da bizim yaptığımız 

çalışma ile paralellik göstermektedir. Beyaz çürükçül mantarlardan olan Pleurotusosteritus, Pleurotuseryingii ve 

Lentinulaedudes ile muamele edilerek elde edeilen fermente mısır samanının in vitro gerçek protein 

sindirilebilirliğinde artış olduğu ancak günler ve mantar türleri arasındaki farkın önemsiz olduğu sonucuna 

ulaşılmıştır. 

Sonuç olarak mısır samanının beyaz çürükçül mantarlar ile 10, 20 ve 30 günlük muameleleri ruminant beslemede 

fermente mısır samanı hazırlamak için kullanılabilir.40. günde ise samanda istenmeyen fiziki görünümlerin ( koku, 

renk, tekstür gibi) oluştuğu gözönüne alınarak seconder metabolitlerin üremiş olabileceği düşünülmelidir. Bundan 

sonraki çalışmalarda yedirmedenemeleri yapılarak literature kakıda bulunulabilir. 
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Özet 

Dünya enerji talebinin büyük bir çoğunluğu kömür, petrol ve doğal gaz gibi fosil yakıtlardan sağlanmaktadır. 

Uzmanlara göre dünyada petrol ve doğal gaz rezervleri 2070 yılına kadar tükeneceği tahmin edilmektedir. Bu 

nedenle nükleer enerji günümüz enerji ihtiyacının giderilmesinde şüphesiz alternatif bir enerji kaynağıdır. Son 

yıllarda nükleer enerji santrallerinin, yüksek sıcaklık ve ağır korozyon şartlarının bulunduğu bölümlerinde 

AISI310 ve AISI321 modern östenitik çeliklerinin kullanımı oldukça artmaktadır. Buhar jeneratörleri ve buhar 

türbinlerinin bazı bileşenlerinde kullanılan aşırı sert ve karmaşık geometrili parçaların imalatı için EEİ yönteminin 

uygunluğunun araştırılması bu çalışma kapsamında incelenmiştir. Bu amaçla, farklı işleme parametreleri 

kullanılarak AISI310 ve AISI321 östenitik paslanmaz çelikleri dalma elektro erozyon tezgahında işlenmiştir. 

Deneysel çalışma sonucunda elde edilen performans çıktıları ve işlenmiş yüzey görüntüleri karşılaştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Elektro erozyon ile işleme, Östenitik çelikler, Nükleer enerji santralleri 

 

 

The electrical disharge machining (EDM) performances of austenitic steels used in nuclear power plants 

 

Abstract 

The great majority of the world’s energy demand is supplied from fossiel fuels such as coal, oil and natural gas. 

According to experts, oil and natural gas reserves in the world are estimated to be consumed until 2070. For this 

reason, nuclear energy is undoubtedly an alternative energy source for satisfying today's energy needs. In recent 

years, the use of AISI310 and AISI321 modern austenitic steels has increased considerably in parts of nuclear 

power plants where high temperatures and severe corrosion conditions exist. The investigation of the suitability 

of the EDM method for manufacturing of extremely hard and complex geometric parts used in some components 

of steam generators and steam turbines has been investigated in this study. For this purpose, AISI310 and AISI321 

austenitic stainless steels were machined in a die sinking EDM machine using different machining parameters. 

Performance outputs obtained from the experimental work and machined surface images were compared. 

Key Words: Electrical discharge machining, Austenitic steels, Nuclear power plants 

 

1. GİRİŞ 

Paslanmaz çeliklerin icadı, 1822 yılında Faraday’ın demir içine krom elementini katmasıyla atmosferik 

oksidasyona karşı oldukça dayanıklı bir alaşımı keşfetmesine dayanır. Yine, 1838 yılında Mallet ve 1904 yılında 

Monnartz, kromlu çeliklerin bazı ortamlarda korozyona karşı dayanıklı olduklarını göstermişlerdir. [Kahraman ve 

ark., 2002; Harold, 2010; Odabaş, 2004]. Günümüzde ise 170’den fazla paslanmaz çelik türü bilinmektedir. Bunun 

yanı sıra her geçen gün yeni çelik alaşımları üretilmekte ve eski alaşımlar da optimize edilerek özellikleri 

geliştirilmektedir [Oğuz, 1987]. Kullanımları giderek yaygınlaşan paslanmaz çeliklerin tüketimi, çağımızdaki 

toplumların refah seviyesinin bir göstergesi olarak algılanmaktadır [Aran ve Temel, 2004]. Dünya genelinde yılda 

20 milyon ton civarında paslanmaz çelik tüketilmektedir. Bunların büyük çoğunluğu yassı mamul (sac/levha) 

biçiminde iken daha az miktarlarda; çubuk, tel ve boru olarak kullanılmaktadır [Aran ve Temel, 2004; Harold, 

1999]. Paslanmaz çeliklerde kimyasal bileşim değiştirilerek farklı özelliklerde alaşımlar elde edilebilmektedir. 
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Krom, nikel, molibden, bakır, titanyum, alüminyum, silisyum, niyobyum, azot, kükürt ve selenyum gibi 

elementlerin çeliklere ilavesi olumlu etkiler sağlamaktadır [Kahraman ve ark., 2002; Aran ve Temel, 2004]. Bu 

etkilere örnek vermek gerekirse; nikel, östenit yapıcı ve dengeleyicidir. Yüksek kromlu ve az karbonlu çeliklerde 

yüksek sıcaklıklardaki tane büyümesini önlemek için katılır. Titanyum, östenitik paslanmaz çeliklerde krom 

karbür çökelmesini önlemek için dengeleme elementi olarak kullanılır [Mansuroğlu, 2001]. 

Tane yapıları göz önünde bulundurularak paslanmaz çelikler 5 ana grupta toplanırlar. Bunlar: a) Ferritik, b) 

Martenzitik, c) Östenitik, d) Ferritik-Östenitik (dubleks) ve e) Çökeltme sertleşmesi uygulanabilen alaşımlar 

olmak üzere sınıflandırılırlar [Aran ve Temel, 2004; Pramanik ve Basak, 2015; Yılmaz ve Barlas, 2005]. 

Paslanmaz çelikler içerisinde hem üretilme kapasitesi bakımından hem de çeşitlilik açısından en zengin olan grup 

östenitik çeliklerdir [Egawa ve ark., 2010]. Manyetik olmayan bu tür paslanmaz çelikler AISI 3XX serisi içinde 

gruplandırılmalarının yanı sıra DIN 17440, EU 88, EU 95 gibi de simgelendirilirler [Kahraman ve ark., 2002; 

Kahraman ve Durgutlu, 2005; Yücesoy ve Vural, 2014]. Östenitik çelikler hem oda sıcaklığında hem de yüksek 

sıcaklıklarda yüzey merkezli kübik kafes yapılarını korudukları için bu çelikleri sertleştirme ısıl işlemlerle 

yapılamaz. Buna karşın soğuk deformasyona uğradıklarında pekleşme (dayanım artışı) görülür [Callister, 1997]. 

Düşük karbonlu ve düşük alaşımlı çeliklere göre dayanımlarının ve sünekliklerinin yüksek olması, yüksek 

deformasyonla sertleşme eğilimleri ve düşük ısıl iletkenlikleri nedeniyle östenitik paslanmaz çelikler zor işlenirler 

[Kahraman ve ark., 2002; Çiftçi, 2005]. 

Nükleer enerji santrallerinde ağır korozyon koşullarının meydana geldiği belirli durumlarda östenitik çelikler diğer 

çeliklere nazaran daha çok tercih edilmektedir. Santrallerde çalışma buharı sıcaklığının 630 ºC’nin (şu anki ferritik 

ve martenzitik çeliklerin yeterli olmadığı sıcaklık) üzerine çıkıldığı durumlarda, AISI310 ve AISI321 gibi modern 

östenitik çeliklerin kullanımı zorunlu olmaktadır. Nükleer enerji santrallerinde bu gibi modern östenitik çelikler; 

özel başlıklarda, buhar akış borularında, buhar jeneratörünün belirli kısımlarında, buhar türbinlerinin rotor 

kısımlarında ve yoğuşturucunun özel parçalarının imalatında kullanılmaktadır. Gelecekte daha yüksek sıcaklıklara 

dayanabilecek başka çelik türleri geliştirilemeyeceği varsayılırsa, nükleer enerji santrallerindeki artan yüksek 

sıcaklık talebi, östenitik paslanmaz çeliklerden üretilecek parçalarla sağlanması kaçınılmaz gözükmektedir 

[Shirzadi ve Jackson, 2014]. Bir diğer taraftan, bu gibi modern östenitik çeliklerden üretilecek özel parçaların 

üretilmesinde geleneksel imalat yöntemleri yerine alternatif imalat yöntemleri arayışı da her geçen gün 

artmaktadır. Bu bağlamda, imalat sanayinde Elektro Erozyon ile İşleme (EEİ) yöntemi, sert ve işlenmesi zor 

malzemelere ilaveten [Erdem ve ark., 2018; Deris ve ark., 2017], kompozit malzemelerin [Hourmand ve ark., 

2015], süper alaşımların [Tanjilul ve ark., 2018], östenitik paslanmaz çeliklerin [Lundberg ve ark., 2017; Kumar 

ve ark., 2017] ve ısıl dirençli çeliklerin işlenmesine olanak sağlayan, önemli bir alışılmamış imalat yöntemidir 

[Zeyveli ve ark., 2014]. EEİ’de, yüksek frekanslı elektriksel boşalımlar vasıtasıyla işparçasından ergime ve 

buharlaştırma yoluyla malzeme kaldırılır [Klocke ve ark., 2018]. EEİ, elektro-termal bir prosestir. İşleme 

esnasında işparçası ve elektrot birbirlerine temas etmezken her ikisi de kontrollü ve tekrarlanan elektriksel 

boşalımları sağlayabilmek için dielektrik bir sıvı içerisine daldırılmışlardır [Singh ve ark., 2017]. Yöntemde 

mekanik bir temasın olmamasından ötürü işlemeyi gerçekleştirmek için herhangi bir kesme kuvvetine ihtiyaç 

yoktur [Abraham ve Paul, 2018]. Dolayısıyla işlenecek malzemenin sertlik değerinin ve diğer mukavemet 

dayanımlarının hiçbir önemi yoktur [Aich, 2018]. EEİ yöntemi yaygın olarak pres döküm kalıpları, soğuk 

şekillendirme kalıpları, dövme kalıpları, plastik enjeksiyon kalıpları, toz sıkıştırma kalıpları, çok küçük pompa, 

motor, robot gibi mikro elektro-mekanik sistemlerin parçaları ve nükleer enerji santralleri parçalarının üretiminde 

kullanılmaktadır [Singh ve ark., 2015; Unses ve Cogun, 2015; Erdem ve ark., 2016]. 

Literatürde östenitik çeliklerin EEİ yöntemiyle işleme çalışmaları oldukça fazladır. Yapılan çalışmalarda 

genellikle AISI304 ve AISI316 östenitik çelikleri kullanılmıştır [Deris ve ark., 2017; Lundberg ve ark., 2017; 

Kumar ve ark., 2017; Buschaiah ve ark., 2018; Choudhuri ve ark., 2018; Partington, 2002]. Fakat, AISI310 ve 

AISI321 östenitik çelikleriyle yapılmış çalışmalar ise sınırlıdır. Bu çalışmalara bakıldığında, EEİ yöntemi; boşalım 

akımı, vurum süresi, bekleme süresi ve dielektrik tipi gibi birçok parametreye bağlı olduğundan bu 

parametrelerdeki değişiklikler işparçası işleme hızı, elektrot aşınma hızı, bağıl aşınma ve yüzey pürüzlülüğü gibi 

çıktı performanslarını doğrudan etkilemektedir. Bu sebepten araştırmacıların yaptığı çalışmalarda, boşalım akımı, 

vurum süresi ve bekleme süresi değişken parametreler olarak kullanılarak AISI304 ve AISI316 işparçalarının 

işleme sonrası yüzey morfolojisi araştırılmıştır [Lundberg ve ark., 2017; Kumar ve ark., 2017]. Yine, Murray ve 
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ark. çalışmasında, kalıpçılık sektöründe kullanılan AISI310 paslanmaz çeliğinin yüzeyine EEİ yöntemi 

kullanılarak farklı voltaj değerleri (5, 25 ve 35 kV) ve farklı vurum süresi (5 ile 30 µs) değerleriyle işlemeler 

gerçekleştirilmiştir. Yapılan deneysel çalışmalar sonucunda, vurum süresi parametresinin yüzey pürüzlülüğü 

üzerine daha etkili olduğu tespit edilmiştir. Vurum süresi değerinin artmasıyla yüzey pürüzlülüğünün arttığı ve 

yüzeyde daha büyük kraterlerin oluştuğu belirtilmiştir [Murray ve Clare, 2012]. 

Bu çalışmada, nükleer enerji santrallerinde yüksek sıcaklığın olduğu bölümlerde kullanılan özel parçaların 

imalatında sıklıkla tercih edilen AISI310 ve AISI321 östenitik çeliklerinin EEİ yöntemiyle işleme performansları 

deneysel olarak araştırılmıştır. Farklı işleme parametreleriyle (boşalım akımı, vurum süresi ve bekleme süresi) 

oluşturulan 3 farklı işleme tipi (hassas, orta ve kaba) kullanılarak dalma elektro erozyon tezgahında gerçekleştirilen 

deneysel çalışma sonucunda işparçası işleme hızı (İİH), elektrot aşınma hızı (EAH), bağıl aşınma (BA) ve ortalama 

yüzey pürüzlülüğü (Ra) değerleri elde edilmiştir. İşlenmiş yüzeyler optik mikroskop altında incelenmiş ve 

yorumlanmıştır. 

 

2. MATERYAL VE METOD 

Deneysel çalışmalarda, vurum jeneratörlü FURKAN EDM M25 dalma elektro erozyon tezgahı kullanılmıştır. 

Vurum jeneratörü, 3 kVA güce/kapasiteye ve 80 V'luk açık devre gerilimine sahip eş vurumlardan oluşacak şekilde 

ayarlanmıştır. İşparçası olarak Ø30mm ve 30mm kalınlığında silindirik AISI310 ve AISI321 paslanmaz çelikler 

kullanılmıştır. Elektrot olarak 10x10x80mm boyutlarında bakır çubuklar kullanılmıştır (Şekil 1). İşparçaları ve 

elektrotun özellikleri Tablo 1'de verilmiştir [Aran ve Temel, 2004; Yılmaz ve ark., 2014]. Dielektrik sıvı olarak 

kullanılan Eurolub EDM ER100 ticari EEİ işleme sıvısı işleme bölgesine yanal olarak püskürtülmüştür (Şekil 1). 

EDM ER100 dielektrik sıvısı hem çevrecidir hem de gaz yağı dielektrikten çok daha yüksek parlama noktasına 

(110°C) sahiptir. Deneysel çalışmalarda işparçası eksi (-), elektrot artı (+) olarak kutuplanmış ve işlemeler 

gerçekleştirilmiştir.  

Deneylerde kullanılan işleme tipleri Tablo 2'de verilmiştir. Tablo 2'deki işleme tipleri belirlenirken deneylerde 

kullanılan tezgahın işleme kabiliyetleri göz önünde bulundurulmuştur. EDM 25M tezgahın ayarlanabilecek 

boşalım akım seviyeleri: 1,5-3-6-12-25A (6 farklı değer) iken vurum süresi seviyeleri 3-6-12-25-50-100-200-400-

800-1600µs (10 farklı değer) ve bekleme süresi seviyeleri 3-6-12-25-50-100-200-400-800-1600µs dir. Tezgahın 

kabiliyetine göre oluşturulabilecek en hassas işleme tipi için en küçük boşalım akımı (1,5A) ve en küçük vurum 

süresi (3µs) değerleri seçilmiştir (işleme kodu: L). Benzer şekilde, oluşturulabilecek en kaba/hızlı işleme tipi için 

en büyük boşalım akımı (25A) ve en büyük vurum süresi (1600µs) değerleri seçilmiştir (işleme kodu: H). Orta 

dereceli bir işleme tipi için 6A boşalım akımı ve 400µs vurum süresi değerleri seçilmiştir (işleme kodu: M). 

Yanıksız ve temiz işlenmiş yüzeyler elde etmek adına her işleme tipi (L, M ve H) için tezgahın çalışma süresi 

(kafanın dalma süresi) 1,6s ve gerilme çekilme süresi (kafanın kalkma süresi) 1,6s olarak ayarlanmıştır. İşparçası 

ve elektrotun işleme öncesi ve sonrası ağırlıkları 1/1000 hassasiyette elektronik terazi kullanılarak tartılmıştır. Her 

deney üç kez tekrarlanıp çıktı değerlerinin aritmetik ortalaması alınarak İİH, EAH ve BA hesaplanmıştır (Eşitlik 

1-Eşitlik 3). 

İİH = {(işparçası ilk ağırlık – işparçası son ağırlık) / yoğunluk} / işleme süresi                                                   (1) 

EAH = {(elektrot ilk ağırlık – elektrot son ağırlık) / yoğunluk} / işleme süresi                                                    (2) 

BA = (EAH / İİH) x 100                                                                                                                                         (3) 

Yüzey pürüzlülüğü ölçümünde MarSurf PS10 portatif ölçüm cihazı kullanılmıştır. Yüzey pürüzlülüğü 

ölçümlerinde örnekleme uzunluğu standart tablolardan 0,8mm ve ölçüm uzunluğu 2,5mm olarak seçilmiştir. 

İşparçalarının işlenmiş yüzeyinden üç farklı noktadan alınan ölçümlerin aritmetik ortalaması kullanılmıştır. 

Mikroyapı incelemesi Olympus marka dijital kamera donanımlı optik mikroskopla gerçekleştirilmiştir. İşlenmiş 

işparçalarının yüzeyi sodyum hipoklorit + %5 toz anyonik madde karışımıyla fırçalanarak temizlenmiştir. 10 kat 

büyütmeyle önceden belirlenen noktalardan mikroyapı fotoğrafları çekilmiştir. 
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Şekil 1. EEİ yöntemi ve elemanları 

Tablo 1. İşparçaları ve elektrotun özellikleri 

Özellikler - Birim AISI310 AISI321 Cu 
Yoğunluk - (kg/m3) 7900 8100 8960 
Ergime sıcaklığı - (K) 1723 1698 1357 
Özgül ısı kapasitesi - (J/kg.K) 480 500 384 
Termal iletkenlik - (W/m.K) 15 16,1 401 

 

Tablo 2. EEİ deneylerinde kullanılan işleme tipleri 

İşleme İşleme 
kodu 

İşleme parametreleri 
tipi Boşalım akımı 

(A) 
Vurum süresi  
(µs) 

Bekleme süresi 
(µs) 

Hassas L 1,5 3 50 
Orta M 6 400 12 
Kaba H 25 1600 3 

 

3. DENEYSEL SONUÇLAR VE TARTIŞMALAR 

3.1 EEİ Performans Çıktıları (İİH, EAH, BA ve Ra değerleri) 

AISI310 ve AISI321 östenitik paslanmaz çeliklerin üç farklı işleme tipinde (L, M ve H) gerçekleştirilen EEİ 

deneylerinin sonuçları Şekil 2-3’te verilmiştir. İİH değerinin, boşalım akımı ve vurum süresi parametreleriyle 

doğru orantılı olarak değiştiği görülebilmektedir (Şekil 2a). En düşük boşalım akımı ve vurum süresi değerlerine 

sahip olan L işleme tipinde her iki çelik için de düşük İİH değerleri elde edilirken en yüksek boşalım akımı ve 

vurum süresine sahip olan H işleme tipinde her iki malzeme içinse yüksek İİH değerleri elde edilmiştir. AISI310 

ve AISI321 paslanmaz çelikleri her işleme tipi için İİH değerleri açısından kıyaslandığında, AISI310 çeliğinin 

AISI321 çeliğine göre çok büyük farklar görülmese de nispeten daha kolay işlenebilir olduğu tespit edilmiştir. 

Şekil 2b'den anlaşılacağı üzere EAH değerleri de İİH değerlerine benzer şekilde, boşalım akımı ve vurum süresi 

parametreleriyle doğru orantılıdır. L işleme tipinde her iki çelik için de düşük EAH değerleri elde edilirken H 

işleme tipinde her iki malzeme için de yüksek EAH değerleri elde edilmiştir. Her işleme tipiyle yapılan deney 
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sonuçları EAH değerleri açısından kıyas yapıldığında, AISI321 çeliği işlenirken elektrotun daha fazla aşındığı 

tespit edilmiştir. 

 

Şekil 2. AISI310 ve AISI321 çeliklerin üç farklı işleme tipindeki çıktı değerleri: a) İİH, b) EAH 

BA değerinin, boşalım akımı ve vurum süresi parametreleriyle ters orantılı olduğu tespit edilmiştir (Şekil 3a). En 

düşük boşalım akımı ve vurum süresi değerlerine sahip olan L işleme tipinde, her iki çelik için de en yüksek BA 

değerleri elde edilirken en yüksek boşalım akımı ve vurum süresine sahip olan H işleme tipinde her iki malzeme 

içinse en düşük BA değerleri elde edilmiştir. Bu durumun en önemli sebebi; artan boşalım akımı ve vurum süresi 

değerleri İİH değerini EAH değerine nazaran daha çok artırması olarak düşünülmektedir. Genel olarak tüm işleme 

tiplerinde her iki malzeme için EEİ açısından sorun oluşturacak BA değerleri görülmemiştir. Ra değerleri, boşalım 

akımı ve vurum süresi parametreleriyle doğru orantılıdır. Artan boşalım akımı ve vurum süresi değerleri (H işleme 

tipi) çelik yüzeylerin özelliklerini kötüleştirirken (Ra’yı artırırken) düşük boşalım akımı ve vurum süresi değerleri 

(L işleme tipi) çelik yüzeylerin özelliklerini iyileştirmektedir (Ra’yı düşürmektedir) (Şekil 3b).  Her işleme tipinde 

AISI310 çeliğinin AISI321 çeliğine nazaran daha iyi yüzey özellikleri sergilediği tespit edilmiştir. Hem AISI310 

hem de AISI321 paslanmaz çeliklerinin L işleme tipiyle işlenmesinde oldukça düzgün (pürüzsüz) yüzeyler elde 

edilmiştir. M işleme tipiyle işlemelerde ise elde edilen Ra değerleri, talaşlı imalatla orta hassasiyette üretilen 

parçalardaki yüzey özelliklerine yakın olduğu görülmüştür. 

 

 

Şekil 3. AISI310 ve AISI321 çeliklerin üç farklı işleme tipindeki çıktı değerleri: a) BA, b) Ra 
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3.2 Mikroyapı İncelemesi 

AISI310 ve AISI321 östenitik paslanmaz çeliklerin üç farklı işleme tipinde (L, M ve H) gerçekleştirilen EEİ 

deneylerinin sonucunda işlenmiş yüzeylerin optik mikroskop fotoğrafları Şekil 4-5’te verilmiştir. L işleme tipiyle 

işlenmiş yüzeylerde oluşan kraterlerin oldukça küçük çaplı olduğu görülmüştür (Şekil 4b-5b). Bu durumun en 

temel sebebi; düşük boşalım akımı değeri (1,5A) ve kısa vurum süresi değeriyle (3µs) yüzeye boşalan kıvılcımların 

enerjilerinin oldukça küçük olmasıdır. Düşük enerjiye sahip kıvılcımlar yüzeyden küçük hacimlerde ergitme 

gerçekleştirmektedir. Dolayısıyla yüzeyde daha küçük çaplı ve daha sığ kraterler oluşmaktadır. Böylelikle yüzeyin 

Ra değeri de daha küçük elde edilebilmektedir.  

M ile işlenmiş yüzeylerdeki kraterler L ile işlenmişler ile kıyaslandığında nispeten daha büyük çaplı oldukları 

görülebilmektedir (Şekil 4c-5c). H işleme tipindeki yüzeyde oluşan kraterler hem büyük çaplı hem de oldukça 

derin oldukları tespit edilmiştir (Şekil 4d-5d). H işleme tipinde, L işleme tipi için yapılan yorumların tersi 

geçerlidir. Yüksek boşalım akımı değeri (25A) ve uzun vurum süresi değeriyle (1600µs) oldukça yüksek enerjiye 

sahip kıvılcımlar elde edilmektedir. Yüksek enerjiye sahip boşalımlar, yüzeyde daha büyük çaplı ve daha derin 

kraterlerin oluşmasına sebep olmuşlardır. Uzun süreli boşalımlar sonucunda yüzeyde kısmen yanıklar oluşmuştur.  

Yüzey morfolojisi araştırmalarına göre, artan boşalım akımı ve vurum süresi değerlerinin yüzey özelliklerini 

kötüleştirdiği ve krater derinliklerini arttırdığı sonucuna varılmıştır. Murray ve ark. çalışmasında da [Murray ve 

Clare, 2012], vurum süresi değerinin artmasıyla yüzey pürüzlülüğünün arttığı sonucuna varılmış olması yapılan 

deneysel çalışmanın bu açıdan örtüştüğünü göstermektedir. 

 

   

   

Şekil 4. AISI310 yüzey görüntüleri: a) İşlenmemiş, b) L ile işleme, c) M ile işleme, d) H ile işleme 
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Şekil 5. AISI321 yüzey görüntüleri: a) İşlenmemiş, b) L ile işleme, c) M ile işleme, d) H ile işleme 

 

4. SONUÇ 

Deneysel çalışmalar sonucunda, hassas işleme tipi (L) için düşük İİH değerleri elde edilirken talaşlı imalata 

nazaran oldukça iyi sayılabilecek yüzey pürüzlülüğü (ortalama) değerleri elde edilmiştir. Kaba işleme tipinde (H) 

talaşlı imalata kıyasla makul İİH değerleri elde edilse de, işlenmiş yüzeylerin kalitesi oldukça kötü olduğu tespit 

edilmiştir. Nükleer enerji santrallerinde kabul edilebilir yüzey pürüzlülüğüne sahip makine parçalarını EEİ'de 

makul sürelerde (yüksek İİH'de) işleyebilmek için operasyon stratejisi belirlenmesi gerektiği sonucuna varılmıştır. 

Bunun için işlenecek parçaların geometrik toleransları göz önünde bulundurularak öncelikle kaba işleme, sonra 

orta işleme ve en sonunda hassas işleme yapılmasıyla arzu edilen beklentileri karşılayabilecek makine parçalarının 

üretilebileceği düşünülmektedir.  

 

TEŞEKKÜR 

Bu çalışma, Ahi Evran Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi’nce desteklenmiştir. Proje 

Numarası: MMF.A4.18.001. Desteklerinden dolayı BAP Koordinasyon Birimi’ne teşekkürlerimi sunarım. 

 

KAYNAKLAR 

Abraham AP, Paul L 2018. Thermal Analysis For Material Removal Rate In Micro EDM Process. Materials 

Today: Proceedings, 5: 11870-11874. 

Aich U 2018. Investigation for the presence of chaos in surface topography generated by EDM. Tribology 

International, 120(2): 411-433. 

Aran A, Temel MA 2004. Paslanmaz çelik. İstanbul: Acar Matbaacılık A.Ş., pp. 71-85. 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                                  210 

 

 

Buschaiah K, Rao MJ, Krishnaiah A 2018. Investigation on the influence of Edm parameters on machining 

characteristics for Aisi304. Materials Today: Proceedings, 5: 3648-3656. 

Callister WD 1997. Materials Science and Engineering 4th edition. New York: John Wiley & Sons Inc., pp. 78. 

Choudhuri B, Sen R, Ghosh SK, Saha SC 2018. Study of surface integrity and recast surface machined by wire 

electrical discharge machining. Materials Today: Proceedings, 5: 7515-7524. 

Çiftçi İ 2005. Östenitik paslanmaz çeliklerin işlenmesinde kesici takım kaplamasının ve kesme hızının kesme 

kuvvetleri ve yüzey pürüzlülüğüne etkisi. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of Gazi 

University, 20(2): 205-209. 

Deris AM, Zain AM, Sallehuddin R, Sharif S 2017. Harmony search optimization in dimensional accuracy of die 

sinking EDM process using SS316L stainless steel. Journal of Physics: Conference Series, 892(3): 1-10. 

Egawa M, Ueda N, Nakata K, Tsujikawa M, Tanaka M 2010. Effect of additive alloying element on plasma 

nitriding and carburizing behavior for austenitic stainless steels. Surface & Coatings Technology, 205(3): 246-

251. 

Erdem O, Çoğun C, Uslan İ 2018. Investigation of Electrical Discharge Drilling (EDD) Performance of Ti-6Al-

4V Super Alloy. 1st International Symposium on Light Alloys and Composite Materials (ISLAC’18), Karabük, 

Turkey, pp. 124-125. 

Erdem O, Çoğun C, Urtekin L, Özerkan HB, Uslan İ 2016. Toz katkılı ve ısıtılmış dielektriğin elektro erozyon ile 

işlemede (EEİ) delik delme performansı üzerine etkisi. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of 

Gazi University, 31(3): 531-544. 

Harold MC 2010. The history of stainless steel. USA: ASM International Press, pp. 24. 

Harold MC 1999. Steel products manual: stainless steels. USA: The Iron and Steel Society, pp. 36. 

Hourmand M, Farahany S, Sarhan AAD, Noordin MY 2015. Investigating the electrical discharge machining 

(EDM) parameter effects on Al-Mg2Si metal matrix composite (MMC) for high material removal rate (MRR) and 

less EWR–RSM approach. International Journal Advanced Manufacturing Technol, 77(2): 831- 838. 

Kahraman N, Durgutlu A 2005. 316L paslanmaz çelik ile bakır levhaların örtülü elektrod ve TIG kaynak yöntemi 

ile birleştirilebilirliğinin araştırılması. Teknoloji Dergisi, 8(1): 43-50. 

Kahraman N, Gülenç B, Akça H 2002. Ark kaynak yöntemi ile birleştirilen östenitik paslanmaz çelik ile düşük 

karbonlu çeliğin mekanik özelliklerinin incelenmesi. Journal of the Faculty of Engineering and Architecture of 

Gazi University, 17(2): 75-85. 

Klocke F, Schneider S, Frauenknecht B, Hensgen L, Klink A, Obwald K 2018. Thermographic Analysis of Spark 

Location Distribution in Sinking EDM. 19th CIRP Conference on Electro Physical and Chemical Machining, 

Bilbao, Spain, pp. 280-285. 

Kumar UA, Laxminarayana P, Aravindan N 2017. Study of surface morphology on micro machined surfaces of 

AISI316 by Die Sinker EDM. Materials Today: Proceedings, 4(1): 1285-1292. 

Lundberg M, Saarimaki J, Moverare JJ, Calmunger M 2017. Surface integrity and fatigue behaviour of electric 

discharged machined and milled austenitic stainless steel. Materials Characterization, 124(2): 215-222. 

Mansuroğlu Y 2001. Alaşım elementlerinin çeliğe etkisi. İstanbul: Xengineer Yayını, pp. 1-8. 

Murray JW, Clare AT 2012. Repair of EDM induced surface cracks by pulsed electron beam irradiation. Journal 

of Materials Processing Technology, 212(2): 2642-2651. 

Odabaş C 2004. Paslanmaz çelikler. İstanbul: Askaynak Yayını, pp. 13-14. 

Oğuz B 1987. Karbonlu ve alaşımlı çeliklerin kaynağı. İstanbul: Divit Yayınevi, pp. 28. 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                                  211 

 

 

Partington ER 2002. New guidence documents governing the selection and safety evaluation of materials for food 

use. 4th European Stainless Steel Sciebce and Market Congress, Paris, France, pp. 28-37. 

Pramanik A, Basak A K 2015. Stainless steel: microstructure, mechanical properties and methods of application. 

New York: Nova Science Publishers, pp. 123-126. 

Shirzadi A, Jackson S 2014. Structural alloys for power plants. London: Elsevier, pp. 105-148. 

Singh N, Routara BC, Das D 2017. Study of machining characteristics of Inconel 601 in EDM using RSM. 

Materials Today: Proceedings, 5: 3438-3449. 

Singh AK, Kumar S, Singh VP 2015. Effect of the addition of conductive powder in dielectric on the surface 

properties of superalloy Super Co 605 by EDM process. International Journal Advanced Manufacturing Technol, 

77(2): 99-106. 

Tanjilul M, Ahmed A, Kumar AS, Rahman M 2018. A study on EDM debris particle size and flushing mechanism 

for efficient debris removal in EDM-drilling of Inconel 718. Journal of Materials Processing Tech., 255(3): 263-

274. 

Unses E, Cogun C 2015. Improvement of Electric Discharge Machining (EDM) Performance of Ti-6Al-4V Alloy 

with Added Graphite Powder to Dielectric. Strojniski Vestnik-Journal of Mechanical Engineering, 61(6): 409-418. 

Yılmaz O, Bozdana AT, Okka MA 2014. An intelligent and automated system for electrical discharge drilling of 

aerospace alloys: Inconel 718 and Ti-6Al-4V. Int J Adv Manuf Technol, 74(2): 1323-1336. 

Yılmaz R, Barlas Z 2005. Paslanmaz çeliklerin gazaltı kaynak yöntemi ile birleştirilmesinde koruyucu gaz 

kompozisyonunun mikroyapı ve mekanik özelliklere etkisi. Pamukkale Üniversitesi Mühendislik Bilimleri 

Dergisi, 11(3): 391-400. 

Yücesoy HY, Vural M 2014. Experimental and finite element analysis of the distortion behaviour of welded 

AISI321 type austenitic stainless steels. Journal of Naval Science and Engineering, 10(1): 65-80. 

Zeyveli M, Altuğ M, Güldaş A 2014. Dubleks paslanmaz çeliğin tel erozyon ile işlenebilirliğinin deneysel 

araştırılması. International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science (ISITES2014). 

Karabük, Turkey, pp. 303-308. 

  



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                                  212 

 

 

Organik Manda Yetiştiriciliği ve Besleme 

 

Nurcan Çetinkaya 

 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı, 

Samsun, Türkiye 

 

Sorumlu yazar e-mail: nurcanc@omu.edu.tr 

 

Özet 

Organik manda üretimi, organik tarım yönetmeliği ve prensiplerini izleyerek, üretimden organik ürünlerin 

tüketimine kadar her aşamada kontrollü ve sertifikalı bir hayvansal üretim biçimi olarak tanımlanabilir. Organik 

manda yetiştiriciliğinde verimliliği etkileyen en önemli faktör hayvanların dengeli beslenmesidir. Hayvanlar 

organik olarak üretilen kaba yemler ve karma yemler ile beslenmelidir. Bununla birlikte, organik hayvan 

yetiştiricileri için organik yem temini kolay olmamaktadır. Bu kısıtlamalar nedeniyle, dünyada çok sınırlı sayıda 

ülke, organik üretimi yapmaktadır. Diğer bir neden, temel olarak, geleneksel manda sütü ve süt ürünlerinin birim 

fiyatlarından kaynaklanmaktadır. Bazı araştırma sonuçları, geleneksel ve organik olarak üretilen sütün kimyasal 

ve mikrobiyolojik kalitelerinin birbirinden farklı olmadığını göstermektedir. Bununla birlikte, organik olarak 

beslenen hayvanlardan elde edilen ürünler yüksek organoleptik özellikler sahiptir. Ülkemizde manda sayısının 

artırılması ile birlikte yetiştiricilerin konvansiyonel hayvancılığın yanında organik manda yetiştiriciliğine geçerek 

organik manda ürünlerinin üretilmesi ve ticarileştirilmesiyle gelir düzeylerinin artırılmasını hedefleyen çalışmalar 

başlatılmıştır. Organik hayvancılıkta en önemli konu organik hayvan besleme stratejilerinin belirlenerek organik 

yem teminidir, ancak o zaman sürdürülebilir ve ekonomik organik manda yetiştiriciliği yapılabilir. Bu bildirinin 

amacı organik manda yetiştiriciliği ve organik manda besleme konusunda güncel bilgileri tartışmaktır. 

 

Anahtar Kelimeler: organik manda yetiştiriciliği; organik manda besleme; organik yem 

 

1. GİRİŞ 

Dünyada toplam manda sayısı FAO’nun 2017 yılı verilerine göre 168.000.000 baş olup yetiştiriciliğin %95’i Asya,  

% 2’si  Mısır başta olmak üzere Afrika, %2’sinden daha azı Güney Amerika ve %1’inden az bir oranı Avustralya 

ve Avrupa’da yapılmaktadır. Manda yetiştiriciliği süt üretimi amaçlı yapılmakta olup önde gelen ülkeler sırasıyla 

Hindistan, Pakistan, Çin, Mısır ve Nepal’dir. Pakistan, Mısır ve Nepal’de manda ineği sayısı süt ineğinden daha 

fazladır. Mandaların süt ineğinden daha fazla süt ürettiği Hindistan ve Pakistan en çok manda sütü üreten 

ülkelerdir1. Manda nehir ve bataklık mandası olmak üzere  iki alt türe ayrılır. Nehir mandası dünya manda 

varlığının % 70’ini oluşturmaktadır. Nehir mandası sütü, Hindistan ve Pakistan'da toplam süt üretiminin önemli 

bir kısmını oluşturmakta ve Yakın Doğu'da da önemli miktarlarda üretilmektedir. Bataklık mandası, daha küçüktür 

ve nehir mandalarından daha düşük süt verimlerine sahiptir. Bunlar çoğunlukla Doğu Asya'da bulunur ve öncelikle 

çekiş gücünden yararlanmak için yetiştirilmektedir(FAO, 2018).  Dünya’da manda et üretimi kaynağı olarak hiçbir 

zaman öncelik kazanmamıştır. Yetiştirilme amaçları olan süt üretimi veya çiftlik işlerinde iş gücünden yararlanma 

periyotları sonunda kesime gönderilmektedir, bu uygulama küçük ve büyük tüm işletmelerde geçerli olmaktadır. 

Erkek danalar potansiyel et üretim ağırlığına ulaşmadan elden çıkarılmaktadır(Deb ve ark., 2016). Bununla birlikte 

son yıllarda Hindistan ve Pakistan Ortadoğu, Avustralya ve Hong Hong’a manda eti ihracatı yapmaya 

başlamıştır(Uriyapongson,  2013). Türkiye’de Anadolu mandası (Bubalus bubalis)  yetiştiriciliği genel olarak 

küçük aile işletmeciliği şeklinde yapılmaktadır. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından son yıllarda 

Türkiye genelinde başlatılan “Halk Elinde Manda Islahı” şemsiye projesi kapsamında seçilmiş illerde yavru ve süt 

verimi yüksek Anadolu mandası sayısının artırılması çalışmaları yapılmaktadır. Türkiye’de TUİK verilerine göre 

2007 yılında 84.500 başa kadar düşmüş olan  manda sayısı 2016 yılında 142 bin 73 başa yükselmiştir(TUİK, 

2016). 
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Manda sayısının artırılması ile birlikte yetiştiricilerin konvansiyonel hayvancılığın yanında organik manda 

yetiştiriciliğine geçerek organik manda ürünlerinin üretilmesi ve ticarileştirilmesiyle gelir düzeylerinin 

artırılmasını hedefleyen çalışmalarda başlatılmıştır. Organik hayvancılık, hayvanların beslenmesinde ve sağlığının 

korunmasında herhangi bir kimyasal ya da sentetik madde kullanmadan hayvanların doğal davranış ve 

fizyolojilerine uygun besleme ve çevre koşullarının sağlanması ile yapılan bir üretim şeklidir (Anonim, 2010). 

Organik hayvancılıkta en önemli konu organik hayvan besleme stratejilerinin belirlenerek organik yem teminidir, 

ancak o zaman sürdürülebilir ve ekonomik organik manda yetiştiriciliği yapılabilir. Bu makalenin amacı organik 

manda yetiştiriciliği ve organik manda besleme konusunda güncel bilgileri tartışmaktır. 

  

2. ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ 

 

Organik manda yetiştiriciliğinin tanımı kimyasal girdi kullanmadan, organik tarımın esasları ve uygulanmasına 

ilişkin yönetmeliğin izin verdiği girdiler kullanılarak, üretimden tüketime kadar her aşaması kontrollü ve sertifikalı 

hayvansal üretim biçimi olarak yapılabilir. Organik hayvan yetiştiriciliğinin temel amacı toprak ve su kaynakları 

ile havayı kirletmeden,  çevre, bitki, insan ve hayvan sağlığını korumaktır. Organik manda yetiştiriciliğinin 

yapılması konusunda gerekli yasal düzenlemelerde manda ayrı başlık olarak bulunmamaktadır, yönetmelikte 

büyük baş ve sığır için hazırlanan kurallar belirlenmiştir. Türkiye’de organik tarım faaliyetleri 5262 sayılı 

“Organik Tarım Kanunu” ile yürütülmektedir. Kanun 03.12.2004 tarihli ve 25659 sayılı Resmi Gazete’de 

yayımlanmıştır. Bu Kanuna gereğince hazırlanan “Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin 

Yönetmelik” 10.06. 2005 tarihli ve 25841 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Bu 

Yönetmelikte AB mevzuatına uyum ve ülke koşulları dikkate alınarak değişiklik yönetmelikleri yayımlanmıştır. 

AB’nin organik tarımla ilgili 2092/91 sayılı mevzuatı 1 Ocak 2009 dan itibaren yürürlükten kalkmış 234/2007 EC 

ve 289/2008 EC sayılı direktifleri yürürlüğe girmiştir.AB’nin yeni mevzuatına uyumlu “Organik Tarımın Esasları 

ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik” 18.08.2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmi Gazete’de, Yönetmelik 

değişikliği de 06.10.2011 tarihli ve 28076 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

 

Organik tarımın yürütülmesi ve izlenmesi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın oluşturduğu Organik Tarım 

Komitesi tarafından yapılmaktadır. Bu komitenin başlıca görevleri; yetkilendirilmiş kuruluşlara yetki vermek, 

yetkilendirilmiş kuruluşların yetkilerini iptal etmek, organik tarım mevzuatlarına aykırı hareket etmeleri halinde 

yetkilendirilmiş kuruluşlara, kontrolörlere ve müteşebbislere men kararı ve gerekli idari para cezalarının 

uygulanmasını sağlamak şeklinde sıralanabilir. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın İl Müdürlüklerinde 

organik tarım konusunda eğitim almış ve Bakanlık tarafından kimlik verilmiş personel bulunmaktadır. Organik 

mandacılık yapmak isteyen müteşebbisler kendilerine en yakın İl ve İlçe Müdürlüğüne müracaat ederek organik 

tarımla ilgili gerekli bilgiyi alabilirler. 

 

Organik manda yetiştiriciliği yapacak olan kişiler Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’ndan yetki almış kontrol 

ve sertifikasyon kuruluşlarından birisiyle sözleşme yapmak zorundadırlar. Gerekli sözleşme yapılmadan organik 

manda yetiştiriciliğine başlanamaz. Yetki almış kontrol ve sertifikasyon kuruluşlarının listesi 

http://www.tarim.gov.tr/uretim/Organik_tarim web sayfasından bulunabilir. 

 

3. ORGANİK MANDA BESLEME 

 

Organik manda yetiştiriciliği ile ilgili uyulması gereken genel prensipler, 18.08.2010 tarihli ve 27676 sayılı Resmi 

Gazete’de AB’nin yeni mevzuatına uyumlu Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğinin 

üçüncü bölümünün altında organik hayvansal üretimde yem temini ve hayvan besleme kuralları açıklanmıştır. 

Ayrıca Çetinkaya ve Selçuk( 2015) tarafından organik hayvan besleme konusu kitap bölümü olarak yayınlanmıştır. 

Organik hayvan yetiştiriciliğinde, hayvanlar organik olarak üretilmiş kaba ve kesif yemlerle beslenir. Farklı 

gelişim evrelerindeki organik beslemede ihtiyaçları karşılanırken, üretim artışı yanında kaliteli üretim sağlanır. 

Hayvanların zorlama ile beslenmesi yasaktır. Hayvanlar, öncelikle yetiştirildikleri işletmeden sağlanan organik 

yemlerle beslenir. Ortalama olarak rasyon kuru maddesinin % 30 kadarı, geçiş süreci maddeleri içerebilir. Geçiş 

sürecindeki yem maddeleri hayvanların yetiştirildiği işletmeden temin ediliyorsa bu oran % 60’a kadar 

çıkarılabilir.Yavruların beslenmesi öncelikle ana sütüyle sağlanır. Bunun mümkün olmaması halinde yavrular aynı 
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sürüden elde edilen sütlerle beslenilir. Türlere bağlı olarak yavruların süt ile beslenmeleri gereken asgari süre; 

büyükbaş hayvanlarda 90 gündür.Yetiştirme sistemi; yılın değişik dönemlerinde hayvanların otlaklara 

ulaşabilmelerine imkân sağlar. Ruminant rasyonlarında; silaj ve taze kuru ot gibi kaba yemler rasyon kuru 

maddesinde en az % 60 oranında olmalıdır. Bununla birlikte, yetkilendirilmiş kuruluş, süt üretimine yönelik 

hayvanlarda laktasyonun başlarında azami 3 aylık bir süre için bu oranın % 50’ ye indirilmesine izin verebilir. 

Yetiştiricinin yemlerini yalnızca organik üretimden sağlayamaması durumunda, konvansiyonel yem maddelerinin 

sınırlı oranda kullanılmasına izin verilir. Doğal afetler nedeniyle yem üretiminin azalması halinde, afet bölgesinde 

kısa bir süre için Bakanlığın belirleyeceği oranda konvansiyonel yem maddelerinin hayvan beslenmesinde 

kullanımına izin verilir. 

 

Organik olarak üretilmiş veya işlenmiş yemlerde aranan şartlar vardır ve şöyle özetlenebilir. Konvansiyonel yem 

ile organik yem aynı fabrikada aynı hatta işlenemez. Ürünlerin bileşiminde yer alan maddeler ya da bu ürünlerin 

hazırlanmasında kullanılan başka herhangi bir madde iyonlaştırıcı radyasyon-ışınlama içeren uygulamalardan 

geçmemiş olmalıdır. Organik yemler mutlaka etiketlenir. Organik olarak üretilen yemler ile konvansiyonel olarak 

üretilen yemler fiziksel olarak ayrı yerlerde tutulur ve depolanır. Organik yem hazırlamada kullanılan donanım, 

konvansiyonel yem hazırlamada kullanılan her türlü donanımdan ayrılır. Konvansiyonel yem hazırlama 

ünitelerinde aynı hatta hem konvansiyonel hem de organik yem hazırlanamaz.  

 

4.TÜRKİYE’DE VE DÜNYADA ORGANİK MANDA YETİŞTİRİCİLİĞİ VE ORGANİK MANDA 

BESLEME 

 

Türkiye’de Samsun ilinde manda yetiştiriciliğinin iyileştirilerek gerekli koşulları sağlayan manda yetiştiricilerini, 

organik manda yetiştiriciliğine geçmesi ve organik manda ürünlerinin üretilmesi ve ticarileşmesini sağlamak 

amacıyla; 2010-2014 yılları arasında Ondokuz Mayıs Üniversitesi Veteriner Fakültesi, Samsun İl Özel İdaresi Ar 

Ge Daire Başkanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı (GTHB) Samsun İl Müdürlüğü, GTHB Samsun 

Veteriner Kontrol Enstitüsü ve Damızlık Manda Yetiştiricileri işbirliğinde Samsun İl Genel Meclisinin desteği ile 

“Samsun İli Manda Yetiştiriciliğinin İyileştirilmesi” projesi gerçekleştirildi(Çetinkaya ve ark., 2012b). Organik 

manda yetiştiriciliği konusunda, Samsun İlinde yetiştiricilik yapan  manda yetiştiricilerine eğitim vermek amacıyla 

Milli Eğitim Bakanlığı(MEB) Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü’ nün “Hayvan Sağlığı” başlığı altında 

organik manda yetiştiriciliği modülü  kitap ve dökümanları hazırlanarak, Modül 2012 Şubat ayında MEB 

tarafından onaylanarak yayınlanmıştır. GTHB Bakanlığı, 19 Mayıs ve Bafra İlçesi Müdürlükleri; MEB Halk 

Eğitim 19 Mayıs ve Bafra İlçesi Müdürlüklerinin işbirliği ve Samsun İl Özel İdaresinin organizasyonuyla organik 

manda yetiştiriciliği kursları yapılmıştır. 2012 yılında 19 Mayıs İlçesinde 65 ve 2013 yılında Bafra İlçesinde 70 

olmak üzere toplam 135 manda yetiştiricisi 10 günlük süreli kursa katılarak organik manda yetiştiricisi belgelerini 

almaya hak kazanmışlardır. Bafra ve Ondokuz Mayıs ilçeleri manda yetiştiricilerinin yaklaşık 7 ay süreyle 

mandalarını saldıkları Kızılırmak Deltasından iki yıl süresince alınan çevre örneklerinde (bitki, toprak, su ve 

sediman) organik mandacılığa geçişte istenen pestisit kaynaklı kirlilik analizlerinin yapılarak 

izlenmiştir(Çetinkaya ve ark., 2012a)..Yapılan bu çalışmada elde edilen sonuçlar göre bitki örneklerinde; TOK 

değer, 86126-199436 mg/kg, sediman örneklerinde TOK değeri 2297-20141 mg/kg, toprak örneklerinde TOK 

değeri 18884-22510 mg/kg, su örneklerinde ise TOK değeri 5.2-136 mg/l arasında değişmektedir. Kızılırmak 

Delta’sında örnek alınanan 7 örnekleme istasyonunda toplam organaklorlu pestisit analizi sonuçlarına göre; bitki 

örneklerinde <0.05-0.167 mg/kg, sediman örneklerinde <0.02-0.225, toprak örneklerinde ise <0.02-0.06 mg/kg, 

su örneklerinde ise <0.5-1.022 ppb arasında değişmektedir. Kızılırmak deltasındaki sucul ekosistem (su-sediman), 

kara ekosistemi (toprak-bitki) klorlu pestisit kirliliği açısından, kalite standartlarına göre değerlendirildiğinde 

çevresel açısından önemli riskler taşımadığı bildirilmiştir (Arıman ve Çetinkaya, 2015). Kızılırmak deltasının 

beslenme kapasitesini belirlemek amacıyla Kızılırmak Deltası meralarında yetişen bazı bitki türlerinin besin 

madde değerleri belirlenmiştir(Genç ve ark.,2017). Kızılırmak Delta’sında henüz organik manda yetiştiriciliği 

başlatılmamıştır. 

 

Türkiye’de son yıllarda organik manda yetiştiriciliği proje çalışmaları Afyon Kocatepe Üniversitesi(AKÜ) 

Veteriner Fakültesi tarafından AKÜ Hayvancılık Uygulama ve Araştırma Merkezi Veteriner Fakültesi Eğitim 

Araştırma ve Uygulama Çiftliğinde başlatılmış daha sonra  konvansiyonel manda yetiştiriciliği tercih edilmiştir.  
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İtalya’da Sarubbi ve ark.(2013) tarafından manda ineklerinde mevsimsel doğum ve sürü yönetiminin organik ve 

konvansiyonel iki farklı çiftlikte laktasyon eğrileri üzerine etkilerini incelemek için bir proje çalışması yapılmıştır. 

Bu çalışmada günlük süt verimi, protein ve yağ içeriği ve somatik hücre sayımlarını içeren  organik ve geleneksel 

iki çiftlikte toplam 5852 kayıt tutulmuştur. Geleneksel işletmede hayvanlar  % 37.5 mısır silajı, % 18.6 arpa samanı 

ve % 43.9 konsantre yemden oluşan toplam rasyondan (TMR)  22 kg KM/ baş.gün ile beslenmiştir. Organik 

işletmede ise %59 ot silajı, %35 buğday samanı ve % 6 konsantre yemden hazırlanan TMR ile  22 kg KM/ baş.gün 

verilerek beslenmiştir. Organik çiftlikte ve konvansiyonel çiftlikte ortalama süt üretimi sırasıyla 7.77 ve 8.10 

kg/gün/baş olmuştur fakat  organik çiftlikten elde edilen sütün kalite parametreleri daha iyi somatik hücre sayımıda 

düşük tespit edilmiştir. Geleneksel çiftlikte yaz mevsiminde (10.4 kg/gün)  süt üretimi kış mevsiminden(6.34 

kg/gün) daha fazla kaydedilmiştir.Organik çiftlikte süt üretimi açısından yaz ve kış mevsimi arasında fark 

gözlemlenmemiştir. Pik süt verimine her iki çiftlikte de laktasyonun 6. ve 7. haftaları civarında ulaşılmıştır. 

Organik çiftlikte konvansiyonel çiftlkle kıyaslandığında mevsime bağlı olmaksızın süt yağı hep yüksek 

belirlenmiştir. Bunun nedeni organik çiftlikte hayvan refahı ve iyi beslenmenin etkisi olarak yorumlanmıştır.Süt 

protein içerikleri açısında iki işletme arasında bir fark gözlemlenmemiştir. 

  

İtalya’da Di Francia ve ark.(2007) tarafından organik ve geleneksel manda ineği işletmelerinde beslemenin 

yönetimi ve süt üretimi karşılaştılmalı çalışılmıştır.Yağ ve protein için düzeltilmişsüt üretimi konvansiyonel 

çiftlikte organik çiftlikten daha yüksek tespit edilmiştir. Bununla birlikte   her iki çiftlikte üretilen sütün süt 

bileşenleri benzer bulunmuştur.En büyük farklılık somatik hücre sayımında tespit edilmiştir. Organik işletmenin 

sütlerinde somatik hücre sayımı daha düşük tespit edilmiştir. Buna karşılık normal sınırlarda olmasına rağmen 

organik sütte daha yüksek süt üre azotu tespit edilmiştir. 

 

Hindistan’da Govind Süt ve Süt Ürünleri Firması gölge ve güneş ışığı seçenekleri olan serbest dolaşımlı ahırlarda 

60 süt mandası işletmesinde her birinde 15-20 baş manda ineği kapasiteli organik manda süt üretim projesi 

yapmıştır( INDIA-Organc,2018). Bu organik çiftliklerde, organik yemlerle besleme yapılarak hayvan davranışları 

izlenmiş ve tıbbi tedaviye ihtiyaç duyulması halinde antibiyotiksiz tedavi yapılmıştır. Organik çiftliklerde 

hayvanlara daha sağlıklı, daha mutlu ve stressiz ortam sağlanmıştır. Organik manda yetiştiricileri kullanacakları 

kaba ve konsantre yemleri kendileri üretmiştir. Organik silajları kendileri yapmışlardır. Organik alfalfa, mısır ve 

sorgum üretimi için organik tohumlar çiftçilere dağıtılmıştır. Gübrelemede çiftliklerden elde edilen organik 

gübreler kullanılmıştır. Serbest dolaşımlı ahır sistemleri, organik besleme ve ayrıca deneyimli veteriner hekimlerle 

sağlanan sağlık sistemleri bölgedeki organik süt üretiminin kalitesini ve miktarını artırmıştır. Düşük maliyet ve 

emekle organik manda süt üretimi gerçekleştirilmiştir. Organik süt ve organik bazlama projeleri ECOCERT 

tarafından onaylanmıştır. Mumbai ve Pune'da 500 ml ve 1 litrelik paketlerde 500 ml süt 0.41 USD (1.40 TL), 1 

litre süt ise 0.83 USD(2.75 TL)  fiyatlarla piyasaya sürülmüştür. 

 

Organik manda yetiştiriciliği konusunda Süt Sığırcılığı Araştırma Enstitüsü, Karnal, Haryana, Hindistan’da 

yapılan bir pilot projede organik  ve konvansiyonel sürülerde toplam süt verimi, toplam laktasyon süresi ve 305 

günlük süt üretimleri sırasıyla  ortalama 2703.93 ve 2358.33 kg; 347.66 ve 323.5; ve 2439.7 ve 2081 kg  

bildirilmiştir(Kambj ve Prasad, 2013). Organik sürünün ortalaması konvansiyonel sürüden daha yüksek 

bulunmuştur. Günlük süt verimi organikte 7.94 kg  iken kontrol grupta 7.29 kaydedilmiştir. 

 

Sonuç olarak organik manda yetiştiriciliğinde en önemli konu organik hayvan besleme stratejilerinin belirlenerek 

organik yem teminidir, ancak o zaman sürdürülebilir ve ekonomik organik manda yetiştiriciliği yapılabilir. 
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Özet 

Bu çalışmada, vatandaş bilimi tabanlı bir çevre izleme sistemi olan EnWatch anlatılmaktadır. Bu sistemde 

vatandaşlar akıllı telefonlarındaki mobil uygulamayı kullanarak çevre olayları ile ilgili gözlemlerini sunucuya 

internet üzerinden göndermektedir. Vatandaş bilimi alanında ise veri kalitesi sorunu vardır. Veri hatalara açıktır. 

Önerilen sistemin katkısı, vatandaş bilimi sistemi olması ve vatandaş bilimindeki veri kalitesi sorununa bir çözüm 

sunmasıdır. Sunulan çözümde, veri kalitesini iyileştirmek için bir bulut mesajlaşma servisi kullanılarak yakındaki 

kullanıcılardan da gözlem yapmaları istenmektedir. Bu sayede katılımcı sayısının arttırılması ve olayın daha açık, 

doğru ve hassas şekilde anlaşılması amaçlanmaktadır. Son olarak, EnWatch sistemi ve bu sistemin kullanılarak 

vatandaş biliminde veri kalitesinin nasıl iyileştirilebileceği örnek bir durum çalışmasıyla anlatılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Vatandaş bilimi, kitle kaynak, katılımcı algılama, çevre izleme, gönüllü coğrafi bilgi. 

 

1. GİRİŞ 

Teknolojide yaşanan son gelişmelerle birlikte bilişim teknolojileri günlük yaşantımızın birer parçası haline 

gelmişlerdir. Kablosuz alan ağları ve kablosuz hücresel ağlar (4G, 3G, Edge, vb.) ise dünya üzerindeki çoğu 

konumu kapsamaktadır. Çoğu kişi akıllı telefonları ile günü Internet’e sürekli bağlı olarak geçirmektedir. Tüm bu 

gelişmeler, bilgiye her yerden ve her zaman erişimi esas alan yeni bir araştırma alanı olan yaygın bilişimi 

(pervasive computing) ortaya çıkarmıştır (Alegre ve ark., 2016; Gil ve ark., 2016; Zhang ve ark., 2016). 

Yaygın bilişimin ortaya çıkması ve akıllı telefonların yaygınlaşması da, aslında yeni olmayan, vatandaş bilimi 

(citizen science) alanının yeniden önem kazanmasına yol açmıştır (O’Grady ve ark., 2016). 2015 yılında, gelişmiş 

ülkelerde yaklaşık 1,5 milyar, gelişmekte olan ülkelerde ise yaklaşık 5,6 milyar cep telefonu abonesi 

bulunmaktadır. Bu dünya nüfusunun yaklaşık %97’sine denk gelmektedir (Contreras-Naranjo ve ark., 2016; 

International Telecommunications Union, 2016). Pew Araştırma Merkezi’nin Şubat 2016’da yayınladığı rapora 

göre ülkemizde akıllı telefon kullanma oranı %59’dur (Yıldız, 2016). Akıllı telefonlar, bilgi işlem gücü ve internet 

bağlantısı sağlamalarının yanı sıra, fotoğraf makinesi, GPS (Global Positioning System) konum sensörü, ses kayıt 

özelliği, akselerometre, termometre, vb. bir takım sensörler ile birlikte gelmektedirler (Contreras-Naranjo ve ark., 

2016; O’Grady ve ark., 2016). Bütün bu gelişmiş teknik özellikleri ile akıllı telefonlar hassas, düşük maliyetli ve 

taşınabilir birer ölçüm cihazı olarak kullanılabilir.  

Vatandaş bilimi aslında kitle kaynak (crowd sourcing) alanının bir alt türü olarak düşünülebilir, çünkü doğa ve 

çevre ile ilgili bilgi toplama ve/veya bilgiyi analiz etme görevleri kitleye gönüllülük esasına göre yaptırılmaktadır. 

Bu sayede, uzman olmayan kişiler ile uzman bilim insanları birleştirilmektedir ve katılımcı bir şekilde, konum ve 

zaman bilgisi kaydedilerek, çok geniş bir coğrafyada veri toplama olanağı sunulmaktadır (Dunlap ve ark., 2015).  

Kitle kaynak kullanılarak elde edilen çevresel veriler; bilimsel araştırma, devlet yönetimi ve politika 

oluşturulmasında kullanılabilir. Çevreyi ve doğayı daha iyi anlamayı ve yönetmeyi sağlar (Brabham, 2013; Hodges 

ve ark., 2014). Vatandaş biliminin temel kullanım alanları sağlık hizmetleri, çevre izleme ve eğitimdir (Contreras-

Naranjo ve ark., 2016).  

Bu çalışmada, vatandaş bilimi tabanlı bir çevre izleme sistemi olan EnWatch (Environment Watch) 

anlatılmaktadır. Bu sistemde vatandaşlar akıllı telefonlarıyla çevre olayları ile ilgili gözlemlerini merkezi bir 

sunucuya internet üzerinden iletmektedir. İletilen gözlem; gözlem kodu, tarih ve zaman bilgisi, coğrafi konum, 

gözlem türü, gözlemin açıklanması, kullanıcı yorumu, fotoğraf, vb. bilgiler içermektedir. Bu bilgilerden, coğrafi 

konum akıllı telefonun GPS sensöründen elde edilebilir veya harita üzerinde kullanıcıdan alınabilir. Fotoğraf ise 
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hemen hemen her akıllı telefonda gömülü olarak gelen kamera ile elde edilebilir. Ayrıca fotoğraf üzerinde 

dokunmatik olarak işaretleme yapılabilmektedir. 

Gözlemler; sel, hortum, fırtına, toprak kayması, dere yatağı tıkanması, hava ve su kirliliği, deprem, orman yangını, 

kaçak atık atılması, nehir taşması veya başka bir çevresel olay ile ilgili olabilir. Gözlemler, bir olayın yaşanması 

sırasında veya olay bittikten sonra yapılabilmektedir. Böylece yerleşim oranının az olduğu çok uzak bir noktada 

yaşanan çevresel bir olayın gelişimi takip edilebilir. 

Vatandaş biliminde veri hatalara açıktır ve verinin hassasiyeti düşük olabilmektedir (Bonney ve ark., 2014; 

Contreras-Naranjo ve ark., 2016; Hunt ve ark., 2015). Sistemi yanıltmaya çalışan kullanıcılar veya iyi niyetli 

olmasına rağmen hata oranı yüksek veriler gönderen kullanıcılar olabilir. Bu çalışmada bu probleme çözüm olarak, 

bir gözlem yapıldığında yakında bulunan diğer kullanıcılardan da destekleyici gözlem yapmaları istenmektedir. 

Bu çalışmanın literatüre katkısı, çevrenin gözlenmesinde vatandaş bilimi temelli bir yaklaşımı kabul etmesi ve 

güvenilir çevresel veri elde edilmesi ve veri kalitesinin iyileştirilmesi için yakındaki kullanıcılara Google Cloud 

Messaging (GCM) (Google Inc., 2018b) servisi ile bulut üzerinden mesaj gönderilmesi ve onların da gözlem 

yapmaya çağrılmasıdır. Bu sayede katılımcı sayısının arttırılması ve olayın daha net, doğru ve hassas bir şekilde 

anlaşılması amaçlanmaktadır. GCM kullanılarak, eğer kullanıcı çevrimiçi değilse, mesajı saklama ve sonra 

gönderme görevi sunucunun üzerinden alınıp harici bir bulut sunucusuna verilmiştir. Bu sayede kullanılan 

sunucunun yükü azaltılmıştır. 

 

2. İLGİLİ ÇALIŞMALAR 

Bu bölümde, çevre ve doğa ile ilgili vatandaş bilimi çalışmalarından bazıları anlatılmaktadır. Vatandaş bilimi 

çalışmalarında, vatandaşlardan verinin bir şekilde toplanması gerekmektedir. Günümüzde bu veriler, en çok mobil 

uygulamalar yardımıyla ya da bir internet portalı/sitesi aracılığıyla toplanmaktadır. 

Avrupa Birliği, 7. Çerçeve Programı kapsamında beş vatandaş bilimi projesine destek vermiştir. Bu projeler; CITI-

SENSE (Bartonova, 2015), CitClops (Friedrichs ve ark., 2014) ve COBWEB (Hodges ve ark., 2014) projeleridir. 

CITI-SENSE, kentsel alanlarda esas olarak hava kalitesi ve gürültü kirliliğine odaklanarak insan sağlığıyla 

ilgilenmektedir. CitClops ise okyanus, deniz ve kıyı suyu kalitesinin izlenmesiyle ilgilenir. COBWEB ise veri 

kalitesine ayrı bir önem vererek biyosfer izleme ile ilgilenir (Hunt ve ark., 2015; O’Grady ve ark., 2016). 

Bitki bilimi alanında da birçok uygulama bulunmaktadır. iSpot (The Open University, 2018), insanlara, doğada 

gözlemlenen herhangi bir canlının fotoğrafını çekip yükleme olanağı ve gözlenen canlının kimliğinin uzmanlar 

tarafından belirlenmesini sağlayan bir platform sunar. PlantTracker (PlantTracker, 2018), Birleşik Krallık’ta 

istilacı bitki türlerinin konumlarının kayıt altına alınmasına yarayan mobil bir uygulamadır. LeafWatch 

(LeafWatch, 2018) atkestanesi ağaçlarında yayılan hastalığın izlenmesini sağlayan mobil vatandaş bilimi 

çalışmasıdır.  

Vatandaş bilimi kuşların, böceklerin ve diğer hayvanların da biyolojik izlenmesinde birçok çalışmada 

kullanılmaktadır. Bazı başarılı örnekler; kuşların izlenmesinde kullanılan BirdTrack (British Trust for 

Ornithology, 2018), biyosfer izlemesinde kullanılan OPAL Surveys (Imperial College London, 2018) ve 

uğurböceklerinin izlenmesinde kullanılan Ladybird Survey’dir (Ladybird Survey, 2018; O’Grady ve ark., 2016). 

Türkiye’de ise Üreyen Kuş Atlası (Kuş Atlası Projesi, 2018) çalışması vardır. Kullanıcılar, form doldurduktan 

sonra bu formun resmini çekerek internet sitesi aracılığıyla yüklemektedir. Bu sayede halkın eğitilmesi ve 

Türkiye’deki kuşların üremesiyle ilgili bilgi toplanması amaçlanmaktadır. 

Şimdiye kadar bahsedilen çalışmalardan sadece COBWEB’te veri kalitesine önem verilmektedir. COBWEB’te 

kalite güvence süreçleri tanımlanmıştır, kalite yönetimi yapılmakta ve verinin kalitesi analiz edilmektedir.  

Bu çalışma kapsamında anlatılan EnWatch’ta ise yeni bir gözlem yapıldığında, yakındaki kullanıcıların akıllı 

telefonlarına bulut üzerinden bildirim gönderilir ve onlardan da gözlem yapmaları istenir. Bu şekilde yapılan 

gözlemlere tamamlayıcı gözlem denir. Tamamlayıcı gözlemler ile durum daha kesin ve doğru bir şekilde 

anlaşılabilir çünkü tamamlayıcı gözlemler farklı kişiler tarafından, farklı zamanlarda ve muhtemelen farklı bir 
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cihaz kullanılarak, farklı konumlardan ve farklı açılardan gönderilecektir. Böylece eğer sistemi aldatmaya çalışan 

birisi varsa veya hata oranı yüksek veri gönderilmişse bu anlaşılabilir. Bu çalışma tüm bu yönleriyle yeni ve 

özgündür. Bilindiği kadarıyla bu yaklaşımı kullanan başka bir çalışmaya rastlanmamıştır. 

3. SİSTEM MİMARİSİ 

Bu bölümde, geliştirilen sistemin mimarisi anlatılmaktadır. Sistem, istemci sunucu mimarisindedir. EnWatch 

mobil uygulaması Android (Google Inc., 2018a) platformu için geliştirilmiş bir uygulamadır. Kullanıcılar akıllı 

telefonları aracılığıyla gözlemlerini sunucu bilgisayara göndermektedir. Bu verilerin bilimsel araştırmalarda, 

devlet yönetiminde ve politika oluşturulmasında kullanılması planlanmaktadır. 

Sistemin gereksinimlerini gözden geçirecek olursak, kullanıcılar akıllı telefonlarını kullanarak bir gözlem 

oluşturabilmeli ve sonra bu gözlemi internet üzerinden merkezi bir bilgisayara uzmanların incelemesi için 

gönderebilmelidir. Gözlem; gözlem türü, gözlemin açıklanması, kullanıcı yorumu, fotoğraf, vb. bilgiler 

içerebilmelidir. Tarih ve zaman bilgisi ve coğrafi konum ise kullanıcı hatasına yer vermeyecek şekilde, akıllı 

telefonda bulunan gömülü saat ve GPS sensörü kullanılarak elde edilmeli ve gözleme eklenmelidir. Çünkü eğer 

bu bilgileri kullanıcı girerse, hatalı giriş yapabilir veya sistemi aldatmaya çalışabilir. Ayrıca bir kullanıcı tarafından 

gözlem gönderildiğinde yakındaki kullanıcıların da bu durumdan haberdar edilmesi gerekmektedir. 

Bu işlevsellik, çekme (pull) veya itme (push) teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilebilir. Çekme teknolojisinde, 

istemci yani mobil uygulama, sunucuyu belirli aralıklarla veya kullanıcı istediği zaman sorgulayarak yakındaki 

gözlemleri kendisi çekebilir. Fakat bu durumda kullanıcı durumdan anında haberdar olamaz ve geçen süre önemli 

olabilir. Ayrıca istemcinin sürekli sorgulaması, enerji harcanmasına ve telefonun pilinin hızlı bir şekilde bitmesine 

neden olur ve ekstra iletişim maliyeti getirir.  

Diğer seçenek ise itme teknolojisidir. Sunucu bilgisayar, mobil cihaza bildirim göndererek durumu bildirir. Bu ise 

kablosuz alan ağlarında soket programlama ile gerçekleştirilebilir. Fakat 3G veya 4G gibi hücresel ağlarda, ağ 

sağlayıcıları güvenlik nedeniyle telefonların kapılarına (port) erişimi engellemektedir. Buna çözüm ise Android 

platformu tarafından desteklenen bir bulut mesajlaşma servisi kullanmaktır.  

Bulut mesajlaşmada, eğer hedef çevrim içi ise, gönderilen mesaj doğrudan hedefe gönderilir. Eğer hedef çevrim 

içi değilse, mesaj bulut üzerinde saklanır ve hedef çevrim içi olunca gönderilir. 

Böyle hazır bir bulut mesajlaşma servisi kullanmak oldukça avantajlıdır, çünkü mesajları saklama ve gönderme 

görevi üçüncü parti sunuculara devredilmiş olur. Bu çalışmada da bu tür bir bulut mesajlaşma servisi olan Google 

Cloud Messaging (GCM) (Google Inc., 2018b) kullanılmıştır. Böylece, bulut mesajlaşma yükü, yani eğer kullanıcı 

çevrim dışıysa mesajları saklama ve gönderme yükü başka bir sunucuya ücretsiz aktarılmıştır. 

Sistem mimarisi tasarlanırken üç farklı alternatif mimari oluşturulmuştur ve bunlardan en uygun olanı seçilmiştir. 

Alternatif mimariler Şekil 1’de görülmektedir. Üç alternatif mimari de daha önce anlatılan gereksinimleri 

sağlamaktadır ve istemci sunucu yapısındadır. Farklılıklar ise yeni bir gözlem yapıldığında yakındaki 

kullanıcıların haberdar edilmesinin gerçekleştirilmesiyle ilgili ortaya çıkmaktadır. 

Şekil 1(a)’da görülen ilk alternatif mimaride, çekme teknolojisi kullanılmaktadır. Sunucu aktif gözlemlerin 

listesini tutar. Gözlemlerin aktif kalma süresi gözlem türüne göre belirlenebilir. Bir kullanıcı yakında bulunan aktif 

gözlemlerin listesini görmek istediğinde, sunucuyu kendi konum bilgisini yollayarak sorgular. Sunucu tuttuğu 

listedeki aktif gözlemleri yakınlığına göre filtreler ve belirli uzaklığın altında olanları sorguya cevap olarak 

gönderir. Bu alternatif mimaride, istemci mobil uygulama, belirli aralıklarla veya kullanıcının istediği anda 

sunucuyu sorgulamaktadır. Bu da çok verimli bir yöntem değildir. Çünkü sunucu yakındaki aktif gözlemleri 

kendisi otomatik olarak göndermez. Bu nedenle gözlemler gerçek zamanlı ve anında ulaşmaz. Geçen süre önemli 

olabilir. Ayrıca, eğer yakında aktif gözlem yoksa boş cevap gönderilir. Boş cevap ise gereksiz yere mobil cihazın 

pil harcaması ve ek ağ iletişim maliyeti demektir. 

Şekil 1(b) ve Şekil 1(c)’de görülen iki alternatif mimaride itme teknolojisi ve üçüncü parti bir bulut mesajlaşma 

servisi olan GCM kullanılmaktadır. GCM, geliştiricilerin sunucu ve istemciler arasında mesaj alışverişi 

yapmalarını sağlayan ücretsiz bir servistir. GCM, eğer bir alıcı çevrim içi değilse ve mesajı gönderemezse, mesajı 

saklar. Alıcı çevrim içi olduğu zaman mesaj alıcıya gönderilir. Ayrıca abonelik (subscription) sistemi de 
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desteklenmektedir. İstemciler istedikleri başlıklara abone olabilmektedir. İstemciler istedikleri başlıklara abone 

olabilmektedir. Sunucu mesaj gönderirken, mesajın, herkese (global) veya sadece belirli başlıklara kayıtlanan 

istemcilere gönderilmesini sağlayabilir. 

Sunucu

İstemci 1

Gözlem

İstemci 2

Yakındaki gözlemler için istek

Yanıt

Gözlem listesi

1. <gözlem1>

2. <gözlem2>

3. <gözlem3>

...           

Sunucu

İstemci 1

Gözlem

İstemci 2

Bildirim

İstemci 3 İstemci n...

Google Cloud 

Messaging

BildirimBildirim

Bildirim isteği

 

(a)         (b) 

 

Sunucu

İstemci 1

Bildirim isteği

İstemci 

2

Bildirim

İstemci 3 İstemci n...

Google Cloud 

Messaging

BildirimBildirim

Gözlem

 

(c) 

 

Şekil 1. Alternatif mimariler 

 

Şekil 1(b)’de görülmekte olan alternatif mimaride, yeni bir gözlem olduğunda, gözlemci yaptığı gözlemi akıllı 

telefonu aracılığıyla internet üzerinden sunucu bilgisayara gönderir. Sunucu gelen bilgileri incelenmek üzere 

kaydeder ve bu bilgilerden (kalan süre, gözlemin konumu, gözlem türü, açıklama, vb.) bir bildirim oluşturarak 

alıcılara gönderilmek üzere GCM’ye iletir. Kullanıcının akıllı telefonu, bu mesajı aldığında, kendi konumuna 

bakar ve gözleme olan uzaklığını hesaplar. Sonrasındaysa kalan zamana ve bu uzaklığa bakarak kullanıcıya uyarı 

verip vermemeye karar verir.  

Şekil 1(c)’de görülmekte olan alternatif mimaride ise istemci bildirimi doğrudan kendisi oluşturup, alıcılara 

gönderilmek üzere GCM’ye iletilir. Akıllı telefonlar günümüzde bunu yapacak güçtedir. Bunun dışında her şey 

Şekil 1(b)’deki mimariyle aynıdır.  

Şekil 1(c)’deki mimaride bildirim oluşturma ve gönderme görevi istemci uygulamadadır. Sunucunun yükü 

hafifletilmiştir. Öte yandan akıllı telefon bu görevi yerine getirirken ekstra enerji harcayacak ve ağ iletişiminde 

bulunmak zorunda kalacaktır.  

İstemci mobil cihaza ek enerji ve iletişim yükü getirmemek amacıyla Şekil 1(b)’deki alternatif mimari sistem 

mimarisi olarak seçilmiştir. GCM bulut mesajlaşma servisi kullanılarak bulut sunucusu yükü dış paydaşa 

aktarılmıştır. GCM abonelik sistemini desteklediği için kullanıcılar istedikleri başlıklara üye olabilmekte ve sadece 

o başlığa gönderilen mesajları alabilmektedir. Bu da enerji tüketimini ve ağ iletişim maliyetini düşürmektedir. 

Örneğin bir kullanıcı, Türkiye’de olan ve olay türü deprem olan bildirimleri alabilmektedir. 
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EnWatch sisteminde kullanıcıların gizliliğine önem verilmektedir. Gözlem bildirimlerinde, kullanıcılara sadece 

gözlem ile ilgili bilgiler gönderilmektedir. İlk gözlemi yapan kullanıcının kimliği ile ilgili bilgiler gizlenmektedir. 

Çünkü her kullanıcı zamana göre kaydedilmiş olan konum bilgisinin açıklanmasını istemeyebilir. 

Bir bildirim geldiğinde mobil uygulama bunun kullanıcıya gösterilip gösterilmeyeceğine zaman ve uzaklık 

kriterlerine göre karar verir. Bildirimde kullanıcıya zaman, enlem, boylam, uzaklık ve kerteriz (bearing) bilgileri 

gösterilir. Kullanıcı kerteriz bilgisini kullanarak gözlemin yönünü tayin edebilir. Uzaklık hesaplanmasında 

Haversine formülü kullanılmıştır. 

Kullanıcı bir bildirime dokunursa gözlemin ve kullanıcının konumları kullanıcıya harita üzerinde gösterilir. Harita 

ve navigasyon bilgisini göstermek için açık kaynak kodlu OSMdroid (Osmdroid, 2018) kütüphanesi kullanılmıştır. 

Harita sağlayıcı olarak OpenStreetMap (OpenStreetMap Foundation, 2018) kullanılmaktadır. Kullanıcı hareket 

ettikçe, kullanıcıyı gösteren ikon gidilen yönü göstermek için bir oka dönüşür ve konumu sürekli güncellenir. 

Kullanıcı yeni yerler görmek için dokunarak haritayı sürükleyebilir ve büyütüp küçültebilir. Kullanıcı harita 

üzerindeki gözlem ikonuna dokunursa gözlem ile ilgili bilgiler ekranda gösterilir. Ayrıca haritada pusula da yön 

bulmak için kullanıcıya gösterilir.  

Vatandaş bilimi ile elde edilen gözlemler hatalara açıktır ve düşük hassasiyette olabilmektedir. EnWatch 

sisteminde kullanılan yaklaşımda, gözlem verilerinin kalitesinin iyileştirilmesi için yakındaki kullanıcılardan 

tamamlayıcı gözlem yapmaları istenmektedir. Bir kullanıcı yeni bir gözlem yaptığı zaman, bu gözlemden 

yakındaki kullanıcılar haberdar edilir. Eğer bir kullanıcı aynı olay için gözlem yapmayı kabul ederse bu gözleme 

tamamlayıcı gözlem denir. Tamamlayıcı gözlemler kullanılarak olay daha doğru ve net bir şekilde anlaşılabilir. 

Çünkü tamamlayıcı gözlemler, farklı kişiler tarafından, farklı zamanlarda, muhtemelen farklı konumlardan, farklı 

açılardan ve farklı bir cihaz kullanılarak gönderilirler. Daha sonra tüm bu gözlemler birbirleriyle karşılaştırılarak 

ilişkilendirilebilirler. 

4. DURUM ÇALIŞMASI  

Bu bölümde, EnWatch sistemi ve bu sistemin kullanılarak vatandaş biliminde veri kalitesinin nasıl 

iyileştirilebileceği örnek bir durum çalışmasıyla anlatılmaktadır. Senaryoya göre, bir gözlemci (birinci gözlemci) 

yakınındaki nehrin su seviyesinin yüksek olduğunu görür. Bu olayı gözlem yaparak bildirmek için EnWatch mobil 

uygulamasını açar. Kullanıcı adı ve şifresini girerek oturum açar. Bu sırada uygulamanın arka planında GPS alıcısı 

başlatılır. Şekil 2(a)’da görülmekte olan yeni gözlem (New Observation) düğmesine tıklayarak yeni gözlem 

oluşturacağını belirtir. Açılan sayfada (Şekil 2(b)), gözlem türü (nehir taşması), açıklama, yorum alanlarını 

doldurur. Resim çek düğmesine basarak resim çekerek bunu da gözleme ekleyebilir. Ayrıca resim üzerinde 

parmağıyla dokunarak işaretleme yapabilir. Örneğin belirli bir alanı daire içine alabilir. Uygulama bir gözleme 

çok sayıda resim eklenmesini desteklemektedir. Gözlemci, gözlemi oluşturduktan sonra gönder düğmesine 

basarak gözlemi gönderir. 

Eğer internet erişimi yoksa bu durum kullanıcıya bildirilir ve gözlem saklanır. Daha sonra geçmiş gözlemler 

listesinden gönderilebilir.  

Senaryoya göre internet erişimi vardır ve gözlem sunucuya gönderilir. Sunucu gözlemi aldığı zaman, gözlem 

bilgilerini daha sonra incelenmek üzere veri tabanına kaydeder ve sonra bu gözlemin kalitesini iyileştirmek 

amacıyla, diğer gözlemcilere tamamlayıcı gözlem yapmaları için, bildirim gönderir. Bildirimin gönderilmesi, 

GCM bulut mesajlaşma servisi kullanılarak gerçekleştirilir ve bildirimde gözlemcinin kimlik bilgileri bulunmaz. 

Böylelikle kullanıcı gizliliği korunur.  

Başka bir gözlemci (ikinci gözlemci) bu bildirimi aldığında, gözlemin geçerlilik süresi dolmadığı ve uzaklık belirli 

bir sınır değerinin altında olduğu için, gözlemcinin akıllı telefonu gözlemciyi uyarır. Şekil 3(a)’da bu bildirim 

görülmektedir. Zaman gözlemcinin telefonundaki gömülü saatten, uzaklık ve yön ise telefonun gömülü GPS 

sensöründen alınan konum bilgisiyle hesaplanır. Gözlemci bildirim mesajını tıkladığında Şekil 3(b)’de görülmekte 

olan ekran görüntüsü gelir. Gözlemciye harita üzerinde konumu, yakındaki gözlem, gidilen yön ve pusula 

gösterilir. Gözlemci bu haritayı kullanarak gözlem noktasını kolaylıkla bulur. İkinci gözlemci ileride köprü 

olduğunu ve köprünün ayağında seviye ölçeği olduğunu görür. Daha bilinçli olduğu için bu seviye görülecek 
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şekilde farklı bir açıdan resim çeker ve bu resmi gözlemine ekler. Ayrıca okuduğu seviye değerini de gözleme 

açıklama olarak ekler. Diğer bilgileri de ekleyerek tamamlayıcı gözlemini oluşturur ve sunucuya gönderir.  

 

(a) Yeni gözlem 

 

(b) Gözlem türü seçimi 

Şekil 2. EnWatch’ta yeni gözlem oluşturulmasıyla ilgili ekran görüntüleri 
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(a) Gelen bildirim 

 

(b) Yakındaki gözlemin haritada gösterilmesi 

Şekil 3. Yakındaki gözlem ile ilgili ekran görüntüleri 

Daha sonra bu gözlemler, konusunda uzman bir yetkili tarafından incelenir ve değerlendirilir. Birinci 

gözlemcinin gözleminden nehrin su seviyesi tam olarak anlaşılamamaktadır. Resimler de çekilen açı 

nedeniyle fazla bir bilgi vermemektedir. Yetkili kişi, bu nedenle, tamamlayıcı gözlemlere bakar. İkinci 

gözlemcinin gözleminde okuduğu su seviyesi değerini görür ve çekilen resim de bu değeri doğrular. 

Uzman bu gözlemden tatmin olur ve bu verileri çalışmasında değerlendirir. 
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Bu senaryoda da görüldüğü gibi tamamlayıcı gözlem veri kalitesini iyileştirmiştir ve durumun daha doğru ve 

kesin bir şekilde anlaşılmasını sağlamıştır. 

 

5. SONUÇ  

Son teknolojik gelişmelerle birlikte akıllı telefonlar, yeterli bilgi işlem gücü, internet erişimi ve çeşitli gömülü 

sensörler ile birlikte gelmektedir. Bu da bu cihazların vatandaş bilimi alanında ölçüm ve bildirim cihazı olarak 

kullanılmalarını sağlar. Vatandaş biliminde, doğa ve çevre ile ilgili bilgi toplama ve/veya toplanan bilgiyi analiz 

etme görevleri vatandaşlara gönüllü olarak yaptırılmaktadır. Böylece vatandaş bilimi, uzman olmayan vatandaşlar 

ile uzman bilim insanlarını birleştirmekte ve katılımcı bir şekilde çok geniş bir coğrafyada veri toplama olanağı 

sunmaktadır. 

Bu çalışmada vatandaş bilimi tabanlı bir çevre izleme sistemi olan EnWatch sistemi anlatılmaktadır. Bu sistemde 

vatandaşlar akıllı telefonlarındaki mobil uygulamayı kullanarak çevre olayları ile ilgili gözlemlerini sunucuya 

göndermektedir. İletilen gözlem; tarih ve zaman bilgisi, coğrafi konum, gözlem türü, gözlemin açıklanması, 

kullanıcı yorumu, fotoğraf, vb. bilgiler içermektedir.  

Vatandaş bilimi alanında karşımıza veri kalitesi sorunu çıkmaktadır. Vatandaş bilimi ile elde edilen veri hatalara 

açıktır ve verinin doğruluğu düşük olabilmektedir. Önerilen sistemin katkısı, vatandaş bilimi tabanlı bir sistem 

olması ve vatandaş bilimindeki veri kalitesi sorununa bir çözüm sunmasıdır. Sunulan çözümde, tamamlayıcı 

gözlem kavramı ortaya atılmaktadır. Veri kalitesini iyileştirmek için üçüncü parti bir bulut mesajlaşma servisi 

kullanılarak yakındaki kullanıcılardan da gözlem yapmaları istenmektedir. Bu sayede katılımcı sayısının 

arttırılması ve olayın daha açık, doğru ve hassas bir şekilde anlaşılması amaçlanmaktadır. Ayrıca, üçüncü parti bir 

bulut mesajlaşma servisi kullanılarak bulut mesajlaşma yükü, yani mesajları saklama ve gönderme yükü başka bir 

sunucuya ücretsiz olarak aktarılmıştır. Bu gözleme tamamlayıcı gözlem denmektedir. Tamamlayıcı gözlem, farklı 

kişiler tarafından, farklı zamanlarda, muhtemelen farklı konumlardan, farklı açılardan ve farklı bir cihaz 

kullanılarak gönderileceği için durum daha kesin ve doğru bir şekilde anlaşılabilir. Böylece veri kalitesi 

iyileştirilmiş olur. Bir olayla ilgili bütün gözlemler birbirleriyle karşılaştırılarak ilişkilendirilebilirler. EnWatch 

sistemi ve bu sistemin kullanılarak vatandaş biliminde veri kalitesinin nasıl iyileştirilebileceği örnek bir durum 

çalışmasıyla anlatılmaktadır. İleri çalışma olarak, EnWatch sisteminin sahada test edilmesi planlanmaktadır.  
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Özet 

 

Bu çalışmada 1979-2018 yılları arasında Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden toplanan ve Ankara Üniversitesi Fen 

Fakültesi Biyoloji Bölümü Entomoloji Araştırma Laboratuvarında bulunan Vespidae’ye (Insecta: Hymenoptera: 

Vespoidea) ait toplam 1383 örnek incelenmiştir. Daha önce Türkiye’de bulunduğu belirtilen bazı türler için yeni 

lokaliteler tespit edilmiştir. Vespa orientalis Linnaeus 1771, Vespa crabro Linnaeus 1758, Vespula (Paravespula) 

vulgaris (Linnaeus, 1758), Dolichovespula (Metavespula) sylvestris (Scopoli, 1763), Dolichovespula 

(Pseudovespula) omissa (Bischoff, 1931), Polistes (Polistes) gallicus (Linnaeus, 1767), Polistes (Polistes) nimpha 

(Christ, 1791), Polistes (Polistes) dominula (Christ, 1791) Çankırı ili faunası için; Polistes (Polistes) nimpha 

(Christ, 1791), Polistes (Polistes) biglumis (Linnaeus, 1758), Polistes (Polistes) dominula (Christ, 1791), Polistes 

(Polistes) associus Kohl 1898 Afyon, Kütahya ve Uşak illeri faunası için; Vespula (Vespula) austriaca (Panzer, 

1799) Ankara ili ve İç Anadolu Bölgesi faunası için yeni kayıttır. Çalışma sonunda Türkiye için toplam 21 yeni 

kayıt ilave edilerek faunaya katkı sağlanmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Insecta, Hymenoptera, Vespoidea, Vespidae, Vespinae, Polistinae. 

 

1. GİRİŞ  
 

Sosyal yaşam sürdüren Vespidae familyası (Insecta: Hymenoptera: Vespoidea) türleri özellikle yaz aylarında aktif 

olduklarından genellikle bağ, bahçe, piknik yerleri ve kumsal gibi açık alanlarda insanlarla içiçe yaşar. Bu türlerin 

ölümle sonuçlanan arı sokmaları, bazı hastalıkların taşınıp bulaştırılması, olgunlaşmış meyve, genç fidan ve bal 

arısı kovanlarına zarar verme gibi olumsuz etkileri vardır. Bu olumsuz etkileriyle birlikte erginlerin karnivor olan 

larvaları beslemek amacıyla çeşitli zararlı böcekleri yuvalarına taşıyarak biyolojik mücadelede kullanılma, 

zehirlerinden moleküler biyoloji ve farmakolojide yararlanma ve tozlaşmayı sağlama gibi olumlu etkileri de 

bulunmaktadır. (Özbek 1983; Özbek ve Yıldırım 1992). Dünyada Vespidae familyasına ait 250 cins ve 6 altfamilya 

bulunmaktadır. Bu alt familyalar Euparagiinae, Eumeninae, Masarinae, Stenogastrinae, Polistinae, Vespinae’dir. 

(Pickett ve Carpenter, 2010) Türkiye’de Vespidae familyasından Eumeninae, Masarinae, Polistinae ve Vespinae 

alt familyalarına ait toplam 53 cinse bağlı 298 tür ve alttür bulunmaktadır (Yıldırım, 2013). Ülkemizde Vespidae 

familyası ile ilgili kapsamlı faunistik çalışmalar son derece sınırlıdır. Bu konuda Gusenleitner (1966, 1967, 1988) 

Türkiye'ye yaptığı seyahatler sırasında topladığı materyale dayanarak Türkiye Vespoidea türleriyle ilgili kayıtlar 

vermiştir. Ayrıca Özeren (1965) Ankara’da bazı meyve ve orman ağaçları ile süs bitkilerindeki zararlı Vespidae 

türlerini incelemiştir. Yıldırım ve Özbek (1992a,b, 1993, 1996) Doğu Anadolu Vespinae ve Polistinae türleri 

üzerine araştırmalar yapmıştır. Tüzün ve Tanyolaç (1987) Ege Bölgesi Vespidae türlerine ait kayıtlar vermiş ve 

yayılış alanlarını tespit etmiştir. Özbay ve Akbayın (1993) Diyarbakır, Mardin ve Şanlıurfa il sınırları içinde 

yaşayan Vespoidea türlerinin sistematiği, dağılışı ve biyometrik özelliklerini araştırmıştır. Erdoğan ve Tüzün 

(2000) Kayseri, Kekillioğlu ve Tüzün (2000) Malatya, Tüzün ve Kekillioğlu (2003) Ankara ili ve çevresinde 

Vespidae türlerine ait yayılış alanlarını tespit etmiştir. Yıldırım (2012)’de tüm Türkiye’nin Vespidae türlerinin 

listesini ve türlere ait coğrafik bölgelere göre dağılışını vermiştir. Bu çalışma ile Vespidae familyası türleri ile ilgili 

veriler elde edilerek sonuçların sistematik açıdan değerlendirilmesi ve faunaya, türlerin yayılış alanlarının 

belirlenmesine ve biyoçeşitliliğe katkı sağlanması amaçlanmıştır.   
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2. MATERYAL VE METOD 

Bu çalışmada 1979-2018 yılları arasında Türkiye’nin farklı lokasyonlarından toplanan 1383 örnek 

değerlendirilmiştir. Örneklerin mandibul, clypeus, scape, pedicel, flagellum, antenler arası alan, bileşik gözlerin 

iç kısmı, occiput, vertex, gena, pronotum, mesonotum, scutellum, postscutellum, tegula, kanat, bacak, tergit ve 

sternit yapılarının morfolojik özellikleri ile renk ve desen durumları Leica marka EZ4 stereo mikroskop altında 

ayrıntılı bir şekilde incelenmiştir. Örneklerin teşhisinde Guseinleitner (1966), Akre vd. (1981), Carpenter (1987), 

Tüzün ve Tanyolaç (1987), Archer (1989a, 1989b), Goulet ve Huber (1993), Carpenter ve Kojima (1997), Yıldırım 

ve Kojima (1999), Dvořák ve Castro (2007), Yıldırım (2012), Schmid-Egger vd. (2017), Fateryga (2018)’den 

yararlanılmıştır.  

 

3. SONUÇ 

Alt familya: Vespinae 

Vespa Linnaeus, 1758 

Vespa orientalis Linnaeus, 1771  

Vespa orientalis Linnaeus, 1771, Mant. Plant., ed. 2:540. 

İncelenen Materyal: ÇANKIRI: Bayramören (1050m) 06.06.2007 1♀, 20.08.2007 2♀; Çerkeş (1100m) 

12.06.2007 1♀; Eldivan (975m) 23.06.2007 1♀, 16.08.2007 3♀; Ilgaz (1500m) 05.07.2007 1♀, 19.08.2007 3♀; 

Korgun (1200m) 18.06.2007 2♀, 14.08.2007 3♀; Şabanözü (1125m) 26.06.2007 1♀, 18.08.2007 2♀; Yapraklı 

(1100m) 19.06.2007 2♀, 21.08.2007 2♀. 

Türkiyedeki Yayılışı: Ankara (Özeren, 1965); Hatay, Denizli, Konya, Manisa (Gusenleitner, 1966); Ege Bölgesi 

(Tüzün ve Tanyolaç, 1987); Ege, Akdeniz, Karadeniz, Doğu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu Bölgeleri 

(Yıldırım ve Özbek, 1992); Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin (Özbay ve Akbayın, 1993); Hatay (Madl, 1997); Adana, 

Ankara, Antalya, Artvin, Aydın, Balıkesir, Burdur, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Hatay, Iğdır, İçel, İzmir, Kilis, 

Malatya, Muğla, Şanlıurfa (Yıldırım ve Özbek, 1999), Malatya (Kekillioğlu ve Tüzün, 2000); Kayseri (Erdoğan 

ve Tüzün, 2000); Ankara (Tüzün ve Kekillioğlu, 2003); Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, İzmir, Karaman, 

Tunceli (Yıldırım ve Gusenleitner, 2012); Adıyaman, Manisa (Yıldırım ve Gusenleitner, 2015). 

Dünyadaki Yayılışı: Palearktik ve Hindistan.  

 

Vespa crabro Linnaeus, 1758 

Vespa crabro Linnaeus, 1758, Syst. Nat., ed. 10, 1:572. 

İncelenen Materyal: ÇANKIRI: Ilgaz (1550m) 19.08.2007 1♀; Korgun (1200m) 16.08.2007 1♀. 

Türkiyedeki Yayılışı: İstanbul (Gusenleitner, 1967); İzmir (Tüzün ve Tanyolaç, 1987); Ankara, Artvin, Balıkesir, 

Erzurum, Kars, Konya, Samsun (Yıldırım ve Özbek, 1992); Artvin, Bilecik, Bursa, Erzurum, İçel, Karabük, 

Kastamonu, Tekirdağ, Trabzon (Yıldırım ve Özbek, 1999); Bartın, Sakarya, Tunceli (Yıldırım ve Gusenleitner, 

2015). 

Dünyadaki Yayılışı: Palearktik. 
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Vespula Thomson, 1869 

Vespula (Paravespula) germanica (Fabricius, 1793) 

Vespa germanica Fabricius, 1793, Ent. Syst. 2: 256. 

İncelenen Materyal: ÇANKIRI: Merkez (750m) 02.06.2007 1♀, 11.08.2007 2♀; Atkaracalar (1050m) 

20.07.2007 4♀, 22.08.2007 5♀; Bayramören (1050m) 14.07.2007 3♀, 20.08.2007 2♀, 1♂; Çerkeş (1100m) 

12.06.2007 2♀, 12.08.2007 4♀; Eldivan (975m) 21.06.2007 1♀, 16.08.2007 6♀; Ilgaz (1550m) 01.07.2007 1♀, 

1♂; 19.08.2007 11♀; Kızılırmak (1150m) 05.08.2007 1♀, 25.08.2007 4♀; Korgun (1200m) 16.06.2007 6♀, 

18.06.2007 11♀, 1♂; 14.08.2007 2♀, 2♂; Kurşunlu (1100m) 01.08.2007 3♀, 24.08.2007 7♀,1♂; Orta (1150m) 

01.08.2007 1♀, 23.08.2007 3♀; Şabanözü (1125m) 25.06.2007 4♀, 18.08.2007 8♀; Yapraklı (1100m) 16.07.2007 

3♀, 21.08.2007 5♀ MARDİN: Merkez 27.04.2017 7♀, 7♂; 06.06.2017 1♀, 2♂; 01.08.2017 1♀; Ömerli 

20.06.2017 11♀; 11.07.2017 16♀, 2♂. 

Türkiyedeki Yayılışı: Ankara (Özeren, 1965); Hatay, Konya, Nevşehir (Gusenleitner, 1967); Ege Bölgesi (Tüzün 

ve Tanyolaç, 1987); Akdeniz, Ege, Karadeniz, Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu Bölgeleri (Yıldırım ve Özbek, 

1992); Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin (Özbay ve Akbayın, 1993); Bursa, Çanakkale, Edirne, İzmit, Kars (Madl, 

1997); Ankara, Antalya, Artvin, Bayburt, Burdur, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İçel, Karabük, Kayseri, Kırşehir, 

Muş, Tokat, Yalova (Yıldırım ve Özbek, 1999); Malatya (Kekillioğlu ve Tüzün, 2000); Kayseri (Erdoğan ve 

Tüzün, 2000); Ankara (Tüzün ve Kekillioğlu, 2003); Bayburt, Erzincan, Erzurum, Giresun, Rize, Tunceli, Yozgat 

(Yıldırım ve Gusenleitner, 2012). 

Dünyadaki Yayılışı: Palearktik, Avustralya, Yeni Zelanda, Güney Afrika ve Nearktik. 

Vespula (Paravespula) vulgaris (Linnaeus, 1758) 

Vespa vulgaris Linnaeus, 1758, Syst. Nat., ed. 10,1:572. 

İncelenen Materyal: ÇANKIRI: Merkez (750m) 05.06.2007 1♀, 10.08.2007 4♀; Atkaracalar (1050m) 

20.07.2007 2♀, 22.08.2007 1♀; Bayramören (1050m) 14.07.2007 2♀, 1♂; 20.08.2007 7♀; Çerkeş (1100m) 

12.06.2007 2♀, 12.08.2007 4♀; Eldivan (975m) 15.08.2007 9♀; Ilgaz (1550m) 01.07.2007 4♀, 19.08.2007 6♀; 

Kızılırmak (1150m) 07.08.2007 2♀, 25.08.2007 4♀, 1♂; Korgun (1200m) 15.06.2007 1♀,  13.08.2007 2♀, 1♂; 

Kurşunlu (1100m) 01.08.2007 1♀, 24.08.2007 1♀, 1♂; Orta (1150m) 25.07.2007 3♀; Yapraklı (1100m) 

16.07.2007 4♀, 21.08.2007 3♀. 

Türkiyedeki Yayılışı: İzmir, Kütahya, Muğla, Uşak (Tüzün ve Tanyolaç, 1987); Artvin, Erzincan, Erzurum, Kars, 

Konya, Malatya, Rize (Yıldırım ve Özbek, 1992); Ankara, Artvin, Bayburt, Giresun, Gümüşhane, Isparta, İçel, 

Kayseri, Malatya, Trabzon (Yıldırım ve Özbek, 1999), Malatya (Kekillioğlu ve Tüzün, 2000); Ankara (Tüzün ve 

Kekillioğlu, 2003); Erzurum, Giresun (Yıldırım ve Gusenleitner, 2012. 

Dünyadaki Yayılışı: Holoarktik ve Hindistan. 

 

 

Vespula (Vespula) austriaca (Panzer, 1799) 

Vespa austriaca Panzer, 1799, Faunae Ins. German. 63:2. 

İncelenen Materyal: ANKARA: Kızılcahamam (1650m) 08.07.1998 1♀, 1♂. 

Türkiyedeki Yayılışı: Erzurum (Yıldırım ve Özbek, 1992). 

Dünyadaki Yayılışı: Holoarktik.  
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Dolichovespula Rohwer, 1916 

Dolichovespula (Metavespula) sylvestris (Scopoli, 1763)  

Vespa sylvestris Scopoli, 1763, Ent. Syst. 2:256. 

İncelenen Materyal: ÇANKIRI: Merkez (750m) 02.06.2007 1♀, 10.08.2007 1♀; Eldivan (975m) 21.06.2007 

5♀, 16.08.2007 7♀; Ilgaz (1550m) 01.07.2007 3♀; Korgun (1200m) 15.06.2007 6♀, 14.08.2007 12♀; Yapraklı 

(1100m) 16.07.2007 3♀. 

Türkiyedeki Yayılışı: Ankara (Tanyolaç, 1964); Kayseri (Gusenleitner, 1966); Ankara, Bursa, Kayseri, Hakkari 

(Eck, 1992); Akdeniz, Ege, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri (Yıldırım ve Özbek, 1992); Bolu, 

Gümüşhane, Bayburt, Ordu (Madl, 1997); Adana, Artvin, Bayburt, Erzurum (Yıldırım ve Özbek, 1999); Kayseri 

(Erdoğan ve Tüzün, 2000); Kars (Yıldırım ve Gusenleitner, 2012); Tunceli (Yıldırım ve Gusenleitner, 2015). 

Dünyadaki Yayılışı: Palearktik.  

Dolichovespula (Pseudovespula) omissa (Bischoff, 1931) 

Vespa omissa Bischoff, 1931, Mitt. Deutsch. Ens. Ges. 2(1): 6. 

İncelenen Materyal: ÇANKIRI: Şabanözü (1125m) 18.08.2007 1♀. 

Türkiyedeki Yayılışı: Konya (Gusenleitner, 1966); Erzurum, Erzincan (Gusenleitner, 1988); Artvin (Yıldırım 

ve Özbek, 1999); Tunceli (Yıldırım ve Gusenleitner, 2015). 

 

Dünyadaki Yayılışı: Palearktik.  

Alt familya: Polistinae 

Polistes Latreille, 1802 

Polistes (Polistes) associus Kohl, 1898 

Polistes associa Kohl, 1889, Ann. Naturhist. Hofmus., Wein, 13:89. 

İncelenen Materyal: AFYONKARAHİSAR: Merkez (1034m) 28.04.1979 2♀, (1050m) 01.05.1979 3♀, 

(1034m) 27.05.1979 1♀; Bolvadin (1018m) 23.07.1982 2♀, 28.07.1982 3♀; Çobanlar (1080m) 17.07.1981 3♀, 

1♂; Sandıklı (990m) 21.07.1981 4♀ 23.07.1981 6♀, 2♂; Sinanpaşa (1150m) 13.07.1981 7♀, 11.07.1982 2♀; 

Şuhut (1130m) 16.07.1981 3♀ KÜTAHYA: Merkez (969m) 30.05.1979 5♀, 28.08.1981 6♀; Altıntaş (1020m) 

18.08.1982 4♀; Dumlupınar (1250m) 12.07.1981 4♀, 2♂, 15.08.1982 5♀; Emet (700m) 01.06.1979 10♀, 

02.06.1979 9♀; Gediz (825m) 23.08.1981 9♀; Simav (809m) 18.06.1979 2♀, 21.08.1981 4♀, 3♂ 04.06.1979 7♀, 

15.08.1981 1♀ UŞAK: Merkez (646m) 15.07.1981 6♀, 2♂; Banaz (925m) 11.07.1981 8♀; Ulubey (725m) 

11.08.1982 7♀, 08.07.1981 3♀, 09.08.1982 2♀. 

Türkiyedeki Yayılışı: Amasya (Gusenleitner, 1967); Kırklareli (Madl, 1997); Antalya, Artvin, Aydın, Erzincan, 

Erzurum, Eskişehir, Gümüşhane, Hatay, Isparta, İçel, Kahramanmaraş, Konya, Manisa, Muğla, Ordu, Rize, 

Samsun, Tokat (Yıldırım ve Özbek, 1993); Artvin, Balıkesir (Yıldırım ve Özbek, 1999) Malatya (Kekillioğlu ve 

Tüzün, 2000); Ankara (Tüzün ve Kekillioğlu, 2003); Tunceli (Yıldırım ve Gusenleitner, 2015). 

Dünyadaki Yayılışı: Türkiye, Güney Avrupa, İsrail, Azerbaycan, Hindistan, Çin. 

Polistes (Polistes) biglumis (Linnaeus, 1758) 
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Vespa biglumis Linnaeus, 1758, Syst. Nat., ed. 10, 1:573. 

İncelenen Materyal: AFYONKARAHİSAR: Merkez (1034m) 01.05.1979 1♀, (1034m) 27.05.1979 1♀; 

Bolvadin (1018m) 23.07.1982 1♀, 1♂, 28.07.1982 2♀; Emirdağ (700m) 20.07.1982 2♀; Sandıklı (1110m) 

15.07.1982 1♀, 19.07.1981 2♀, 1♂, (990m) 23.07.1981 2♀ KÜTAHYA: Merkez (969m) 30.05.1979 2♀, 

27.08.1981 1♀; Dumlupınar (1250m) 12.07.1981 1♀, 1♂, 15.08.1982 1♀; Gediz (825m) 23.08.1981 2♀; Simav 

(809m) 18.06.1979 1♀, 04.06.1979 2♀; Tavşanlı (860m) 31.05.1979 1♀, 25.08.1981 3♀, 26.08.1981 1♀, 

24.08.1982 2♀ UŞAK: Merkez (646m) 07.07.1981 1♀, 15.07.1981 2♀, 1♂; Banaz (925m) 11.07.1981 1♀; Eşme 

(885m) 09.07.1981 1♀, 1♂, 09.08.1982 3♀. 

Türkiyedeki Yayılışı: Bursa (Blüthgen, 1957); Antalya, Ardahan, Artvin, Bayburt, Bursa, Erzurum, Gümüşhane, 

Kars, Tokat (Yıldırım ve Özbek, 1993); Malatya (Kekillioğlu ve Tüzün, 2000); Ankara (Tüzün ve Kekillioğlu, 

2003).  

Dünyadaki Yayılışı: Türkiye, Avrupa, Kuzey Afrika, İran, Moğolistan. 

Polistes (Polistes) gallicus (Linnaeus, 1767) 

Vespa gallica Linnaeus, 1767, Syst. Nat., ed. 12, 1(2):949. 

İncelenen Materyal: ÇANKIRI: Merkez (750m) 05.06.2007 8♀, 10.08.2007 13♀; Atkaracalar (1050m) 

20.07.2007 12♀, 22.08.2007 13♀; Bayramören (1050m) 14.07.2007 18♀, 2♂; Çerkeş (1100m) 12.06.2007 7♀, 

12.08.2007 11♀; Eldivan (975m) 20.06.2007 9♀, 15.08.2007 13♀; Ilgaz (1550m) 01.07.2007 9♀, 19.08.2007 

15♀; Kızılırmak (1150m) 07.08.2007 12♀, 1♂; Korgun (1200m) 15.06.2007 14♀, 3♂; 13.08.2007 21♀, 2♂; 

Kurşunlu (1100m) 01.08.2007 18♀, 3♂; 25.08.2007 19♀; Orta (1150m) 25.07.2007 8♀, 23.08.2007 10♀; 

Şabanözü (1125m) 25.06.2007 9♀, 18.08.2007 18♀; Yapraklı (1100m) 16.07.2007 9♀, 21.08.2007 17♀, 2♂. 

Türkiyedeki Yayılışı: Amasya, Ankara (Gusenleitner, 1967); Ege Bölgesi (Tüzün ve Tanyolaç, 1987); 

Diyarbakır, Mardin, Şanlıurfa (Özbay ve Akbayın, 1993); Akdeniz, Ege, Karadeniz, Doğu, Güneydoğu ve İç 

Anadolu Bölgeleri (Yıldırım ve Özbek, 1993); Artvin, Diyarbakır, Edirne, Hakkari, Kars (Madl, 1997); Adana, 

Ankara, Artvin, Balıkesir, Denizli, Elazığ, Erzurum, Hatay, İstanbul, Karabük, Muş, Yalova (Yıldırım ve Özbek, 

1999); Malatya (Kekillioğlu ve Tüzün, 2000); Kayseri (Erdoğan ve Tüzün, 2000); Erzincan, Iğdır, Tunceli 

(Yıldırım ve Gusenleitner, 2012); Bayburt (Yıldırım ve Gusenleitner, 2015). 

Dünyadaki Yayılışı: Avrupa, Etiyopya, Kıbrıs, Rusya, Kırım Yarımadası, Ürdün, İsrail, İran, Afganistan, 

Pakistan, Türkmenistan, Kırgızistan, Kazakistan, Moğolistan. 

Polistes (Polistes) dominula (Christ, 1791) 

Polistes dominula Christ, 1791, Naturgesch. Insekt.:229. 

İncelenen Materyal: AFYONKARAHİSAR: Merkez (1034m) 28.04.1979 8♀, (1100m) 30.04.1979 7♀, 

(1050m) 01.05.1979 5♀, 3♂; Bolvadin (1018m) 23.07.1982 6♀, 28.07.1982 2♀, 2♂; Emirdağ (700m) 20.07.1982 

7♀; Sandıklı (1110m) 15.07.1982 6♀, 23.07.1981 4♀; Sinanpaşa (1150m) 13.07.1981 5♀, 11.07.1982 9♀ 

ÇANKIRI: Merkez (750m) 05.06.2007 1♀, 10.08.2007 3♀; Atkaracalar (1050m) 20.07.2007 6♀; Çerkeş 

(1100m) 12.06.2007 7♀, 12.08.2007 13♀; Eldivan (975m) 20.06.2007 6♀, 15.08.2007 13♀; Ilgaz (1550m) 

01.07.2007 6♀, 19.08.2007 10♀; Korgun (1200m) 15.06.2007 9♀, 13.08.2007 12♀, 1♂; Kurşunlu (1100m) 

01.08.2007 3♀, 25.08.2007 4♀; Orta (1150m) 25.07.2007 4♀; Şabanözü (1125m) 25.06.2007 1♀, 1♂; 18.08.2007 

3♀; Yapraklı (1100m) 16.07.2007 1♀, 21.08.2007 1♀ KÜTAHYA: Merkez (969m) 28.05.1979 6♀, 27.08.1981 

5♀; Altıntaş (1020m) 18.08.1982 2♀; Domaniç (900m) 28.08.1982 3♀, 1♂; Dumlupınar (1250m) 12.07.1981 2♀, 

2♂; Emet (700m) 02.06.1979 7♀, 23.06.1979 8♀; Gediz (825m) 23.08.1981 5♀; Simav (809m) 21.08.1981 3♀, 

1♂, 15.08.1981 4♀; Tavşanlı (860m) 25.08.1981 5♀, 26.08.1981 6♀ MARDİN: Ömerli 11.07.2017 1♀, 1♂ 
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UŞAK: Merkez (646m) 07.07.1981 7♀, 15.07.1981 6♀, 2♂; Banaz (925m) 11.07.1981 5♀; Eşme (885m) 

09.07.1981 3♀, 3♂; Ulubey (725m) 11.08.1982 10♀, 09.08.1982 4♀, 1♂. 

Türkiyedeki Yayılışı: Ankara (Özeren, 1965); Artvin (Gusenleitner, 1967); Akdeniz, Ege, Karadeniz, Doğu, 

Güneydoğu ve İç Anadolu Bölgeleri (Yıldırım ve Özbek, 1993); Artvin, Çanakkale, Erzurum, Gümüşhane, 

İstanbul, İzmit, Kars (Madl, 1997); Adana, Adıyaman, Ankara, Antalya, Balıkesir, Denizli, Erzincan, İçel, 

Karabük, Kilis, Muş, Tekirdağ (Yıldırım ve Özbek, 1999); Malatya (Kekillioğlu ve Tüzün, 2000); Ankara (Tüzün 

ve Kekillioğlu, 2003); Balıkesir, Iğdır, Kars, Konya, Tunceli (Yıldırım ve Gusenleitner, 2012); Bayburt (Yıldırım 

ve Gusenleitner, 2015). 

Dünyadaki Yayılışı: Avrupa, Kuzey Afrika, Rusya, Kırım Yarımadası, Kıbrıs, Suriye, Ürdün, İsrail, İran, 

Pakistan, Afganistan, Kazakistan, Moğolistan, Çin, Hindistan. 

Polistes (Polistes) nimpha (Christ, 1791) 

Vespa nimpha Christ, 1791, Naturgesch. Inseckt., 232. 

İncelenen Materyal: AFYONKARAHİSAR: Merkez (1034m) 27.04.1979 7♀, (1034m) 28.04.1979 6♀, 

(1010m) 29.04.1979 14♀, (1100m) 30.04.1979 11♀, 2♂, (1034m) 01.05.1979 13♀, (1050m) 01.05.1979 7♀, 

(1034m) 27.05.1979 14♀; Bolvadin (1018m) 23.07.1982 4♀, 1♂, 28.07.1982 4♀; Çobanlar (1080m) 17.07.1981 

5♀; Emirdağ (700m) 20.07.1982 3♀; İhsaniye (1110m) 18.07.1981 5♀; Sandıklı (1110m) 15.07.1982 4♀, 

19.07.1981 7♀, 5♂, (990m) 21.07.1981 4♀ 23.07.1981 6♀; Sinanpaşa (1150m) 13.07.1981 4♀, 11.07.1982 3♀; 

Şuhut (1130m) 16.07.1981 5♀ ÇANKIRI: Eldivan (975m) 20.06.2007 5♀, 15.08.2007 9♀; Kurşunlu (1100m) 

01.08.2007 3♀, 25.08.2007 7♀; Şabanözü (1125m) 25.06.2007 2♀, 18.08.2007 8♀; Yapraklı (1100m) 16.07.2007 

9♀  KÜTAHYA: Merkez (969m) 25.05.1979 11♀, 28.05.1979 8♀, 29.05.1979 9♀, 30.05.1979 5♀, 27.08.1981 

6♀, 28.08.1981 4♀; Altıntaş (1020m) 18.08.1982 3♀; Domaniç (900m) 28.08.1982 5♀, 1♂; Dumlupınar (1250m) 

12.07.1981 1♀, 2♂, 15.08.1982 3♀; Emet (700m) 01.06.1979 7♀, 02.06.1979 11♀, 23.06.1979 8♀, 24.08.1981 

4♀; Gediz (825m) 23.08.1981 9♀; Simav (809m) 18.06.1979 6♀, 21.08.1981 4♀, 1♂ 04.06.1979 8♀, 15.08.1981 

3♀; Tavşanlı (860m) 31.05.1979 9♀, 25.08.1981 3♀, 26.08.1981 5♀, 24.08.1982 4♀ UŞAK: Merkez (646m) 

07.07.1981 4♀, 1♂, 10.07.1981 5♀, 15.07.1981 4♀; Banaz (925m) 11.07.1981 6♀; Eşme (885m) 09.07.1981 1♀, 

2♂; Ulubey (725m) 11.08.1982 4♀, 08.07.1981 3♀, 09.08.1982 3♀. 

Türkiyedeki Yayılışı: Amasya (Gusenleitner, 1967); Akdeniz, Ege, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu 

Bölgeleri (Yıldırım ve Özbek, 1997); Adana, Antalya, Ankara, Bayburt, Bilecik, Elazığ, Erzurum, Karabük, 

Muğla, Yozgat (Yıldırım ve Özbek, 1999); Malatya (Kekillioğlu ve Tüzün, 2000); Kayseri (Erdoğan ve Tüzün, 

2000); Ankara (Tüzün ve Kekillioğlu, 2003); Bayburt, Tunceli (Yıldırım ve Gusenleitner, 2015). 

Dünyadaki Yayılışı: Avrupa, Kuzey Afrika, Rusya, Kırım Yarımadası, Ürdün, İsrail, Irak, İran, Pakistan, 

Kırgızistan, Kazakistan, Moğolistan, Çin, Hindistan. 

4. TARTIŞMA 

1979-2018 yılları arasında toplanan örnekler üzerinde yapılan bu çalışma sonucunda 1383 örnek, faunistik ve 

sistematik açıdan değerlendirilerek Vespidae familyasından toplamda 12 tür tespit edilmiş olup bunlar; Vespinae 

alt familyasından; Vespa orientalis Linnaeus 1771, Vespa crabro Linnaeus 1758, Vespula (Paravespula) vulgaris 

(Linnaeus, 1758), Vespula (Paravespula) germanica (Fabricius, 1793), Vespula (Vespula) austriaca (Panzer, 

1799), Dolichovespula (Metavespula) sylvestris (Scopoli, 1763), Dolichovespula (Pseudovespula) omissa 

(Bischoff, 1931) ve Polistinae alt familyasından Polistes (Polistes) associus Kohl, 1898, Polistes (Polistes) 

biglumis (Linnaeus, 1758), Polistes (Polistes) gallicus (Linnaeus, 1767), Polistes (Polistes) nimpha (Christ, 1791), 

Polistes (Polistes) dominula (Christ, 1791)’dır. Vespa orientalis Linnaeus 1771, Vespa crabro Linnaeus 1758, 

Vespula (Paravespula) vulgaris (Linnaeus, 1758), Dolichovespula (Metavespula) sylvestris (Scopoli, 1763), 

Dolichovespula (Pseudovespula) omissa (Bischoff, 1931), Polistes (Polistes) gallicus (Linnaeus, 1767), Polistes 
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(Polistes) nimpha (Christ, 1791), Polistes (Polistes) dominula (Christ, 1791) Çankırı ili faunası için; Polistes 

(Polistes) nimpha (Christ, 1791), Polistes (Polistes) biglumis (Linnaeus, 1758), Polistes (Polistes) dominula 

(Christ, 1791), Polistes (Polistes) associus Kohl 1898 Afyon, Kütahya ve Uşak illeri faunası için; Vespula 

(Vespula) austriaca (Panzer, 1799) Ankara ili ve İç Anadolu Bölgesi faunası için yeni kayıttır. Çalışma sonunda 

Türkiye için toplam 21 yeni kayıt ilave edilerek türlerin yayılış alanlarının belirlenmesine ve biyoçeşitliliğe katkı 

sağlanmıştır.  
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Abstract 

 

Using Surface Birmingham Cluster Genetic Algorithm, noble bimetalic PdAu and PdPt nanoparticles upon an 

MgO (100) substrate have been studied. The effect of element identity and alloying in surface-bound neutral 

subnanometre particles is calculated by energetic analysis of all compositions of supported nanoparticles. Our 

results show that the binding strengths of these nanoalloys to the surface are in the order Pt > Pd > Au. In addition, 

alloying Pd with Au and Pt is favorable in this size since excess energy calculations show a preference for 

bimetallic nanoparticles for both cases.  Futhermore, the electronic behaviour, which is intermediate between 

molecular and metallic particles allows tuning of the characteristics of particles in the subnanometre size range.  

 

Keywords: Computational Material Science, DFT, MgO surface, PdPt, PdAu, Nanoparticles, Nanolloys 

1. INTRODUCTION 

Binding of small molecules to the subnanometer nanoalloys regarding particle size, geometry and electronic 

structure leads to  adjust the properties of the catalytic site in order to perform the desired heterogeneous catalytic 

function.(Uzio and Berhault 2010)Thus, to comprehend chemical and physical properties that give rise to this 

effect as well as to establish a relation between the structure and size of the catalyst particles and their reactivity, 

this information is of particular importance for very small particles , consisting of  only a few atoms, whose 

properties cannot be predicted by scaling laws(Sterrer, et al. 2007). For instance, the catalytic activity of palladium 

nanoparticles on MgO and Al2O3 surface was found to be controlled at the single Pd-Pd bond level, in which the 

role of the surface and the geometry of the cluster are both factors(Heard, et al. 2014b). Sterrer and 

coworkers(Sterrer, et al. 2007) indicated a model of Pd/MgO that by manipulation of adatoms with a scanning 

tunnel microscopy tip small metal particles adsorbed on oxide surfaces can be created and subsequently 

characterized with experimental control over the stoichiometry and the adsorption sites of the particles. Li et. al 

reveal that gold nanoparticles decorated  on MgO nanosheets leads to  go up the activity level in the solvent-free 

benzyl alcohol aerobic oxidation. In their TEM images, the gold nanoalloys have a hemispherical geometry which 

is adsorbed by the main surface of MgO nanosheet.  The high activity of Au/MgO(111) is due to the properties of 

the (111) support and/or those of the gold–support interface(Li, et al. 2011). The mapping of the potential energy 

surface suggests that monomer diffusion at room temperature is unlikely on both studied supports.  

 

Magnesium oxide is ideal catalyst oxide supports are, since it is relatively easy to prepare with quality surface that 

act as perfect background for electron microscopy observations(Henry 2005; Pauwels, et al. 2000), non-polar, and 

does not exhibit significant structural relaxation. Moreover, it is a stable geometrically simple substrate without 

the complications associated with surface reconstruction. Control of reactivity for such systems has been explored 

as a function of cluster size and surface defects(Giordano, et al. 2005; Matveev, et al. 1999; Nasluzov, et al. 2001), 

but less well studied are the mixed metal particles, in which both composition and chemical order provide 

additional tunable parameters for the design of particles with specific properties(Ferrando, et al. 2008) due to the  

difficulty of the experimental production of   mixed metal systems . Furthermore, bimetallic catalysts may show 

better catalytic stability and selectivity, compared with the pure ones. According to experiments, alloying  a second 

metal with  pure Pd matrix can get better results for the activity of  catalyst due to the ligand effect (Liu and 

Nørskov 2001) which means to electronic modifications, associated with the additional metal and ensemble 
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effect(Chen, et al. 2006; Maroun, et al. 2001) which means to the fact that the additional metal may block certain 

sites, reducing or eliminating the formation of an inhibiting species or an important intermediate(Feng, et al. 2013). 

Theoretical studies of ultra small mixed noble metal nanoalloys upon MgO(Barcaro and Fortunelli 2008; Ferrando, 

et al. 2009; Negreiros, et al. 2012) have found that control of composition may have a drastic effect on structure, 

and thus reactivity.  

 

DFT based global optimization (GO) is a computational tool which produces accurate results that facilitating 

interpreting the data that may be not available in experimental  data or supporting the available experimental data 

at fundamental level. Such data may be charge transfer, binding energies, adsorption energies and mobility. 

Another motivation is that an examination of the bonding in smaller (subnanometre) bimetallic nanoalloys can 

only be achieved using electronic structure methods. 

  

In this work, we use the electronically stable MgO surface which provides to see the effects of the subnanoparticle 

geometries. Such phenomena dependent will be discussed deeply in later sections with the aim of how the catalytic 

activity and selectivity of nanoparticles can be modified by using this supported substrate.  

 

2. MATERIALS AND METHODS 

In this study, the global minimum (GM) structure are determined by means of two methodologies: the S-

BCGA(Heard, et al. 2014a) and Density Functional Theory respectively, using an interface to the PWscf code of 

Quantum Espresso (QE) software(Giannozzi, et al. 2009). S-BCGA provides an unbiased search starting from 

entirely random coordinates for the search of the structural characterization of PdX (X=Au,Pd) nanoalloys for all 

compositions ,which predicts the most stable cluster that can be grown on the substrate or the result of allowing a 

gas phase deposited cluster to anneal on the surface   . The interface with QE enables the energy landscape of a 

system to be searched for the GM at the DFT level. Including scalar relativistic effects, Ultrasoft RRKJ-type 

pseudopotentials(Rappe, et al. 1990) are applied for carbon, oxygen and all metallic elements except for 

magnesium atoms. A norm-conserving Vanderbilt pseudopotential(Vanderbilt 1985) is used for magnesium 

atoms. We have adopted the Perdew–Burke– Ernzerhof (PBE) GGA exchange–correlation functional(Perdew, et 

al. 1996) that has been widely used in the treatment of small, mixed nanoalloys. For the primary screening of the 

structures with S-BCGA, the default density cutoff convergence criterion is applied with energy cutoff of 20 Ry 

for an adequate convergence. An electronic convergence criterion of 10-5 Ry with the Methfessel–Paxton smearing 

scheme having a value of 0.01 Ry to improve the SCF convergence of metallic system was implemented. . Gamma-

point DFT calculations were performed. 

 

 Once the difference between energies and total forces between successive structures drop below 10 -4 Ry and 10-3 

Ry/ a0
-1, respectively, for local geometry optimization, the BFGS algorithm in the QE is applied to make 

nanoparticles locally converged. In the S-BCGA, The crossover process (to generate a predetermined number of 

offspring) uses the roulette wheel selection criterion and the Deaven–Ho cut and splice method(Johnston 2003). 

These procedures have been successfully employed for recent DFT-BCGA calculations(Aslan, et al. 2016; Heiles, 

et al. 2012). The calculations have been modified within a cubic supercell of 11.7 X 11.7 X 29.25 Ao. With leaving 

14.7 Å of vacuum between slabs in the z-direction, which provides sufficient space to avoid spurious image–image 

interactions, the cluster structures are generated at least 2Å above a rigid surface of an ideal MgO(100) surface 

including only bilayer MgO layers (64 atoms in total Mg and O atoms) that have been found to be adequate for 

the recovery of accurate bond lengths, energies and electronics in several investigations at the GGA- DFT level 

study (Buendía, et al. 2016; Grönbeck and Broqvist 2003; Heard, et al. 2014a). The bilayer MgO surface atoms 

keep fixed during optimizations since fixed MgO surface has insignificant results on the studied material.  
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Using an interface to the PWscf code of Quantum Espresso (QE) software(Giannozzi, et al. 2009), spin-polarised 

reminimisations of S-BCGA-DFT global minima were carried out  with tighter convergence criteria after certain 

number of generations the lowest energy member of the population does not change. The self consistency 

convergence cutoff is reduced to 10-8 Ry. The plane wave basis is expanded to 50.0 Ry for all atoms, with a charge 

density cutoff of 500.0 Ry. The smearing parameter is reduced to 0.005 Ry, so as to reproduce metallic states more 

accurately. Electron total magnetization ranging only from 0 to 3 is performed for all reminimized calculations 

since Pd,Pt and Au atoms do not show high magnetic properties so we do not need to optimize structures at a wide 

range of electron total magnetization.  

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

 

The putative global minima (GM) structure for each composition of PdAu and PdPt nanoalloys upon a fixed bilayer 

substrate of MgO (100) is given in the Figure 1-2. Further properties of supported PdAu and PdPt nanoalloys are 

reported in the Table I.  To check validity of our results, we optimized Au, Pd and Pt monomers on MgO (100) 

surface. The Binding Energies of Au, Pd and Pt monomers on the MgO surface are calculated as 0.95, 1.42 and 

2.42 eV respectively, which are excellent agreement with the results in Ref.(Bogicevic and Jennison 1999; 

Giordano and Pacchioni 2005; Xu, et al. 2005).  

Table 1. Properties of supported pentameric PdAu and PdPt nanoalloys. 

Supported  

Species 

(2S+1) Exs/eV Esb/eV 

Au5 2 0.00 1.69 

Pd1Au4 1 2.75 2.27 

Pd2Au3 2 3.36 2.77 

Pd3Au2 3 1.39 2.08 

Pd4Au1 2 1.28 2.32 

Pd5 1 0.00 2.54 

Pt5 1 0.00 4.10 

Pd1Pt4 1 0.96 4.17 

Pd2Pt3 1 1.68 3.91 

Pd3Pt2 1 0.10 3.12 

Pd4Pt1 1 1.17 3.00 

In this part, we consider the structure of bimetallic Pd–Au pentamers on the MgO substrate. The surface supported 

global minimum structures up to the Pd2Au3  are found to be roughly normal to the plane of the surface with some 

slight deviation due to the “metal-on-top effect” commonly which is seen in such sub-nanometer-sized nanoalloys 

(Barcaro and Fortunelli 2005)and also, up to the Pd2Au3, the structures have planer configurations. This trend may 

be due to the relativistic effect which makes stronger sd hybridization and dd interaction in gold than Pd (Häkkinen, 

et al. 2002).  

We cannot determine the early stage of epitaxial growth of the PdAu nanoparticle due to the same size 

nanoparticles but according to the study of Ismail et al.(Ismail, et al. 2012), for Pd-rich nanoparticles, excellent 

epitaxial growth of Pd−MgO is observed. In addition, Alloying Pd with Au does not have ability of tuning magnetic 

properties of supported PdAu nanoparticles in a significant way.   
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Figure 1 Structures of the lowest energy configuration for each composition of PdnAu5n on MgO (100). Au, Pd, 

Mg and O are colored gold, purple, black and white, respectively. 

  

Supported pure Au5 represents trapezoid like geometric configurations. The gas phase structure of pure Au5 

nanoalloy is found in previous studies (Hussein, et al. 2016; Zanti and Peeters 2010) as same structure type which 

indicates the low level effect of MgO substrate.   This nanoalloy binds to the MgO surface quite weakly (calculated 

surface binding energy of 1.69 eV) among studied species since the high ionization potential of gold element 

disfavors charge transfer processes from Au to the surface, which leads to weaken Au-surface bonding. As 

regarding the structure after Au5, the bonding strength of Pd to surface oxygen is stronger than that of Au to the 

surface, which in turn palladium atoms rather than gold atoms prefer to bind to the surface side. In the case of 

supported Pd1Au4, Pd atom occupies core positions while Au atoms prefer outer shell of the nanoparticles. For the 

structure of supported Pd2Au4, it keeps similar frameworks of previous one. Replacing one of the Au atoms by Pd, 

results in changing the overall structural motif importantly. As the lowest energy morphology, a distorted 

pyramidal structure has been found in this structure with a spin moment of 2 magnetic bohr /cell. Au atoms 

occupies low connectivity vertex in this structure (see Figure 1). The S-BE of supported Pd4Au has been calculated 

as 2.32 eV per atom. In the case of supported pure Pd pentamers, In contrast to Au nanoparticles, as lowest energy 

configuration, Pd nanoparticles adopt 3D structure that favors very little distorted pyramidal structure rather than 

2D motifs. For smaller size of Pd atoms on MgO substrate, Giardiona et al.(Giordano and Pacchioni 2005). found 

Pd3 and Pd4 nanoparticles adsorbed on the two closest oxygen atoms as a bridge site position of MgO surface . We 

found the same result for pure pentamer on MgO surface but with weak Pd-O bond distances.  Weak interaction 

between adsorbate and substrate generally leads to the 3D structural configuration fallowed by Volmer–Weber 

(VW) mode (Bauer 1958). In a similar way, a study conducted by Hu et al.(Hu, et al. 2008) indicates that VW 

mode type deposition is observed for pure pentamer Ag deposited MgO substrate. Hence, this refers the interaction 

between Pd and MgO is not the most important dynamic at higher Pd coverage. 

 

In the case of supported Pt rich nanoparticles, they have distorted planar structural configurations whereas Pd rich 

nanoparticles have 3D structural motifs. Differently from supported PdAu nanoparticles, Pt atom occupies core 

positions while Pd atoms prefer outer shell of the nanoparticles. Almost, there is a trend of preference for Pt rather 

than Pd to bind oxygen atoms of MgO. In addition, Pt atoms have a tendency of occupying surface-bound sites.  
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Figure 2 Structures of the lowest energy configuration for each composition of PdnPt5n on MgO (100). Pd, Pt, Mg 

and O are colored purple, blue, black and white, respectively. 

 

Supported pure Pt pentamer demonstrates similar geometric configuration of supported Au pentamer with a 

surface binding energy of 4.1 eV. According to the experimental study done by Watanabe et al.(Watanabe, et al. 

2011), for Ptn nanoparticles on TiO2 surface, scanning tunneling microscopy observations indicate that at n < 7, 

the nanoparticles lie flat on the surface in a planar structure and after this size, it starts to form 3D structural 

configurations. On the other hand, for the gas phase of Pt pentamer, the geometric configuration was found as 

pyramidal structure by Wang et al. (Wang and Gao 2017) This indicates the interaction of pure pentamer and MgO 

affects the geometric configuration importantly. In the case of supported Pd1Pt4and Pd2Pt2, Pd atoms prefer apical 

position of the nanoparticles. In this regard, the presence of Pt atoms in the nanoparticles has influence on 

reinforcing the interaction with the MgO surface and reduces the diffusion of the nanoparticles on the substrate. 

On replacement one of the Pt atoms of Pd2Pt2 by Pd, there is conversion from trapezoid like geometric 

configuration to distorted pyramidal structure. For the structure of supported Pd4Pt1, Pt atom occupies low 

connectivity vertex in this structure.  

Table 2. Metal–MgO oxygen distances (Å) for supported X1 atoms and X5 nanoalloys and the differences between 

them.. 

Supported  

Species 

r1 (X1–O)  r5 (X5O)  r5 r1  

Au1,5 2.57 2.42 0.15 

Pd1,5 2.31 2.46 0.15 

Pt1,5 2.32 2.18 0.14 

5. CONCLUSION 

We have used the S-BCGA approach (at the DFT level of theory) to perform a comparative computational study 

of the structures, interaction energies and magnetic properties of 5-atom PdAu and PdPt nanoparticles (across the 

full range of compositions) on a MgO (100) support. The  structures exhibit clear doping trends, in which Pt 

preferentially binds to the surface of the oxide support whereas Au preferentially binds in peripheral apical 

positions away from the interface. Metal-metal bond strengths vary in the order Pt > Pd > Au.  Pt and Au promote 

2D structural motifs while Pd favors 3D motifs, following Volmer–Weber growth. Due to relatively strong Pt-O 

binding, Pt atoms preferentially segregate to the cluster-substrate interface and strengthen the interaction with the 

MgO surface. This will reduce the diffusion of the clusters on the substrate and help to prevent catalyst sintering.  
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Abstract 

The global optimization of small bimetallic PdCo binary nanoalloys are systematically investigated using 

the Birmingham Cluster Genetic Algorithm (BCGA). The effects of size and composition on the 

structures, stability, magnetic and electronic properties of Pd-Co binary nanoalloys are discussed. Also, 

a detailed analysis of Pd-Co structural motifs and segregation effects is presented.  
 

Keywords: Computational Material Science, DFT,  PdCo,  Nanoparticles, Nanolloys 

1. INTRODUCTION 

Experimental findings associated with theoretical investigations have revealed that the bonding situation for small 

nanomaterials is different from those of bulk material (F. Chen & Johnston, 2008; F. Y. Chen & Johnston, 2007) 

and can also change between two elements of same group (Jellinek, 2008). For these reasons, electronic 

calculations are needed to predict the correct growing characteristics of small nanomaterials. Thus, due to the 

growing interest on the design of novel functional nanomaterials, the analysis of nanomaterials including metals 

like cobalt, platinum, palladium, silver, and gold has become a hot research field for chemists, physicists, and 

materials scientists (Akbayrak, Kaya, Volkan, & Özkar, 2014; Arslan, 2008; Aslan, Öztürk, & Sebetci, 2014; 

Davis, Horswell, & Johnston, 2013; Davis, Johnston, Rubinovich, & Polak, 2014; Demiroglu, Stradi, Illas, & 

Bromley, 2011; Li et al., 2015; Lueng, Metaxas, & Kostylev, 2014; Mech, Boczkal, Pałka, Zabiński, & Kowalik, 

2014; Prasad & Cascone, 2014; Ramaprabhu, Baro, Nayak, & Theres Baby, 2014; Sebetci, 2012, 2013; 

Vilhelmsen & Hammer, 2014; Yildirim, Kara, & Rahman, 2012).  

The nanomaterial is getting more complex when two or more metals are alloyed so as to adjust the characteristics 

of the particles not only by size but also by composition and chemical ordering, possibly resulting in special 

synergistic effects. In recent years, for large molecules, advances in this area have facilitated the theoretical study 

of large bimetallic nanomaterials with many body potentials that predicts GM by using a GA and yields consistent 

result with experiments (Tran & Johnston, 2011) while an examination of bonding situation in smaller bimetallic 

nanoalloys can be only made by using electronic structure methods (Heiles, Logsdail, Schafer, & Johnston, 2012). 

Another motivation is that bimetallic alloy particles have superior chemical and physical properties in comparison 

to single element nanoparticles (Pittaway et al., 2009). Thus, the case of nanoalloy substances is of great concern 

in the chemical industry. Such constituents are motivating since one of the metals may adjust the catalytic 

properties of the other substances due to structural and electronic effects. It has been reported that in many particles 

at nanoscale, the low lying geometry is one of the fundamental part that particles are predominantly occupied by 

one of the constituents and its surface holds most of the second element. Smaller volumes of element might be 

adequate to get similar effects as those achieved by single element catalysts if the active element is the one that 

constitutes from the surface (Cantera-López, Montejano-Carrizales, Aguilera-Granja, & Morán-López, 2010).  

 

2. MATERIALS AND METHODS 

In the present study, the low energetic GM isomers are generated by the Birmingham Cluster Genetic Algorithm 

BCGA (Johnston, 2003) within the framework of Density Functional Theory, using an interface to the PWscf code 

of Quantum Espresso (QE) software (Giannozzi et al., 2009). The BCGA, a genetic algorithm developed by 
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Birmingham University, is used for the structural characterization of nanoparticles and nanoalloys on the 

nanoscale. The interface to QE enables the energy landscape of a system for the search of GM at DFT level.  

Plane-wave PWscf calculations are conducted by applying ultrasoft type pseudopotentials (Rappe, Rabe, Kaxiras, 

& Joannopoulos, 1990) for all metallic species, regarding scalar relativistic effects (Blöchl, 1994) without any 

geometric restrictions. Within the generalized gradient approximations (GGA), we adopted the 

Perdew−Burke−Ernzerhof (PBE) exchange−correlation functional (Perdew, Burke, & Ernzerhof, 1996) that has 

been widely used in the treatment of small, mixed nanomaterials. For the primary screening of the structures with 

BCGA, the default density cutoff convergence criteria are applied with energy cutoff of 50 Ry. The Methfessel-

Paxton smearing scheme (Methfessel & Paxton, 1989) with a value of 0.01 Ry is applied to aid metallic 

convergence. 

Spin-polarized reminimizations of BCGA-DFT global minima were carried out using the orbital-based DFT 

package NWChem (Valiev et al., 2010). The LANL2DZ   basis set and relativistic core potential (ECP) (Hay & 

Wadt, 1985; Wadt & Hay, 1985) has been chosen for Pd and Co where the outer most electrons are treated as 

valence to reduce the number of electrons explicitly considered in the calculations. The default convergence 

criteria of the code have been applied during calculations, which are which are 1x10-6 Hartree for energy and 5x10-

4 Hartree/a0 for energy gradient.  The PBE exchange correlational function is chosen in this part. The geometry 

optimizations without any symmetry constraints in various electronic spin multiplicities were carried out.  

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

To check the validity of the computational method for the study of the bimetallic PdCo nanoalloys, the binding 

energies (BEs) of Pd and Co dimers were calculated as 0.76 and 1.03 eV per atom, respectively. The obtained 

results are in good agreement with experimental (Gingerich, 1980; Kant & Strauss, 1964; Koyasu, Mitsui, 

Nakajima, & Kaya, 2002; Russon et al., 1994; Taylor, Spain, & Morse, 1990) and theoretical results (Castro, 

Jamorski, & Salahub, 1997; Davis et al., 2013; Jamorski, Martinez, Castro, & Salahub, 1997; Sahu, Maofa, & 

Kleinman, 2003; Sebetci, 2008).  The BE of dimer PdCo is also somewhere between those of Pd2 and Co2. 

Furthermore, PdnCom binary nanoalloys properties are expected to be in between those of pure palladium and 

cobalt clusters. For the Co pentamer, a bipyramidal structure has been found as the GM energy structure with a 

spin magnetic moment of 11 B. There is no consensus on the structure of Co5 in the literature. Pereiro et al. 

(Pereiro, Baldomir, Iglesias, Rosales, & Castro, 2001), Datta et al. (Datta et al., 2007) and Castro at al. (Castro et 

al., 1997) have identified the ground state structure as bipyramidal configuration while the lowest energy structure 

of Co pentamer has been reported as pyramidal  by Fan et al. (Fan, Liu, & Liao, 1997) and Ma et al. (Ma, Xie, 

Wang, Liu, & Li, 2006). 

In the structure of Pd4Co and Pd3Co2 nanoalloys, Pd atoms preferably occupy edge positions, which maximize the 

number of Co-Co bonds. This effect is also noticeable among bimetallic pentamers since Co atoms are grouped 

together when Pd atoms are doped. The Pd2Co3, Pd3Co2 and Pd4Co clusters have C2v bipyramidal fragment with 

spin moments of 7, 4 and 3 B respectively while the Pd1Co4 cluster has a C3 bipyramidal structures and a spin 

moment of 8 B. In the case of pure Pd pentamers, the lowest energy morphology changes to square a pyramid 

with C4v symmetry and a triplet magnetic state. This structure was confirmed in the work of Cantera and coworkers 

(Cantera-López et al., 2010), and Zanti and coworkers (Zanti & Peeters, 2009) while Jerzy and coworkers (Moc, 

Musaev, & Morokuma, 2003) identified the GM as  a trigonal bipyramid. 

 

 

 

Table 1   Physicochemical Properties of PdCo nanoalloys a 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                                  243 

 

 

Clusters SM SYM Eb 

Co5 11 CS 2.10 

PdCo4  8 C3 2.14 

Pd2Co3  7 C2V 2.17 

Pd3Co2  4 C2V 2.15 

Pd4Co  3 C2V 2.10 

Pd5 2 C4V 1.91 

Co6  14 D2D 2.41 

PdCo5  13 C4 2.38 

Pd2Co4  10 C2V 2.35 

Pd3Co3  7 C1 2.30 

Pd4Co2  6 C2V 2.27 

Pd5Co  3 C4 2.21 

Pd6 2 D4H 2.06 

a SM, Spin Moment in B ; SYM, Point Group Symmetry; Eb, Binding Energy in eV/atom. 

 

                                    Figure 2 Global Minima for five atomic PdCo nanoalloys 

For pure Co6 having D2d symmetry, with a magnetic moment of 14 B, the GM energy structure is octahedron, 

which is entirely consistent with previous results (Datta et al., 2007; Ma et al., 2006; Rodríguez-López, Aguilera-

Granja, Michaelian, & Vega, 2003). After Pd replacing one Co, the overall structure is retained with Pd atom at 

the apex. The GM energy structure is C4 symmetry and has total magnetic moment of 13 B. When Pd atom doping 

continues, a capped triangular pyramid with C2V symmetry is found to be GM. Furthermore, in the case of cobalt 

rich bimetal pentamers, Pd atom prefers to locate on the surfaces of the structures. This segregation property may 

be due to the difference of cohesive energy and surface energy between palladium and cobalt atoms. 
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Figure 3 Global Minima for six atomic PdCo nanoalloys 

The element having smaller surface energy and cohesive energy favors occupying the surface to minimize the total 

energy (Lu, Zhu, Ma, & Wang, 2006). For the Pd3Co3 and Pd4Co2 structures, the lowest energy morphology is 

conserved with C1 and C2v symmetry, respectively while the GM structure of Pd5Co becomes an octahedron in the 

quartet magnetic state. The BE of Pd5Co has been calcaluted as 2.21 eV/atom. It should be  noted that the dominant 

growth patterns for the studied bimetal nanoalloys generally keep similar frameworks to those of pure Co 

nanoalloys. Pd6 has a D4h octahedral structure. This is confirmed by previous DFT studies (Luo et al., 2007; 

Moseler, Häkkinen, Barnett, & Landman, 2001; Nava, Sierka, & Ahlrichs, 2003). 

5. CONCLUSION 

The structural, electronic and magnetic properties of bimetallic Pd-Co nanoalloys have been studied within the 

framework of GA-DFT that provides unbiased global optimization search. The GA-DFT searches by using BCGA 

code were found to be very reliable. The calculation reveals that Pd atoms segregate to the peripheral positions of 

the studied nanoalloys to enable maximum Pd-Co bonds due to the difference in surface and cohesive energy of 

Pd and Co atoms..  
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Özet 

Proteinler, Escherichia coli konakçılarında yüksek seviyelerde eksprese edildiğinde, proteinin çoğunun çözünür 

olmadığı; ancak, bir inklüzyon cisimciği (IC) formunda üretilebildiği bilinmektedir. Rekombinant proteinlerin, 

bakteriler içinde IC olarak ekspresyonu, başarılı bir şekilde tekrar katlanabildiği sürece klonlanmış proteinleri 

üretmenin en etkili yollarından biridir. 

Lipazlar, katı ve sıvı yağların hidrolizini katalize eden her reaksiyonda bulunan enzimlerdir. Bu enzimler, ilaç ve 

saf kimyasal endüstrilerinde ve ayrıca deterjanlar, yağlar ve deri gibi diğer endüstriyel alanlarda önemli rol 

oynamaktadır. Lipazlar, biyoteknolojik uygulamalar için en önemli biyokataliz grubunu oluşturmaktadırlar. Bu 

nedenle rekombinant olarak ancak inklüzyon cisimciği formunda üretilebilen Thermomyces lanuginosus 

organizmasına ait lipazın etkin bir strateji ile çözünürleştirilmesi ve yeniden katlanması önemlidir.  

Bu çalışmada, E.coli’de IC formunda eksprese edilen rekombinant lipazın çözünürleştirilmesi ve yeniden 

katlanması üzerine farklı yöntemler araştırılmış ve optimize edilmiştir. Rekombinant lipaza dair en etkin 

çözünürleştirme, ilgili IC’nin 20 mM Tris-HCI, 0.5 M NaCI, 5 mM immidazol, 6 M Guanidin-HCI, 1 mM 2-

merkaptoetanol içeren tampon içerisinde inkübasyonu sonucunda elde edilmiştir. Çözünür hale getirilen enzimin 

aktif olabilmesi için gerekli yeniden katlanma işlemi, 20 mM Tris-HCI, 0.5 M NaCI, 20 mM imidazol, 6 M üre, 1 

mM 2-merkaptoetanol içeren tampon ile başlanıp bir lineer 6-0 M üre gradyanı kullanılarak NiSO4 afinite 

kromatografisinde gerçekleştirilmiştir. Daha sonra, yeniden katlanmış lipaz NiSO4 afinite kromatografisi ile 

yüksek saflıkta elde edilmiştir. Böylelikle, çalışma sonunda, endüstride kullanılabilir nitelikte yüksek saflıkta 

çözünür formda rekombinant lipaz eldesi gerçekleştirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: rekombinant protein, inklüzyon cisimciği, lipaz,  yeniden katlanma 

 

1. GİRİŞ 

Proteinler yaşamın temel süreçlerinde kritik rol oynarlar. Proteinler üzerindeki biyokimyasal, biyofiziksel ve 

yapısal bilgiler biyolojik fonksiyonlarının anlaşılmasına yardımcı olur. Fizikokimyasal analizler için önemli bir 

sınırlama, yüksek derecede saflaştırılmış çözünebilir proteinlerin hazırlanmasındaki zorluktur. Çeşitli protein 

ekspresyon sistemleri, bakteriler, mayalar, böcekler ve memeli hücreleri gibi çeşitli konakçı organizmaları 

kullanarak rekombinant proteinlerin aşırı üretimi için geliştirilmiştir (Song ve ark.,2012). Genetik 

mühendisliğindeki büyük ilerlemelerle, , özellikle Escherichia coli'nin ekspresyon konakçısı olarak 

kullanılabildiği, klonlanmış genlerden büyük miktarlarda protein üretebilen bakteriyel ekspresyon sistemleri 

geliştirilebilmiştir(Misawa ve Kumagai,1999). 

 E.coli, glikolizasyon gibi post-translasyonel modifikasyon gerektirmeyen rekombinant proteinlerin üretiminde 

yaygın olarak kullanılan ekspresyon konakçılarındandır (Baneyx,1999). E.coli’de rekombinant proteinlerin 

yüksek seviyeli ekspresyonu, genellikle inklüzyon cisimciği (IC) olarak tanımlanan agregatlar olarak in vivo da 

birikmesine neden olur (Singh ve ark.,2015). İnklüzyon cisimcik proteinleri biyolojik aktiviteden yoksundur. 

İnklüzyon cisimciğinden biyoaktif proteinin geri kazanımı dört aşama da gerçekleşmektedir; E.coli hücrelerinden 

inklüzyon cisimciğinin izolasyonu, protein agregatının çözünürleştirilmesi ve çözünen proteinin yeniden 

katlanması ve saflaştırılması. Bu aşamalar arasında çözünürleştirme ve yeniden katlanma, biyoaktif proteinin 

yüksek oranda geri kazanımı için kritik öneme sahip aşamalardır(Singh ve Panda,2005). 
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İnklüzyon cisimcikleri genellikle β-merkaptoethanol gibi indirgeyici bir ajan ile birlikte guanidin hidroklorik asit 

veya üre gibi denaturantların yüksek konsantrasyonda kullanılması ile çözünürleştirilmektedir (Rudolph ve 

Lilie,1996). İnklüzyon cisimcikleri şeklinde protein ekspresyonu genellikle istenmeyen bir durum olarak kabul 

edilmesine rağmen hücre homojenatından izole edilmeleri ilgili proteinin saflaştırılmasının en etkili ve uygun bir 

yolu olduğu için IC formunda olmaları avantajlı olabilir. 

İnklüzyon cisimciği ile ilgili başlıca avantajlar; proteinin çok yüksek seviyede ekspresyonu, hücresel 

kontaminantlarla karşılaştırıldığında boyut ve yoğunluklarındaki farklılıklar nedeniyle hücreden inklüzyon 

cisimciğinin kolay izolasyonu, ekspresse edilen proteinin daha az degradasyonu, hücresel proteazlar ile proteolitik 

saldırıya dirençli oluşu şeklinde sıralanabilir-. Bahsedilen bu avantajlarından dolayı proteinlerin ticari olarak 

üretiminde E.coli'de inklüzyon cisimcikleri olarak ekspresse edilen rekombinant proteinler yaygın olarak 

kullanılmaktadır(Walsh,2003) .  

Lipazlar, bitkiler, hayvanlar ve mikroorganizmalar dâhil, doğada her yerde bulunurlar. Bununla birlikte, sadece 

mikrobiyal termostabil lipazlar, özel organik sentezler, katı ve sıvı yağların hidrolizi, yağların modifikasyonu, gıda 

işlemede lezzet artırımı, rasemik karışımların çözünürlüğü ve kimyasal analizler gibi endüstrideki potansiyel 

kullanımları için ticari açıdan önemlidir. Son yıllarda, yüksek sıcaklıklarda enzimatik reaksiyonların 

gerçekleştirilmesini mümkün kılan, dönüşüm oranlarını ve substrat çözünürlüğünü artıran, termofil kaynaklı 

termostabil lipazlara olan ilgi giderek artmaktadır. Termostabiliteye ek olarak, termofillerin proteinleri genellikle 

organik çözücülere karşı yüksek aktivite göstermektedir. 

 Thermomyces lanuginosus, 50-60 ° C' lik yüksek sıcaklıklarda yetişebilen bir termofilik mantardır. Termostabil 

lipaz üretimi için iyi bir adaydır. Bununla birlikte, düşük lipaz verimi nedeniyle bunları doğrudan kullanmak pratik 

değildir(Zheng ve ark.,2011). Bu nedenle rekombinant olarak ancak inklüzyon cisimciği formunda üretilebilen 

Thermomyces lanuginosus organizmasına ait lipazın etkin bir strateji ile çözünürleştirilmesi ve yeniden katlanması 

önemlidir. Bu çalışmada, E.coli’de IC formunda eksprese edilen rekombinant lipazın çözünürleştirilmesi ve 

yeniden katlanması üzerine farklı yöntemler araştırılmış ve optimize edilmiştir. 

2. MATERYAL VE METOD 

E.coli’de IC formunda eksprese edilen rekombinant lipazın, klonlama, ekpresyon, kültüre etme ve parçalama 

basamakları her yöntemde aynı olup IC formundaki lipazı yüksek oranda çözünürleştirerek elde etmek için 

çözünürleştirilmesi ve yeniden katlanması üzerine farklı yöntemler Tablo 1’de gösterildiği gibi araştırılmış ve 

optimize edilmiştir. 

2.1 Klonlama ve Ekspresyon İşlemlerinde Kullanılan Mikroorganizmalar, Plazmidler ve Kültür Şartları 

Klonlama ve ekspresyon işlemlerinde kullanılan mikroorganizmalar sırasıyla Escherichia coli DH5α ve Rosetta-

gamiTM B(DE3)’dür. Klonlama ve ekspreyon vektörü olarak da pET22b(+) kullanılmıştır. E.coli DH5α ekspresyon 

vektörünün çoğalması için klonlama konakçısı olarak kullanılmıştır. Gen ekspresyon konakçısı olarak Rosetta-

gamiTM (DE3) suşu kullanılmıştır.  

Rekombinant plazmid, proteinin ekspresyonu için Rosetta-gamiTM (DE3)’e transforme edilmiştir. Rosetta-

gamiTM (DE3) transformantları 37°C’de antibiyotik içeren LB besiyerinde yetiştirilmiş ve 600 nm’deki optik 

yoğunluğu (OD600) 0,6 olduğunda, son konsantrasyonu 1 mM olacak şekilde izopropil-β-D-1-tiyogalaktopranozid 

(IPTG) ilave edilerek indükleme işlemi gerçekleştirilmiştir. 4 saatlik inkübasyonun ardından kültür, 8000 rpm de, 

4 °C de 10 dakika santrifüjlenerek hücreler toplanmıştır. 
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Tablo 1. İnklüzyon cisimciğinin saflaştırılması için optimize edilmesinde kullanılan protokoller 

Referans No Parçalama Yıkama 
Çözünürleştirme 

Basamağı 

Refolding 

Basamağı 

 

1 

(Melissis ve 

ark.,2010 

 

50 mM Tris-HCI (pH 7.0) 

1 mM DTT 

(Ultrasonikatör,90 dk.) 

 

50 mM Tris-HCI (pH 8.0) 

2.5% (w/v) Triton-X 100 

20% (w/v) Sakkaroz 

(Resüspanse edildi. 2 kez 

tekrarlandı.) 

50 mM Tris-HCI (pH 8.0) 

8 M üre 

 

(118 rpm, 4°C, 5 saat 

inkübasyon yapıldı.) 

50 mM Tris-HCI (pH 8.0) 

10 mM DTT 

20% (w/v) Gliserol 

(100 rpm, 4°C, 16 saat 

inkübasyon yapıldı. Diyaliz 

yapıldı.) 

 

2 

(Palmer ve 

Wingfield,2012) 

(Li ve 

ark.,2011) 

 

100 mM Tris-HCI (pH 7.0) 

5 mM DTT 

5 mM EDTA 

(Ultrasonikatör,30 dk.) 

 

100 mM Tris-HCI (pH 7.0) 

2% (w/v) Triton-X 100 

5 mM DTT 

5 mM EDTA 

2 M Üre 

(Ultrasonikatör,5 dk.  

2 kez tekrarlandı.) 

 

50 mM Tris-HCI (pH 8.0) 

8 M üre 

5 mM DTT 

5 mM EDTA 

(Ultrasonikatörde 

homojenize edildi.  

150 rpm, 20°C, 1 saat 

inkübasyon yapıldı.) 

100 mM Tris-HCI (pH 7.0) 

10 mM DTT 

20% (w/v) Gliserol 

(150 rpm, 4°C, 4 saat 

inkübasyon yapıldı. Diyaliz 

yapıldı.) 

 

3 

(Li ve 

ark.,2011) 

 

100 mM Tris-HCI (pH 7.0) 

5 mM DTT 

5 mM EDTA 

(Ultrasonikatör,30 dk.) 

 

20 mM Tris-HCI (pH 8.0) 

2% (w/v) Triton-X 100 

0.5 M NaCI 

2 M Üre 

(Ultrasonikatör, 5 dk. 

2 kez tekrarlandı.) 

6 M Guanidine-HCI 

1 mM 2-mercaptoethanol 

0.5 M immidazole 

 

(Ultrasonikatörde 

homojenize edildi.  

110 rpm, 20°C, 30 dakika 

inkübasyon yapıldı.) 

20 mM Tris-HCI (pH 8.0) 

0.5 M NaCI 

20 mM immidazole 

1 mM 2-mercaptoethanol 

6-0 M Üre gradienti 

(NiSO4 affinite 

kromatografisinde 

gerçekleştirildi.) 

 

 

 

2.2 İnklüzyon Cisimciğinin (IC) Çözünürleştirmesi ve Yeniden Katlanması 

Protokol 1’egöre; 

6 adet 600 mL’lik seçici besiyerinde üretilen hücreler toplandı ve 1 mM DTT içeren 50 mM Tris-HCI (pH 8.0) 50 mL’lik parçalama tamponu ile resüspanse 

edildi, proteaz inhibitörleri ilave edilerek, buz banyosu içerisinde, sonikatörde 90 dakika boyunca parçalandı. Parçalanan hücreler 12000 rpm de, 4 °C de 

20 dakika santrifüj edildi. Çözünmeyen fraksiyonu içeren hücre pelleti,  2.5% (v/v) Triton X-100, 20% (w/v) sakkaroz içeren 10 ml 50 mM Tris-HCI (pH 

8.0) taze hazırlanmış yıkama tamponu ile süspanse edildi ve 12000 rpm de, 4 °C de 20 dakika santrifüj edilip süpernatant uzaklaştırıldı. 
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Yıkama işlemi iki kere tekrarlandı. Yıkanan pellet, 8 M üre içeren 50 mM Tris-HCI (pH 8.0) 10 mL' lik taze 

hazırlanmış ekstraksiyon tamponu ile 118 rpm de, 4 °C de 5 saat boyunca karıştırılarak inkübe edildi. Çözünmeyen 

franksiyonu uzaklaştırmak için 12000 rpm de, 4 °C de 20 dakika santrifüj edildi. Çözünen protein miktarı 

süpernatantın protein konsantrasyonu ölçülerek belirlendi. Çözünen lipaz proteinin konsantrasyonu, 10 mM DTT, 

20% (w/v) gliserol içeren 50 mM Tris-HCI (pH 8.0) taze hazırlanmış refolding tamponu ile 0.2 mg/mL ‘den daha 

düşük konsantrasyona ayarlandı. 100 rpm de, 4 °C de 16 saat boyunca inkübe edildi. İnkübasyon sonrası, lipaz 

proteinini içeren çözelti 5 L 100 mM NaCI içeren 50 mM Tris-HCI (pH 8.0) tampon çözeltisine karşı bir gece 

boyunca +4 °C de diyaliz edildi.  

LipazNi-NTA affinite kromatografisiyle saflaştırıldı. Katlanan lipaz proteini, deiyonize su ve ardından 5 mM 

immidazole içeren 25 mM Tris-HCI (pH 7.0) tamponu ile önceden dengelenmiş kolona yüklendi. Kolon önce 5 

mM immidazole içeren 25 mM Tris-HCI (pH 7.0) tamponu ile sonra 10 mM immidazole içeren 25 mM Tris-HCI 

(pH 7.0) tamponu ile yıkandı. Son olarak saflaştırılmak istenen lipaz proteini 5 mL 300 mM immidazole içeren 25 

mM Tris-HCI (pH 7.0) taze hazırlanmış elüsyon tamponu ile kolondan alındı. Saflaştırılan proteinin 

konsantrasyonu mg/ml protein miktarı= A280xProteinin moleküler ağırlığı/Proteinin ekstinksiyon katayısı formülü 

kullanılarak belirlendi ve SDS-PAGE ile protein saflığı analiz edildi. 

Protokol 2’ye göre; 

600 mL’lik seçici besiyerinde üretilen hücreler toplandı ve 5 mM DTT ve 5 mM EDTA içeren 100 mM Tris-HCI 

(pH 7.0) taze hazırlanmış parçalama tamponundan 10 mL kullanılarak resüspanse edildi, proteaz inhibitörleri ilave 

edilerek, buz banyosunda, sonikatörde 9 × 𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒 90% power ile 30 dakika parçalandı. Parçalanan hücreler 12000 

rpm de, 4 °C de 20 dakika santrifüj edildi. Çözünmeyen fraksiyonu içeren hücre pelleti, 2% (v/v) Triton X-100, 2 

M üre, 5 mM DTT, 5 mM EDTA içeren 100 mM Tris-HCI (pH 7.0) taze hazırlanmış yıkama tamponundan 10 mL 

kullanılarak buz banyosu üzerinde, sonikatörde 4 × 𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒 62% power 5 dakika resüspanse edildi ve 12000 rpm 

de, 4 °C’de 20 dakika santrifüj edilip supernatant uzaklaştırıldı. Yıkama işlemi iki kez tekrarlandı. Yıkama işlemi 

tamamlandıktan sonra üre ve Triton X-100 kimyasallarını uzaklaştırmak için üre ve Triton X-100 içermeyen 

yıkama tamponu kullanılarak pellete son yıkama işlemi uygulandı. Yıkanan pellet 8 M üre, 5 mM DTT ve 5 mM 

EDTA içeren 50 mM Tris-HCI (pH 7.0)  taze hazırlanmış ekstraksiyon tamponundan 10 mL kullanılarak buz 

banyosunda, sonikatörde 4 × 𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒 62% power 10 dakika boyunca homojenize edildi. Çözünen ve çözünmeyen 

fraksiyonu içeren solüsyon 150 rpm’ de, 20°C’ de 1 saat boyunca inkübe edildi. Çözünmeyen franksiyonu 

tamamen uzaklaştırmak için 12000 rpm de, 4 °C’ de 20 dakika santrifüj edildi. Çözünen protein miktarı 

süpernatantın 280 nm’deki absorbans değeri kullanılarak hesaplandı. Çözünen lipaz proteinin konsantrasyonu, 10 

mM DTT, 20% (w/v) gliserol içeren 100 mM Tris-HCI (pH 7.0) refolding tamponu ile 0.2 mg/mL ‘den daha düşük 

olacak şekilde ayarlandı. 150 rpm’ de, 4 °C ‘de 4 saat boyunca inkübe edildi. İnkübasyon sonrası, lipaz proteinini 

içeren çözelti 5 L 100 mM NaCI içeren 50 mM Tris-HCI (pH 8.0) tampon çözeltisi içerisinde bir gece boyunca 

+4 °C’ de diyaliz edildi.  

Lipaz Ni-NTA affinite kromatografisiyle saflaştırıldı. Katlanan lipaz proteini, deiyonize su ve ardından 5 mM 

immidazole içeren 25 mM Tris-HCI (pH 7.0) tamponu ile önceden dengelenmiş kolona yüklendi. Önce 5 mM 

immidazole içeren 25 mM Tris-HCI (pH 7.0) tamponu ile sonra 10 mM immidazole içeren 25 mM Tris-HCI (pH 

7.0) tamponu ile yıkandı. Son olarak saflaştırılmak istenen lipaz proteini 5 mL 300 mM immidazole içeren 25 mM 

Tris-HCI (pH 7.0) taze hazırlanmış elüsyon tamponu ile kolondan alındı. Saflaştırılan proteinin konsantrasyonu 

belirlendi ve saflığı SDS-PAGE ile analiz edildi. 

Protokol 3’e göre; 

600 mL’lik seçici besiyerinde üretilen hücreler toplandı ve 5 mM DTT, 5 mM EDTA içeren 100 mM Tris-HCI 

(pH 7.0) taze hazırlanmış parçalama tamponundan 10 mL kullanılarak resüspanse edildi. Proteaz inhibitörleri ilave 

edilerek, buz banyosu içerisinde, sonikatörde 9 × 𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒 90% power ile 30 dakika parçalandı. Parçalanan hücreler 

12000 rpm de, 4 °C’ de 20 dakika santrifüj edildi. Çözünmeyen fraksiyonu içeren hücre pelleti, 2% (v/v) Triton 

X-100, 2 M üre, 0.5 M NaCI içeren 20 mM Tris-HCI (pH 8.0) taze hazırlanmış yıkama tamponundan 10 mL 

kullanılarak buz banyosu üzerinde, sonikatörde 4 × 𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒 62% power 5 dakika boyunca resüspanse edildi ve 

12000 rpm de, 4 °C de 20 dakika santrifüj edilip supernatant uzaklaştırıldı. Yıkama işlemi iki kez tekrarlandı. 

Yıkama işlemi tamamlandıktan sonra üre ve Triton X-100 kimyasallarını uzaklaştırmak için üre ve Triton X-100 
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içermeyen yıkama tamponu kullanılarak pellete son yıkama işlemi uygulandı. Yıkanan pellet 6 M Guanidine HCI, 

1 mM 2-mercaptoethanol, 0.5 M NaCI, 5 mM immidazole içeren 20 mM Tris-HCI (pH 8.0)  taze hazırlanmış 

ekstraksiyon tamponundan 10 mL kullanılarak buz banyosunda sonikatörde 4 × 𝑐𝑦𝑐𝑙𝑒 62% power 10 dakika 

çözünen ve çözünmeyen fraksiyonu içeren solüsyon 110 rpm de, 20°C’ de 30 dakika inkübe edildi. Çözünmeyen 

franksiyonu tamamen uzaklaştırmak için 12000 rpm’ de, 4 °C’ de 20 dakika santrifüj edildi. Lipazın refolding ve 

saflaştırılma basamakları Ni-NTA rezini içeren kolonda gerçekleştirildi. Kolon 5 mL deiyonize su ve ardından 6 

M Guanidine HCI, 1 mM 2-merkaptoethanol, 0.5 M NaCI, 5 mM immidazole içeren 20 mM Tris-HCI (pH 8.0)  

taze hazırlanmış ekstraksiyon tamponundan 10 mL kullanılarak dengelendi. Santrifüjlenen örneğin supernatantı 

kolona yüklendi. Kolona yüklenen supernatant önce 10 mL I.Yıkama tamponu (20 mM Tris-HCI pH( 8.0), 0.5 M 

NaCI, 5 mM immidazole, 6 M Guanidine-HCI, 1 mM 2-merkaptoethanol) kullanılarak sonra 10 mL II. Yıkama 

tamponu (20 mM Tris-HCI pH( 8.0), 0.5 M NaCI, 5 mM immidazole, 6 M üre, 1 mM 2-merkaptoethanol) 

kullanılarak yıkandı. Yıkanan süpernatantın yeniden katlanması için 6- 0 M üre gradienti içeren taze hazırlanmış 

refolding tamponlarının (20 mM Tris-HCI pH( 8.0), 0.5 M NaCI, 20 mM immidazole, 1 mM 2-merkaptoethanol) 

her birinden 10 mL kolondan geçirildi. Refolding basamağından sonra safsızlıkları uzaklaştırmak için kolon önce 

5 mM immidazole, 0.5 M NaCI, 1 mM 2-merkaptoethanol içeren 20 mM Tris-HCI (pH 8.0) tamponu ile daha 

sonra 10 mM immidazole, 0.5 M NaCI, 1 mM 2-merkaptoethanol içeren 20 mM Tris-HCI (pH 8.0) tamponu ile 

yıkandı. 

Lipaz proteini, 5 mL 300 mM immidazole içeren elüsyon tamponu (0.5 M NaCI, 1 mM 2-mercaptoethanol 20 mM 

Tris-HCI (pH 8.0) )  ile kolondan alındı Saflaştırılan proteinin konsantrasyonu belirlendi ve saflığı SDS-PAGE ile 

analiz edildi. 

3. SONUÇ 

Aktif enzimin in vitro yeniden katlanma teknikleri kullanılarak inklüzyon cisimciğinden elde edildiği 

bilinmektedir. Yeniden katlanma protokolleri genellikle agregasyon baskılayıcı ve protein konsantrasyonu kadar 

pH, sıcaklık ve iyonik etki gibi parametrelere bağlı olarak dizayn edilir (Rudolph ve Lilie,1996). Bu çalışmada IC 

formunda üretilen lipazın çözünürleştirilmesi ve yeniden katlanmasına dair bu parametrelere bağlı olarak dizayn 

edilen üç farklı protokol denenmiştir. 

Saflaştırma sonucu elde edilen lipaz proteinin konsantrasyonu Nanodrop cihazında 280 nm’ de ölçüm yapılıp 

aşağıda verilen (1) denklemine göre hesaplanmıştır. En yüksek lipaz protein konsantrasyonu Şekil.1 de gösterildiği 

gibi 3.08 mg/mL olarak Protokol 3 uygulanması ile elde edilmiştir. 

𝑚𝑔 𝑃𝑟𝑜𝑡𝑒𝑖𝑛 𝑚𝐿 = 𝐴280 ×
𝑀𝐴

𝐸𝑘𝑠𝑡𝑖𝑛𝑠𝑖𝑦𝑜𝑛 𝑘𝑎𝑡𝑠𝑎𝑦𝚤𝑠𝚤
⁄                                                                                                (1) 

 

Şekil.1Lipaz proteinin protokolleri göre belirlenmiş konsantrasyon değerleri 

Rekombinant olarak üretilen lipaz inklüzyon cisimciğinin çözünürleştirilmesi ve yeniden katlanması işlemlerinin 

her bir aşamasından alınan numunelerin SDS PAGE’ de yürütülmesi sonucu elde edilen jel görüntüleri belirlenen 

lipaz protein konsantrasyon değerlerini desteklemektedir. 
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Protokol 1 Lipaz proteinin çözünürleştirmesi ve yeniden katlanması 

 

Şekil 2. Protokol 1‘ e göre rekombinant olarak üretilen lipaz inklüzyon cisimciklerinin çözünürleştirilmesi ve 

yeniden katlanması işlemlerinin her bir aşamasında alınan numunelerin SDS-PAGE ‘de yürütülmesi sonucu elde 

edilen jel görüntüsü. 1. kuyucuk indüksiyon öncesi, 2.kuyucuk indüksiyon sonrası, 3. sonikatör sonrası, 4. markör, 

5.kuyucuk sonikatör sonrası yapılan santrifüjün ardından elde edilen pelet, 6. kuyucuk 2. yıkama sonrası 

süpernatant  7. kuyucuk 2. yıkama sonrasında pelet 8. kuyucuk çözünürleştirme sonrası süpernatant, 9.kuyucuk 

çözünürleştirme sonrası pelet, 10. kuyucuk refolding sonrası   

 

Şekil 2’de verilen SDS-PAGE’ ait jel görüntüsü incelendiğinde; Rekombinant lipaz proteinin üretiminin E.coli’de 

inklüzyon cisimciği formunda başarılı bir şekilde gerçekleştiği görülmektedir. Protokol1 uygulandığında,  yıkama 

aşamasında  bir miktar proteinin çözünerek süpernatanta geçtiği ancak çözünürleştirme sonrası lipazın büyük bir 

kısmının çözünmeden pellette kaldığı tespit edilmiştir. Çözünürleştirme basamağında çözücü ajan olarak 8 M üre 

kullanılmasına rağmen pellette IC formunda bulunan lipazın çok az bir kısmının çözündüğü dolayısıyla proteinin 

söz konusu protokol kullanılarak yeterince çözünürleştirilemediği sonucuna varılmıştır. 

 

Protokol 2 Lipaz proteinin çözünürleştirmesi ve yeniden katlanması 

 

 
 

Şekil 3. Protokol 2‘ ye göre rekombinant olarak üretilen lipaz inklüzyon cisimciklerinin çözünürleştirilmesi ve 

yeniden katlanması işlemlerinin her bir aşamasında alınan numunelerin SDS-PAGE ‘de yürütülmesi sonucu elde 

edilen jel görüntüsü. 1. kuyucuk marker, 2.Refolding sonrası, 3. I.Yıkama sonrası supernatant, 4. II.Yıkama sonrası 

supernatant, 5. kuyucuk kolona yükleme sonrası elde edilen süzüntü, 6. kuyucuk kolonun 2. kez yıkama sonrasında 

elde edilen süzüntü  7.kuyucuk çözünürleştirme sonrası supernatant 8. kuyucuk çözünürleştirme sonrası pellet   

 

Pelletin tamamen homojenize edilmesi çözünür proteinlerin ve hücre komponentlerinin yıkanıp uzaklaştırılması 

için önemlidir. Yıkama tamponunun 2 M üre içermesi safsızlık olarak bilinen proteinlerin uzaklaştırılmasını ve 

2% Triton X-100 deterjanın kullanılması membran ile ilişkili proteinlerin ve lipid ekstraktlarının çözünüp 

uzaklaştırılmasına yardımcı olurken IC proteinini çözmemektedir (Palmer ve Wingfield,2004). Protokol 2’ de 
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lipaz proteinin yıkama basamağında ultrasonikatör kullanılarak pelletin tamamen homojenize  olması sağlanmıştır. 

Şekil 3deki jel görüntüsü değerlendirildiğinde yıkama basamaklarından sonra supernatantdan alınan örneklerde 

lipaz varlığına rastlanılmamıştır. Çözünürleştirme basamağında inkübasyon öncesi pelletin ultrasonikatör ile 

homojenize edilmesi ve çözünürleştirme tamponuna serbest sülfhidril gruplarına sahip enzimleri ve diğer 

proteinleri stabilize etmek için kullanıldığı bilinen DTT (dithiothreitol) eklenmesi, pellette IC formunda bulunan 

lipazın çözünürlüğünü artırmıştır. Çözünürleştirme sonrası pellet ve supernatant jel görüntüleri (Şekil 3.) 

değerlendirildiğinde, neredeyse aynı miktarda oldukları gözlemlenmiştir. Çözünürleştirme basamakları 

karşılaştırıldığında Protokol 1’e göre Protokol 2 daha etkin çözünme sağlamıştır. Jel görüntüsü  ve konsantrasyon 

değerleri değerlendirildiğinde, yeniden katlanma basamığında Protokol 1’e göre Protokol 2 daha etkin sonuç 

vermiştir. 

 

Protokol 3 Lipaz proteinin çözünürleştirmesi ve yeniden katlanması 
 

 

 
 

Şekil 4. Protokol 3‘ e göre rekombinant olarak üretilen lipaz inklüzyon cisimciklerinin çözünürleştirilmesi ve 

yeniden katlanması işlemlerinin her bir aşamasında alınan numunelerin SDS-PAGE ‘de yürütülmesi sonucu elde 

edilen jel görüntüsü. 

 

Guanidine-HCI, IC formundaki proteinlerin çözünürleştirme basamağında kullanılan ajanlardan bir diğeridir. IC 

formundaki proteinlerin bazılarının çözünürleştirmesinde Guanidine-HCI, üreden daha etkili olduğu bilinmektedir 

(monera). Protokol 3’de çözünürleştirme basamağında IC formundaki lipazı çözmek için üre yerine 6 M 

Guanidine-HCI kullanılmıştır. Guanidine-HCI varlığında IC formundaki lipaz proteinin büyük bir kısmının 

çözündüğü Şekil.4’de verilen jel görüntüsü incelendiğinde açıkça görülmektedir. Çözünürleştirme basamakları 

karşılaştırıldığında Protokol 1 ve 2’ye göre Protokol 3 daha etkin çözünme sağlamıştır ve yıkama basamaklarında 

süpernatanttan alınan örneklerde lipaz varlığına rastlanılmamıştır. Protokol 3’de kullanılan yıkama tamponu ile 

Protokol 1’de yıkama basamağında yaşanan protein kaybının önüne geçilebilmiştir.Yeniden katlanma (refolding) 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                                  254 

 

 

basamağında Guanidine-HCI’in 4 °C’ de kristallenmesi sonucu refolding basamağının Ni-NTA agaroz rezini 

içeren kolondan yapılmasına karar verilmiştir. Yeniden katlanma aşamasında proteinin kolona tutunduğu ve 6-0 

M konsantrasyon aralığında üre içeren tamponla yıkamalar esnasında protein kaybının yaşanmadığı tespit 

edilmiştir. NiSO4 affinite kromatografisinde yeniden katlanma basamağı başarılı bir şekilde gerçekleştirilmiştir. 

Yeniden katlanma basamağı sonrasında gerçekleştirilen saflaştırma sonrasında alınan örneğin jel görüntüsü (Şekil 

4) incelendiğinde Protokol 1 ve 2’ye göre Protokol 3 kullanılarak  saflaştırmanın daha yüksek verimle 

gerçekleştirilebildiği tespit edilmiştir. 

4. TARTIŞMA 

Bu çalışmada E.coli’de IC formunda eksprese edilen rekombinant lipazın çözünürleştirilmesi ve yeniden 

katlanması üzerine farklı yöntemlerin etkinliği araştırılmıştır. İnklüzyon cisimciği formunda üretilen proteinlerin 

yüksek verimle çözünmüş aktif formlarının elde edilmesine yönelik yeni stratejiler geliştirilmesine ve mevcut 

stratejilerin eksik yönlerinin giderilmesine yönelik araştırmalar devam etmektedir. Uygulanan metodun etkinliği 

proteinden proteine değişiklik göstermekte olup her protein için seçilen metot optimize edilmelidir. 
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Abstract 

The bee products because of it's rich flora diversity Turkey has a very important place in this regard. At the 

beginning of these, there is a wide range of honey. Along with the increase in honey diversity, pure honeys and 

adulterated honeys are quite common nowadays. The quality of honey is mainly assessed by herbal source and 

chemical composition. Different honeybees with different herbal origin are produced in different regions. In this 

study, RP-HPLC-RI detector of sugar acacia and pine honey with different herbal origin were determined and 10 

standard sugar were determined. In acacia and pine honey, fructose and glucose were determined as major sugar 

and maltose and theralose were determined at different rates. Theralose sugar was also determined in pine honeys 

and this theralose sugar was found to be distinguish for pine honey. 

Key Words: honey, fructose, glucose, theralose, RP-HPLC-RID 

1. INTRODUCTION 

Beekeeping as a branch of agricultural production has been, since ancient times, one pursuit valued by human 

society, initially for its products (honey, pollen, royal jelly, propolis, beeswax and bee venom) and later, including 

in present, for the contribution of these insects to the increasing of crops, fruit, vegetables and seeds production 

through pollination (Margitas vd., 2010). Honey is a natural food, and its quality and composition are important 

for healthy human consumption. Honey can be broadly categorized as floral or honeydew honey. Floral honey is 

derived from honeybees collecting nectar from plants, whereas honeydew honey is derived from honeybees 

collecting sweet substances mainly from the excretions of plant-sucking insects (Hemiptera) on the living parts of 

plants or secretions of the living parts of plants (Sanz et al., 2005; Karabagias et al., 2014). 

Natural honey is one of them ostwidely sought products due to its unique nutritional and medicinal properties, 

which are attributed to the influence of the different groups of sub stances it contains (Prazina and Mahmutović, 

2017). The aim this work is to investigate RP-HPLC-RID with sugar contents of acacia and pine honey. 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1. Chemical  

All chemical standards were high-performance liquid chromatography (HPLC) grade pure. Sugars (ribose, 

arabinose, fructose, glucose, galactose, maltose, trehalose, melebiose, melezitose) were obtained from Sigma-

Aldrich (Munich, Germany). Of the HPLC grade organic reagents, acetonitrile was supplied by Sigma- Aldrich 

Co. (St. Louis, MO, USA) and methanol was obtained from Merck KGaA, Darmstandt, Germany). HPLC syringe 

filters (RC-membrane, 0.45 μm) were purchased from Sartorius Minisart RC 15, Sartorius (Germany). 

2.2. Samples 

Two varieties of monofloral honey, acacia and pine Three pine (Pinus brutia L.) and three acacia (Robinia 

Pseudoacacia) honeys from Turkey obtained by experienced beekeepers in the 2017-2018 harvest season were 

included in the study. 
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2.3. Melissoplaynological Analysis of Honey Samples  

Honey samples were classified on the basis of melissopalynological characterization according to their specific 

botanical variety. The preparation of honey samples followed the standardized method described by Louveaux, 

Maurizio, and Vorwohl (1978).  

2.4. Preparation of the Extract 

Each honey sample (1 g) was dissolved in 10 mL distilled water in a falcon tube and attached to a condenser, at 

25 ̊C for five minutes. Poured through 0.45 μm (Whatman) membrane filter, then collected in sample vials. 

2.5. Analysis Sugar Contents by HPLC with Refractive Dedector 

Sugar profiles of the honey was determined using a refractive detector (RID) with HPLC (Elite LaChrom,Hitachi, 

Japan) and a reverse phase-amide column (200/4.6 Nucleosil100-5 NH2) adjusted to a 45°C column temperature. 

HPLC-RI was performed using the method described by Can 2016. The mobile phase consisted of an acetonitrile 

and ultrapure water mixture (79:21, v/v) with an injection volume 1.5 mL/min. The total running time of each 

injection volume 15 minutes, and the volume of each injection was 20 µL. The standards calibration curves of all 

analyzed sugars were between 0.994 and 1.000 (Can vd., 2015). 

 

3. RESULTS 

The common names, floral sources, regional names and regions of collection of honey samples collected from 

various regions of Turkey and subjected to melissopalynological analysis are summarized in Table 1. 

Sample Predominat Pollen  Dominate 

Pollen/Total 

Pollen  

Location/Years 

Acacia honey Robinia psudoacacia 20.75 Borçka /2017 

Acacia honey Robinia psudoacacia 23.45 Artvin/2017 

Acacia honey Robinia psudoacacia 26.89 Ordu/2018 

Pine honey Pinus L. 3000 Muğla/2017 

Pine honey Pinus L. 3489 Gelibolu/2018 

Pine honey Pinus L. 3516 Köyceğiz/2018 

 

Analysis of honey sugar was performed with HPLC-RID and the % values for mono-, di- and trisaccharides per 

100 g are shown in Table 2. Fructose sugar was determined in the highest acacia honey. 

 

Sample %Rib %Ara %Fruc %Glu %Galac %Suc %Mal %Ther %Meleb %Melez F/G 

Acacia 

honey 

n.d. n.d. 40.11 29.33 n.d. n.d. 0.68 n.d. n.d. n.d. 1.37 

Acacia 

honey 

n.d. n.d. 42.34 29.15 n.d. n.d. 0.71 n.d. n.d. n.d. 1.45 

Acacia 

honey 

n.d. n.d. 43.09 28.44 n.d. n.d. 0.66 n.d. n.d. n.d. 1.52 

Pine 

honey 

n.d. n.d. 36.78 25.46 n.d. 0.10 0.21 0.60 0.13 n.d. 1.44 

Pine 

honey 

n.d. n.d. 34.36 27.07 n.d. 0.09 0.11 0.65 0.30 n.d. 1.27 

Pine 

honey 

n.d. n.d. 36.78 28.67 n.d. 0.12 0.09 0.63 0.27 n.d. 1.28 

*Rib: Ribose, Ara:Arabinose, Fruc:Fructose, Glu:Glucose, Suc:Sucrose, Mal:Maltose, Ther: Theralsoe, 

Meleb:Melebiose, Melez: Melesitose 
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4. DISCUSSION 

Sugars (saccharides) are the main components of honey. The attempts to differentiate various honey types by 

carbohydrate composition so far were based mostly on quantitative composition of mono‐ and oligosaccharides, 

while studies on the possible qualitative differences in sugar composition are rather scarce. Monosaccharides 

fructose and glucose are the major constituents of honeys, the former being the dominant component in almost all 

types, except for some honeys of dandelion (Taraxacum officinale), blue curl (Trichostema lanceolatum), and rape 

(Brassica napus) origin, where glucose is present in higher amounts (Cavia vd., 2002). Their typical quantitative 

and qualitative sugar profile is a guarantee of the autenticity and integrity of the product. The fructose, glucose 

and other sugar standards concentrations of the honey samples are presented in Table 2. Glucose and fructose were 

the major carbohydrates of all honey samples analyzed, fructose was the major sugar. Fructose concetrations of 

the acacia and pine honey samples ranged 40.11% to 43.09%, 34.365 to 36.78, while gluose contents ranged from 

28.44% to 29.33%, 25.46% to 28.67% respectively. The study was determined acacia honey sugar content 43.07% 

(Belay vd., 2017). Our results are similar this study. This results was determined highest F/G in acacia honey. It 

may be thought that the acacia honey will crystallize later than the pine honey.  It may be concluded that sugar 

composition is a more reliable indicator for honey classification and authentication only in the case of unifloral 

honeys with very high amount of dominating plant; when the fraction of dominating plant of nectar source reduces, 

the interpretation of the results of the measurement of saccharides becomes more difficult and almost unusable in 

determining floral origin of such honeys. 
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Özet 

Bu çalışmada, yatay yüklerin etkisi ile burulma yapan y eksenine göre simetrik, x eksenine göre simetrik olmayan 

ve plandaki perde konumu farklı olan iki tip perdeli- çerçeveli taşıyıcı sistemde meydana gelen burulma 

düzensizlikleri incelenmiştir. Çalışmadaki amaç burulma düzensizliği olan bir yapıda zemin kat yüksekliğindeki 

artışın burulma düzensizliği üzerindeki etkisini incelemektir. Plandaki perde konumu farklı olan 5 katlı iki tip yapı 

seçilerek zemin kat yüksekliği 3 m, 3,5 m, 4 m ve 4,5 m olarak değişen 8 tip yapı projelendirilerek burulma 

düzensizlikleri incelenmiştir. Modellerin statik ve dinamik analizlerinin yapılmasında İdeCAD Statik 7 

programından faydalanılmış ve analizlerde mod birleştirme yöntemi kullanılmıştır. Sonuçlar, Deprem 

Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik 2007 dikkate alınarak karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak 

taşıyıcı deprem perdesi kütle merkezinden uzaklaştıkça burulma düzensizliğinin arttığı tespit edilmiştir. Ayrıca 

zemin kat yüksekliği arttıkça bu katta meydana gelen burulma düzensizliği katsayısı değerinin arttığı sonucuna 

varılmıştır. 

Anahtar Kelimeler : Burulma Düzensizliği, Yumuşak Kat Düzensizliği, Taşıyıcı Perde. 

 

1.GİRİŞ 

Depremlerde meydana gelen yapısal hasarların önüne geçmek için depreme dayanıklı yapı tasarımı en önemli 

aşamadır. Deprem ve rüzgar gibi yatay yükler, yapıların projelendirilmesinde daha çok önem kazanmaktadır. Bir 

yapı kolon ve kirişlerden meydana gelen çerçeve sistem olarak tasarlandığı gibi perde – çerçeve sistem şeklinde 

de tasarlanabilir. Kiriş ve kolonlar gerektiği gibi hesaplandığı takdirde düşey yükleri sorunsuzca taşıyabilmektedir. 

Ancak yatay yüklerin olumsuz etkilerini gidermek için perdelerin kullanılması gerekmektedir.  

Bir taşıyıcı sistemin yüksekliğinin artması durumunda yatay yükler altında yatay yer değiştirmelerinin 

sınırlandırılmasında perdelerin kullanılması zorunlu olur. Bir yapıya uygun yerleştirilen perde duvarlar bu yapıya 

rijitlik, dayanım ve süneklilik gibi olumlu özellikler kazandırır. Ancak perdelerin uygun yerleştirilmemesinden 

kaynaklı yapıda burulma düzensizliği meydana gelir. Planda düzensizlik durumlarından biri olan burulma 

düzensizliği, herhangi bir katta en büyük göreli kat ötelemesinin o katta aynı doğrultudaki ortalama göreli 

ötelemeye oranı olarak hesaplanan burulma düzensizliği katsayısı ile tanımlanır. (Deprem Bölgelerinde Yapılacak 

Binalar Hakkında Yönetmelik, 2007) 

Düşey taşıyıcıların uygun yerleştirilmemesi, plan geometrisinin düzgün olmaması sonucu, kütle merkezi ile rijitlik 

merkezi birbirinden uzaklaşır. Bu durum binada ilave kesme etkilerine neden olan burulma düzensizliğini 

meydana getirir. (Özmen, 2001) 

Bu çalışmanın amacı, deprem perdesinin burulma oluşturacak şekilde yerleştirildiği binalarda zemin kat 

yüksekliğindeki artışın burulma düzensizliği üzerindeki etkisini incelemektir. Burulma düzensizliği olan bir 

binada zemin kat yüksekliğindeki artışın burulma düzensizliği üzerindeki etkisi sayısal yöntem kullanılarak 

incelenmiştir. Sayısal çalışmada İdeCAD-7 yapı analiz programı kullanılmıştır. Analiz mod birleştirme yöntemi 

ile yapılmıştır. Analiz neticesinde sistemlerin burulma düzensizlikleri elde edilmiştir. Burulma düzensizlikleri 

çalışmada kullanılarak tüm sistemler için grafik ortamında verilmiştir. 
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2. YAPISAL DÜZENSİZLİKLER 

Bir yapının taşıyıcı sisteminin düzenli veya düzensiz oluşu, yapının deprem altındaki davranışını önemli ölçüde 

etkilemektedir. Yapısal düzensizlikler; planda düzensizlikler (A türü) ve düşey doğrultuda düzensizlikler (B türü) 

olarak Tablo 1’de gösterilmiştir. (Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik, 2007) 

Tablo 1. Yapısal Düzensizlikler 

Planda Düzensizlikler (A Türü) Düşey Doğrultuda Düzensizlik Durumları (B Türü) 

(A1) - Burulma Düzensizliği (B1) - Komşu Katlar Arası Dayanım Düzensizliği (Zayıf Kat) 

 
(A2)- Döşeme Süreksizlik 

Düzensizliği 

(B2) - Komşu Katlar Arası Rijitlik Düzensizliği (Yumuşak Kat) 

 (A3) – Planda Çıkıntılar Bulunması 

 

(B3) – Taşıyıcı Sistemin Düşey Elemanlarının Süreksizliği 

 
 

Planda düzensizlik durumlarından biri olan burulma düzensizliği durumu Türkiye’de yürürlükte olan deprem 

yönetmeliği ve diğer ülkelerin deprem yönetmeliklerinde en çok üzerinde durulan düzensizlik türü olarak dikkat 

çekmektedir. Yapılarda depremden kaynaklı ortaya çıkan hasarlar, bu konuda bazı kuralların belirlenmesi gereğini 

düşündürmüştür. Depreme dayanıklı güvenli yapı tasarımı için deprem yönetmeliklerine ihtiyaç duyulmuştur. 

Ülkemizde de bu konuyu düzenleyen esaslar Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik 

2007’de verilmiştir. Şekil 1’de ülkemizin deprem bölgeleri haritası verilmiştir. 

(https://www.afad.gov.tr/tr/24212/Turkiye-Deprem-Tehlike-Haritasi) 

 

Şekil 1.Deprem bölgeleri haritası 
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2.1 (A1)- Burulma Düzensizliği 

Deprem yönetmelikleri incelendiğinde, yapısal düzensizlik durumlarından en çok dikkat çeken düzensizlik 

durumu burulma düzensizliğidir. Burulma düzensizliği, birbirine dik iki deprem doğrultusunun herhangi biri için, 

herhangi bir kattaki en büyük göreceli kat ötelemesinin o katta aynı doğrultudaki ortalama göreceli ötelemeye 

oranı olarak tanımlanan Burulma Düzensizlik Katsayısı ƞb’nin 1.2 değerinden büyük olması durumudur. Burulma 

düzensizliği hesaplanması denklem (1) - (2) gösterilen denklemler yardımı ile gerçekleşir. 

(∆i)ort = 1/2 [(Δi)max+ (Δi)min]                                                                                                                   (1) 

ƞbi = 
(∆𝑖)𝑚𝑎𝑥

(∆𝑖)𝑜𝑟𝑡
 > 1.2                                                                                                                                  (2) 

Denklem (1)’de belirtilen; 

(∆i)     : Binanın i’nci katındaki göreli kat ötelemesi, 

(∆i)max: Binanın i’nci katındaki maksimum göreli kat ötelemesi, 

(∆i)min: Binanın i’nci katındaki minimum göreli kat ötelemesi, 

(∆i)ort: Binanın i’nci katındaki ortalama göreli kat ötelemesidir. 

Deprem Yönetmeliği’nde  ƞbi burulma düzensizliği katsayısının değerleri için şöyle yaptırımlar belirtilmiştir: 

1. Burulma düzensizliği katsayısı ƞbi 1,2 değerinden küçük olduğu takdirde, burulma etkilerinin yapı davranışına 

etkisi ihmal edilir. 

2. Burulma düzensizliği katsayısı ƞbi1,2 < ƞbi  ≤ 2,0 olması durumunda,  katlara etkiyen eşdeğer deprem yükü için 

kabul edilen ±%5 ek dışmerkezliğin; 

Di =  (ƞbi / 1,2 )2 katsayısı ile artırılması öngörülür.  

3. Burulma düzensizliği katsayısı ƞbi’nin 2’den büyük olması durumunda ise üç boyutlu dinamik hesap 

yapılmalıdır. Deprem kuvvetinin etkisiyle bir yapıda Şekil 2’deki gibi burulma düzensizliği durumu meydana 

gelir. (Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik, 2007) 

 

Şekil 2.A1-Burulma düzensizliği durumu 
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Burulma düzensizliğini etkileyen faktörlerin başında yapının rijitlik merkezi ile kütle merkezinin çakışmaması 

durumu ve plan geometrisinin uygun olmaması gelmektedir. Bu düzensizlik türü, yatay kuvvetlerin etkidiği kat 

kütle merkezi ile kat rijitlik merkezinin birbirinden uzak olması ile daha belirgin hale gelir. Kütle merkezi ile 

rijitlik merkezi arasında eksantrisite olması durumunda ve yatay kuvvetlerin etkimesi ile kat düzeyinde burulma 

momenti meydana gelir. Kat düzeyindeki bu burulma momenti kolonlarda ek kesme kuvveti oluşturur. Bu 

durumun önlenmesi için kütle merkezi ile rijitlik merkezinin birbirine yaklaşması ya da çakışması gerekmektedir. 

(Döndüren, 2003).  

 

2.2 (B2) - Komşu Katlar Arası Rijitlik Düzensizliği (Yumuşak Kat) 

 

Betonarme yapılarda, birbirine dik iki deprem doğrultusunun herhangi biri için, herhangi bir i’nci kattaki ortalama 

göreli kat ötelemesi oranının bir üst veya bir alt kattaki göreli kat ötelemesine oranına bölünmesiyle tanımlanan 

Rijitlik Düzensizliği Katsayısı ƞki’nin 2.0’den fazla olması durumudur. Denklem (3) ve (4) bu tanımlamanın 

formüle edilmiş halini göstermektedir. (Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik, 2007)  

ηki = (Δi /hi)ort / (Δi+1 /hi+1)ort> 2.0                                                                                                            (3) 

ηki = (Δi /hi)ort / (Δi−1/hi−1)ort> 2.0                                                                                                            (4) 

Bu düzensizliğin yapıda oluşmaması için katlar arasında düşey taşıyıcı elemanların, kat yüksekliklerinin ve bölme 

duvarların mümkün olduğunca eşit yapılmasıyla mümkündür. Yumuşak kat düzensizliği ülkemizde iş yeri ve 

konut alanlarının aynı mahalde bulunması sonucu konutların zemin katları iş yeri olarak düzenlenerek bölme duvar 

bulunmazken üst katlarda konut olduğu için bölme duvarlar daha çok bulunması sonucu pek çok yapıda bu 

düzensizlik mevcuttur. Yapılarda proje aşamasında yumuşak kat düzensizliğinin bulunup bulunmadığı kontrol 

edilerek gerekli önlem alınmalıdır. Bu önlem söz konusu elemanların kesitlerinin artırılması yönünde olabileceği 

gibi kolon ve perdelerin donatılarının daha iyi bir davranış gösterecek şekilde düzenlenmesiyle de mümkündür.  

3. YAPI MODELLERİ VE ANALİZLERİ 

Sayısal uygulama için; kat planı Şekil 3 ve Şekil 4’te gösterilen 5 katlı perde konumları farklı iki tip sistem 

seçilmiştir. (Nasıroğlu, 2018).Taşıyıcı perdeleri A-A aksında konumlanan yapılar Numune Sistem olarak, taşıyıcı 

perdeleri D-D aksında konumlanan yapılar ise Referans Sistem olarak adlandırılmıştır.  
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Şekil 3.Referans sistem kat planı                          Şekil 4.Numune sistem kat planı 

İncelenecek binalar, geometrik bakımdan simetrik, taşıyıcı sistem (perdelerin yerleşimi) bakımından asimetrik ve 

25 m× 25 m boyutlarında kare olarak tasarlanmıştır. Çalışmada kütle merkezine yakın seçilen bir referans sistem 

ve kütle merkezine uzak bir numune sistem seçilmiştir. Perde konumundaki değişiklik dışında,  zemin kat 

yüksekliğindeki değişiminin burulma düzensizliği katsayısı ƞb’nin üzerindeki etkisini de incelemek üzere zemin 

kat yüksekliği 3 m, 3,5 m, 4 m ve 4,5 m olarak 8 adet yapı modellenmiştir. Bu modellerin analizi ideCAD Statik 

7 programı ile yapılmıştır. Bütün yapı gruplarına ait yapısal bilgiler ve karakteristikler Tablo 2’de belirtilmiştir.  

Tablo 2. Bütün binalara ait ortak yapısal bilgiler 

Beton sınıfı C25 

Donatı çeliği S420 

Kat yüksekliği  (zemin kat hariç ) 3.00 m 

Zemin kat yüksekliği 3 m, 3,5 m, 4 m, 4,5 m 

Kiriş boyutları 30 cm × 60 cm 

Kolon boyutları 50 cm × 50 cm 

Perde kalınlığı 30 cm 

Döşeme kalınlığı 12 cm 

Deprem bölgesi 1. Deprem Bölgesi 

Yerel zemin sınıfı Z3 

Etkin yer ivme katsayısı A0 =0.40 

Bina önem katsayısı I = 1.00 

Spektrum karakteristik periyotları TA= 0.15, TB = 0.60 

R katsayısı Başlangıç 7 seçildi. αs oranına 

bağlı değişkenlik gösterdi. 

 

 

 

 

 

. 

 

 

Süneklik düzeyi Yüksek 

Kullanılan standartlar ve yönetmelikler TS 500, DBYBHY 2007 

 

Hem numune hem de referans sistemde aynı kolon ve kiriş boyutlarının kullanılmasının sebebi, yapılarda oluşacak 

burulma düzensizliğinin sebebinin perdelerin konumlarının farklı oluşundan kaynaklandığını 

göstermektir.(Nasıroğlu, 2018). Ayrıca Deprem Yönetmeliği dikkate alınarak çıkarımlarda bulunulmuştur. 

3.1 Burulma Düzensizliğinin Perdelerin Konumuna Göre Değişimi 

5 katlı bir yapı ele alınarak mevcut olan perdelerin konumlarının değişiminin burulma düzensizliğine etkisi 

numune ve referans sistem için ayrı ayrı incelenmiş ve karşılaştırmalar yapılmıştır. 5 katlı sisteme ait burulma 

düzensizliği değerleri Tablo 3’te verilmiştir. (Nasıroğlu, 2018). 

DBYBHY 2007’de de belirtildiği gibi ƞb değeri 1,2’den büyük olduğu takdirde bir yapıda burulma 

düzensizliğinin varlığından söz edilmektedir. Bu bakımdan incelenen referans ve numune sistemlerin ikisinde de 

burulma düzensizliğinin varlığından söz edilebilir. Bir yapıdaki perdelerin konumu, burulma düzensizliği 

üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Burulma rijitliği perdenin plandaki konumuna göre değişir. Bu çalışmada 

perde duvarların dış aksta konumlandığı numune sistemin burulma düzensizliği değeri, perde duvarların iç aksta 

konumlandığı referans sistemden daha yüksek çıkmıştır. Hem referans hem de numune sistemde burulma 

düzensizliği değerinin maksimum olduğu zemin kat yüksekliği 4,5 m olan sistem seçilerek burulma 

düzensizliğinin perde konumuna göre değişimi Şekil 5 ve Şekil 6’da grafiklerle gösterilmiştir. 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                                  263 

 

 

 

Tablo 3. 5 katlı sistemde burulma düzensizliği değerlerinin değişimi 

5 katlı sistemde burulma düzensizliği ( ƞb ) 

 

 

 Referans sistem Numune sistem 

Zemin Kat Yük. 3 m 3,5 m 4 m 4,5 m 3 m 3,5 m 4 m 4,5 m 

BODRUM 1,04 1,04 1,04 1,04 1,02 1,03 1,03 1,03 

ZEMİN KAT 1,32 1,33 1,34 1,36 1,58 1,62 1,65 1,68 

1.KAT 1,35 1,36 1,36 1,36 1,54 1,54 1,53 1,53 

2.KAT 1,35 1,35 1,35 1,35 1,48 1,46 1,45 1,44 

3.KAT 1,34 1,34 1,34 1,34 1,40 1,39 1,37 1,36 

4.KAT 1,33 1,33 1,33 1,33 1,30 1,28 1,26 1,25 

5.KAT 1,31 1,31 1,31 1,31 1,12 1,10 1,09 1,11 

 

 
 

Şekil 5. 5 katlı referans sistemde oluşan burulma düzensizliği değerleri 

 

 
 

Şekil 6. 5 katlı numune sistemde oluşan burulma düzensizliği değerleri 

 

Referans sistemde 1.36 maksimum burulma düzensizliği değerine karşılık numune sistemde 1.68 maksimum 

burulma düzensizliği değeri oluşmuştur. Perdenin uygun yerleştirilmeyişinden dolayı burulma katsayısı değeri 

%19,05’lik bir değişim göstermiştir. Perdelerin dış aksta konumlanması buradaki rijitliği artırmaktadır, dolayısıyla 

numune sistemde iç aksların zayıf kalması ile meydana gelecek burulma düzensizliği değeri referans sistemden 

daha yüksek çıkmıştır. Bu durum ile birlikte yapıdaki bütün kolon boyutlarının eşit olması da burulma 
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düzensizliğini önemli derecede etkilemektedir denilebilir. Kolon boyutları her iki sistem içinde iç ve dış akslarda 

birbirinden farklı seçilseydi, referans ve numune sistemde oluşacak burulma düzensizliği değerlerinde de 

farklılıklar gözlemlenebilirdi. Ancak perdelerin konumuna bağlı burulma düzensizliğinin değişimi üzerine 

çalışıldığı için her iki sistemde aynı boyutta kolonlar seçilmiştir.  

 

3.2 Zemin Kat Yüksekliğindeki Değişimin Burulma Düzensizliği Üzerindeki Etkisi 

 

Zemin kat yüksekliğindeki değişimin burulma düzensizliğine etkisini incelemek üzere seçilmiş tipik yapı grupları 

( referans ve numune sistem) yukarda belirtildiği gibi 5 katlıdır. Zemin kat yüksekliği referans ve numune sistemler 

için 3 m, 3,5 m, 4 m ve 4,5 m olarak seçilmiş ve 8 adet yapı incelenmiştir. 5 katlı referans ve numune sistemlerinde 

oluşan burulma düzensizliğinin zemin kat yüksekliğine göre değişimini gösteren grafikler Şekil 7 ve Şekil 8’de 

belirtilmiştir. (Nasıroğlu, 2018). 

 

 

 
 

Şekil 7. 5 katlı referans sistemde burulma düzensizliğinin zemin kat yüksekliğine göre değişimi 

 

 

Şekil 8. 5 katlı numune sistemde burulma düzensizliğinin zemin kat yüksekliğine göre değişimi 
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Zemin kat yükseklikleri 3 m, 3,5 m, 4 m ve 4,5 m olarak tasarlanan binalarda en yüksek burulma düzensizliği 

katsayısı hem referans hem de numune sistemde zemin kat yüksekliği 4,5 m olan binada görülmüştür.(Nasıroğlu, 

2018). Bunun sebebi, binanın katları arasındaki rijitliğin farklı olmasıdır. Bir yapıya gelen deprem kuvveti döşeme 

hizasında tüm katlara etki etmektedir. Normalde yapının yapacağı toplam deplasman kat yüksekliği boyunca 

bölüşülür. Fakat zemin kat yüksekliği, diğer katlara göre daha yüksek olan yapıların rijitliği az olduğu için daha 

fazla deplasman yapar. İncelenen her iki sistemde de zemin kat yüksekliği 4,5 m olan yapılarda rijitlik diğer katlara 

göre az olduğu için kat deplasmanları da bu katlarda daha fazla olmaktadır. (İnan ve Korkmaz, 2002) 

Zemin kat yüksekliğinin diğer katlara göre yüksek olduğu durumda taban kesme kuvveti önemli oranda 

azalmaktadır. Dolayısıyla düşey elemanlar daha çok burulmaya maruz kalır, buna bağlı olarak da burulma 

düzensizliği katsayısı değeri zemin kat yüksekliği 4,5 m olan yapılarda daha yüksek değer alır denilebilir. 

 

4.SONUÇLAR 

Bu çalışmada iki farklı kat planına sahip ve zemin kat yükseklikleri 3 m, 3,5 m, 4 m ve 4,5 m olan 5 katlı olarak 

tasarlanmış toplam 8 farklı yapı modelinin İdeCAD-7 programı yardımı ile dinamik analizi mod birleştirme 

yöntemi ile yapılmıştır. Perde konumları farklı yapılarda oluşan burulma düzensizliği ve zemin kat 

yüksekliklerindeki değişime göre burulma düzensizliğinin değişimi grafikler halinde sunulmuştur.  Buna göre; 

 Y doğrultusunda simetrik fakat X doğrultusunda simetrik olmayan kare kolonlara sahip yapılarda, 

maksimum ƞb değerleri perdelerin X doğrultusuna paralel en dış aksta konumlandığı numune sistemde (perde A-

A aksında) görülmüştür. Referans sistemde (perde D-D aksında)  maksimum burulma düzensizliği katsayısı değeri 

1.36 olarak hesaplanırken numune sistemde 1.68 olarak görülmüştür. Perdenin uygun yerleştirilmeyişinden dolayı 

burulma katsayısı değeri %19,05’lik bir değişim göstermiştir.  Perdelerin D-D aksı yerine A-A aksına 

yerleştirilmesi sonucu burulma düzensizliğinin artması, rijitlik düzensizliğinin bir göstergesidir. 

 Hem numune hem de referans sistemde ƞb katsayısı, zemin kat yüksekliği 4,5 m olan durumda diğer 

durumlara göre yüksek değeri almıştır. Zemin kat yüksekliği normal katlara göre daha yüksek olan yapılarda 

yumuşak kat oluşumunun meydana gelmesi olasıdır. Bundan dolayı ƞb değeri artmıştır denilebilir. 

Sonuç olarak; burulma düzensizliğinin en temel sebeplerinden biri rijitlik merkezi ile kütle merkezinin 

çakışmaması durumudur. Yapılarda meydana gelebilecek burulma düzensizliklerini önlemek için özellikle taşıyıcı 

elemanların plandaki rijitlik dağılımına dikkat edilmesi, zayıf aksların güçlendirilmesi gerekmektedir. Bina 

tasarımı yapılırken kütle merkezi ve rijitlik merkezinin çakışmasına dikkat edilirse, bu durum binada meydana 

gelen göreli kat ötelemeleri ve burulma düzensizliği açısından olumlu sonuçlar verecektir.  
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Abstract 

Dyes are the most important parameters to be considered in the treatment of textile wastewaters. The treatment of 

textile wastewaters containing dyestuffs with biological and chemical methods is difficult and economically costly. 

The removal of dyes can be studied by one-step adsorption, a method which used bentonite and surfactant 

(cetyltrimethylammonium bromide) simultaneously and thus removed the organobentonite synthesis step. By 

removing intermediate steps with this method, both material and energy are saved and operating costs are reduced, 

as well as significant savings both in terms of time. In this study, the removal of Reactive Blue 221 dyestuff used 

as textile dye from the aqueous solution was investigated in a one-step adsorption process. Bentonite was used as 

adsorbent which is in contact with the Reactive Blue 221 dye and the cationic surfactant (cetyltrimethylammonium 

bromide) in solution simultaneously. The effects of parameters such as pH of solution, equilibrium time, 

temperature, amount of adsorbent and amount of surfactant on adsorption were determined. According to the 

results, it was found that the adsorption of Reactive Blue 221 was not significantly affected by the pH value of the 

solution. It was determined that the adsorption kinetic data better fit the pseudo second-order model. Adsorption 

isotherms were analyzed according to Langmuir and Freundlich isotherm models and Langmuir isotherm was well 

fitted to the data. It was determined that the co-use of surfactant and bentonite in one-step adsorption process 

increased the adsorption capacity of raw bentonite by 15 times. 

Keywords: Bentonite, Surfactant, Dye adsorption, One-step adsorption 

1. INTRODUCTION 

In the textile industry, the production of large amounts of wastewater is inevitable as a result of large amounts of 

water consumption in different steps of dyeing, finishing etc. processes. In general, wastewater from dyeing and 

dyeing units in a textile plant includes dyes and chemical residues (Arami et al., 2008). Water-soluble anionic azo-

dyes (acid, reactive, direct, metal complex, etc.) are widely used but some of them exhibit extremely toxic and 

even mutagenic and carcinogenic effects (Jovic-Jovicic et al., 2013). Even the presence of very low concentrations 

of these dyes produces colored wastewater with serious environmental effects when it is discharged into the 

hydrosystem, resulting in toxicological and technical problems associated with water reuse (Berez et al., 2016). 

For that reason, it is necessary to treat wastewater containing dyes before their discharge.  

Adsorption is one of the prominent methods among other methods used to remove dyes from waste waters such 

as coagulation, ozonation, nanofiltration, photocatalytic oxidation due to its advantages such as operational 

simplicity, high performance and low cost (Gök et al., 2010, Huang et al., 2017). In adsorption treatment, material 

called adsorbent plays an important role for pollutants removal from water. Clay minerals may be an alternative 

adsorbent due to abundance of the material and low cost (Rahman et al., 2013).  

Bentonite is a clay mineral consists of layers of one octahedral alumina sheet placed between two tetrahedral silica 

sheets. Although bentonite can be used as adsorbent for removal of basic dyes, it is failed in adsorption of acid 

and reactive dyes. However, organobentonite synthesized by replacing the exchangeable inorganic cations of 

bentonite with organic cations such as quaternary ammonium salt surfactants, was observed to adsorb acid and 

reactive dyes well (Jovic-Jovicic et al., 2013, Ma et al., 2011, Gök et al., 2010, Jovic-Jovicic et al, 2008, Özcan et 

al., 2007, Baskaralingam et al., 2006). 

The traditional organobentonite process in removing pollutants from wastewater includes two separate steps: the 

organobentonite is synthesized in the first step and then this organobentonite used as adsorbent for removal of 
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pollutants from wastewater by adsorption. The synthesis process of organobentonite includes pulverizing 

bentonite, agitated mixing with surfactant solution for several hours and then separating, washing several times, 

drying and grinding products. Thus, large amounts of water and power were consumed. In order to reduce the cost 

and simplify the process of wastewater treatment by organobentonite, a simple one-step process involving both 

self-assembly of organobentonite and the removal of pollutants simultaneously in a system was proposed (Yao et 

al., 2012, Khenifi et al., 2009, Zhu and Ma, 2008, Ma and Zhu, 2007). In the one-step process, the adsorbate and 

cationic surfactant were dispersed in wastewater and then the bentonite was added. Thus, the organic pollutants 

were removed from wastewater.  

In this study, the objectives are to determine the feasibility of removal Reactive Blue 221 by one-step method and 

to study the influence of parameters such as pH, contact time, temperature, amount of bentonite and surfactant. 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1 Materials 

The bentonite used in this study comes from Çankırı region in Turkey and it was taken from Minersan Ltd 

Company. The bentonite was sieved to 200 mesh and dried in an oven at 105oC for 24 hours. It was then held in a 

desiccator until it was used. The cation exchange capacity (CEC) of bentonite was determined as 75 meq/100 g 

bentonite with methylene blue method. 

A quaternary amine, cetyltrimethylammonium bromide (CTAB) from Merck was used as cationic surfactant.  

The commercial textile dye, Reactive Blue 221 (RB221) was taken from a local textile company. It is a metal 

complex azo dye with molecular formula of C33H24ClCuN9O15S4.H.3Na. A dye stock solution (1.0 g/L) was 

prepared and used in experiments after dilution to the appropriate concentrations.  

2.2 One-Step Adsorption Studies 

For studying the adsorption process at one-step, first CTAB was added in an amount equal to the cation exchange 

capacity of bentonite in 50 mL of RB221 aqueous solution at definite concentration (100-800 mg/L) and then 0.1 

g of bentonite was mixed this solution. These mixtures in conical flasks were agitated in a thermostatic water bath 

at desired temperature for a certain time. When the equilibrium was obtained, the mixture was separated by 

centrifugation and the supernatant solution was analysed by using a UV-spectrophotometer. 

The effect of pH on adsorption was measured by varying the pH of dye solution between 1 and 10 for 500 mg/L 

of dye solutions. The adsorption kinetics was studied at different time intervals. In kinetic studies, 250 mL of dye 

solutions (500 mg/L), 0.5 g bentonite and 1.35 g CTAB (the amount of CTAB equals to 100% cation exchange 

capacity of bentonite) were put into glass vials. The bottles were agitated using a shaking water bath at 25oC.The 

effect of bentonite dosage on the adsorption was determined by varying amount of bentonite between 0.025-0.3 g 

for 50 mL of solution with concentration of 500 mg/L. The CTAB dosage was investigated in range of 50% to 

300% of cation exchange capacity of bentonite at the fixed concentration of dye solution (500 mg/L) and bentonite 

dose (0.1 g) in 50 mL of solution. 

The adsorption amount (qe) and removal percent were calculated according to following equations: 

 

 𝑞𝑒 =
(𝐶0−𝐶𝑒)𝑉

𝑚
                   (1) 

 

 𝑅𝑒𝑚𝑜𝑣𝑎𝑙% =
(𝐶0−𝐶𝑒)

𝐶0
100                  (2) 

 

where C0 and Ce are the initial and equilibrium concentrations (mg/L) of dye solution, respectively. V is the volume 

of dye solution (L) and m is the mass of the bentonite (g). 
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3. RESULTS AND DISCUSSION 

The effects of the pH on the adsorption of RB221 in the one-step process were performed and obtained result is 

shown in Figure 1. The results showed that the adsorbed amounts of RB221 were kept constant in the pH range of 

1-2, but slightly decreased in the pH range of 3-5. The adsorbed amount increased again to the initial level when 

pH > 5. The adsorption of RB221 showed minor dependent of pH. The original pH value of the RB221 solution 

is around 6 and the adsorption amount is 225 mg/g at this pH. The maximum adsorption amount is 240 mg/g at 

pH=1. This can be explained by the electrostatic attraction between the negatively charged adsorbate and positively 

charged adsorbent. At a lower pH, more protons will be available, thereby increasing the electrostatic attraction 

between the negatively charged dye anions and positively charged adsorption sites. At higher pH, significant 

amount of colour removal was observed. This suggests that the chemisorption may be operative (Yao et al., 2012). 

 

 

Figure 3. The effect of initial solution pH on the adsorption on RB221 

 

The adsorption of RB221 on the bentonite in the one-step process reached to the equilibrium state (250 mg/g) in 

300 minutes. No appreciable change in the adsorption is observed beyond this time. But higher amount of 

adsorption (180 mg/g) was observed in first 15 minutes.  

The rate constants of the adsorption of RB221 on the bentonite in the one-step process were determined using the 

pseudo-first order and the pseudo-second order kinetic models. The pseudo-first order and the pseudo-second order 

kinetic rate equations are given following equations, respectively: 

 

𝑙𝑛(𝑞𝑒 − 𝑞𝑡) = 𝑙𝑛𝑞𝑒 − 𝑘1𝑡                   (3) 

 
𝑡

𝑞𝑡
=

1

𝑘2𝑞𝑒
2 +

𝑡

𝑞𝑒
                     (4) 

 

where qe and qt  are the amount of adsorption (mg/g) at equilibrium and at time t, respectively; k1 is the rate constant 

of pseudo-first order adsorption (min-1) and k2 is the rate constant of pseudo-second order adsorption (g/mg min). 

The values of k1, k2 and qe can be calculated from the intercepts and slopes of plots of ln(qe-q) against t for pseudo-

first order and t/qt against t for pseudo-second (Table 1). As it can be seen from Table 1, the pseudo-second order 

equation describes better the adsorption kinetics. The pseudo-second order kinetic model assumes that the rate 

limiting step may be chemisorption involving valence forces due to the sharing or exchange of electrons between 

adsorbate ions and adsorbent. 
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Table 1. Kinetic parameters for the adsorption of RB221 

Model Parameters   

Pseudo-first order kinetic qe (mg/g) k1 (min-1) R2 
88.04 0.0058 0.8315 

        
Pseudo-second order kinetic qe (mg/g) k2 (mg/g min) R2 

242.06 0.0003 0.9929 

 

Adsorption isotherm studies were carried out at 25, 35 and 45oC temperatures. The results show that as temperature 

increases, the adsorption slightly increases. The adsorption isotherm data were analyzed according to Langmuir 

(Eq.5) and Freundlich (Eq.6) models.  

 
Ce

𝑞𝑒
=

1

qmb
+
Ce

qm
                                      (5) 

 

𝑙𝑛𝑞𝑒 = 𝑙𝑛𝑘𝑓 +
1

𝑛
𝑙𝑛𝐶𝑒                    (6) 

 

The calculated isotherm parameters are given in Table 2. According to R2 values, the Langmuir equation fitted 

well with the experimental data than the Freundlich isotherm model. The Langmuir monolayer adsorption capacity 

(qm) increased from 240.13 to 271.79 mg/g as the temperature increased from 25oC to 45oC, indicating that the 

adsorption of RB221 on the bentonite in the one-step process is an endothermic process. 

 

Table 2. Adsorption isotherm parameters for the adsorption of RB221 

Isotherm T (oC) Parameterss 

    qm b R2 

Langmuir 25 240.13 0.2511 0.9992 

35 248.42 0.1724 0.9968 

45 271.79 0.0839 0.9972 

    kf n R2 

Freundlich 25 100.44 5.98 0.8777 

35 129.20 8.90 0.9420 

45 56.59 7.14 0.9453 

 

The effect of adsorbent amount on the adsorption of RB221 in the one-step process was studied at different 

adsorbent dose (0.5-6 g bentonite/L solution). When the adsorbent dosage increases up to 3 g/L, the dye removal 

increases, then was kept at a constant value of about 90% though the bentonite amount continued to increase.  

The effect of amount of CTAB on the removal of RB221 was given in Figure 2.The results shown in Figure 2 

confirmed that the raw bentonite had little affinity for RB221 in the absence of cationic surfactant. On the other 

hand, when the amount of bentonite was fixed at 2 g/L, as the amount of CTAB increasing, the removal efficiency 

increased sharply to 92%. When CTAB amount exceeded 150% CEC, the removal efficiency decreased to 46% at 

the amount of 300% CEC. The results implied that the ratio of CTAB to bentonite had great influence on the dye 

removal. 
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Figure 2. Effect of amount of CTAB on the removal of RB221 

 

 

4. CONCLUSION 

The one-step process of both synthesis of organobentonite and removal of reactive dye is promising technology 

for wastewater treatment. The kinetic studies indicated that high removal efficiency could be achieved in 300 

minutes. Kinetic data tended to fit well the second-order model. The adsorption data of RB221 could be fitted to 

Langmuir isotherm model very well. Little effect of pH was showed on the adsorption. The adsorption capacity of 

self-assembled organobentonite was about 15 times higher than that of the raw bentonite. Thus, a one-step process, 

including both self-assembly of organobentonite and adsorptive removal of organic pollutants, would be a low-

cost, simply, high-efficiency, and promising process for wastewater treatment especially for dyeing or textile 

wastewater treatment. 
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Özet 

 

Sonlu elemanlar analizlerinde akma kriteri kadar model parametreleri de sonuçlar üzerinde oldukça etkilidir. 

Normal şartlarda 8 parametre ile tahmin yapabilen YLD2000 akma kriterinde 0, 45 ve 90o yönlerindeki akma 

mukavemeti ve anizotropi değerleri kullanılmaktadır. Fakat bilinmeyen açılarda (15, 30, 60, 75o) bu tahminlerin 

başarılı olup olmadığı ancak bilinmeyen açılarda deneysel işlemler yaparak görülebilmektedir. Bu çalışma 

kapsamında ise farklı parametre sayısının sonlu elemanlar analiz sonuçlarındaki etkileri araştırılmıştır. Sonuç 

olarak 8 parametreli modelin daha yakın sonuçlar verdiği görülmüştür. 

 

Anahtar kelimeler: AA5754, YLD2000 (8 parametre), YLD2000 (16 parametre), derin çekme, geri esneme 

 

The Effect of Parameter Number on YLD2000 Yield Criteria on Finite Element Analysis Results 

Abstract 

 

In finite element analysis, model parameters as well as yield criterion are highly effective on the results. In 

YLD2000 yield criterion estimation, which can normally predict with 8 parameters, anisotropy values and yield 

strength in 0, 45 and 90o direction are used. However, in unknown angles (15, 30, 60, 75o), it can be seen whether 

these predictions are successful or not by performing experimental procedures at unknown angles. In this study, 

the effects of different parameter number on finite element analysis results were investigated. As a result, it is seen 

that the 8-parameter model gives closer results. 

 

Keywords: AA5754, YLD2000 (8 parameter), YLD2000 (16 parameter), deep drawing, springback. 

 

1. GİRİŞ 

Sonlu elemanlar analizlerinde, programların daha az hata ile tahmin yapabilmesi için malzemeye ait en uygun 

parametre ve modellerin belirlenmesi gerekmektedir. Yapılan deneysel ve nümerik çalışmalarda akma yüzeyi ile 

pekleşme modelinin etkisi olduğu ve basit parçalarda sonuca etkisinin olukça fazla  olduğu söylenmektedir 

(Kessler ve ark., 2012). Sürtünmenin de parça şeklinin karmaşıklaşması ile beraber etkisinin artırdığı 

görülmektedir (Şekil 1). Malzeme modeli denildiği zaman; Pekleşme modeli (izotropik, kinematik, Chobocke, 

Parger, Yoshida vb.), Akma eğrisi modeli (Swift, Hollomon, Power, Hocket-Sherby vb.), Akma yüzeyi modeli 

(von Mises, Tresca, Hill ailesi, Barlat ailesi, BBC2000 vb…), Hasar kriterleri (FLC vb.) düşünülmelidir. 

 

 
Şekil 1. Sonlu elemanlar analizlerinde parametrelerin sonuç kalitesine etkisi (Kessler ve ark., 2012) 
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Şekil 2.’de derin çekme işleminde Barlat89 (Barlat ve Lian, 1989) ve Yld2000 (Barlat ve ark., 2003) akma 

kriterleri kullanılarak model incelemesi yapılmıştır. Aynı zamanda modeldeki parametrenin etkisi de 

araştırılmıştır. Barlat89 modelinde çok az sayıda deneysel veri girişi olduğundan deney sonuçlarında hata miktarı 

yükselmiştir. Aynı şekilde Yld2000 akma kriterinde de malzemenin kristal yapısını ifade eden a parametresinin 

yanlış girilmesi de hata oranını değiştirdiği görülmüştür (Kessler ve ark., 2012). 

 

Şekil 2. Model parametrelerin derin çekme işlemindeki etkisi (Kessler ve ark., 2012) 

 

Yapılan birçok çalışmada parametre sayısının sonlu elemanlar analiz sonuçlarına etkisi gösterilmiş ve en uygun 

parametrenin kullanılması gerektiği vurgulanmıştır (Govik ve ark., 2012, Kilic ve Ozturk, 2016, Kilic ve Ozturk, 

2017, Kilic ve ark., 2018, Kilic ve ark., 2015, Kuwabara ve ark., 2004, Lee ve ark., 2015, Lee ve ark., 2005, Ozturk 

ve ark., 2014, Toros ve ark., 2012, Yoon ve Hong, 2006).  

Bu çalışma kapsamında Yld2000 akma kriterinde farklı parametrelerin derin çekmeye ve geri esnemeye etkisi 

sonlu elemanlar analiz programı yardımıyla araştırılmıştır. 

 

2. MALZEME VE YÖNTEM 

Çalışma kapsamında AA5754 alaşımında sonlu elemanlar analiz programı yardımı ile hem derin çekme hem de V 

kalıpta eğme işlemi uygulayarak parametre sayısının analiz sonuçlarına etkisi araştırılmıştır. Akma kriterlerinde 

parametre sayısının tahminler üzerindeki etkisini görebilmek amacıyla Yld2000-2d (Barlat ve ark., 2003) akma 

kriteri tercih edilmiştir. Şekil 3.a’da derin çekme elemanları, Şekil 3.b’de ise eğme kalıbı elemanları 

görülmektedir. 
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Şekil 3.a. Derin çekme elemanları, b) V kalıpta eğme işlemi elemanları 

 

Malzemeye ait mekanik özellikler Tablo 1.’de verilmiştir (Inal ve ark., 2010). Şekil 4.’de ise malzemeye ait gerçek 

gerilme birim deformasyon eğrisi verilmiştir. 

 

Tablo 1. AA5754 alaşımının farklı doğrultudaki özellikleri (Inal ve ark., 2010). 

 Akma Normalize Anizotropi 

0 98,6 1 0,81 

15 97,4 0,99 0,64 

30 96,3 0,98 0,54 

45 95,1 0,96 0,58 

60 94,7 0,96 0,67 

75 96,3 0,98 0,78 

90 97,9 0,99 1,08 
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Şekil 4. AA5754 malzemesinin gerçek gerilme gerçek birim deformasyon eğrisi 

 

2.1. Yld2000 Akma Kriteri 

Yine Barlat tarafından geliştirilen Yld2000 akma kriterinde ise en genel form (1) numaralı eşitlikte verişmiştir. (1) 

numaralı denklemin çözülebilmesi için (2-6) arasındaki denklemlerin çözülmesi gerekmektedir.  

2 a                                    (1) 

1 2

a
S S   ,  2 1 1 22 2

a a
S S S S                                      (2) 

( ) ( ) 2 aX X                                                     (3) 

1 2

a
X X      , 2 1 1 22 2

a a
X X X X                                     (4) 
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3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Normal olarak Yld2000 akma kriterinin çözülmesinde 0,45 ve 90o yönlerindeki malzemeye ait akma mukavemeti 

ve anizotropi değerleri ile iki eksenli gerilme ve anizotropi değerlerine ihtiyaç vardır (8 parametre: 0, 45, 90, b, 

r0, r45, r90, rb). Bu çalışmada malzemenin her 15o’lik açısı için akma mukavemeti ve anizotropi değerleri ile 

çözümleme yapılmıştır (16 parametre: 0, 15, 30, 45, 60, 75, 90,  b, r0, r15, r30, r45, r60, r75, r90, rb). Denklemlerin 

optimizasyon yöntemleri ile çözülmesiyle Tablo 2.’deki katsayılar elde edilmiş ve programlarda kullanılmıştır.  

 

Tablo 2. Farklı parametre sayısındaki model katsayıları 

 1 2 3 4 5 6 7 8 

8 par. -0.9334    -1.0648    -1.0083    -1.0008    -1.0080 -0.9727 -0.9828 -1.1677 

16 par. 0.9200     1.0699     0.9999     1.0025     1.0072     0.9778     0.9755     1.1834 

 

Şekil 5.’de iki farklı durum için akma mukavemetinin açı ile değişim grafikleri verilmiştir. Normal şartlarda 8 

parametre ile tahmin yapabilen model 0, 45 ve 90o yönleri için hatasız tahmin yapmaktadır. Bu tahminde önemli 

olan ara değerlerdeki (15, 30, 60, 75 vb.) verilerdir. Görüldüğü gibi 30, 60 ve 75o yönlerinde deneysel değerleri 

iyi tahmin yapamadığı görülmektedir. 16 parametre olarak ara değerlerinde hesaba katıldığında ise sonuçların hata 

oranının daha yüksek olduğu görülmektedir. Aynı şekilde Şekil 6.’da anizotropi değerlerinin açı ile değişim grafiği 

görülmektedir. 8 parametreli modelde 0, 45, 60 ve 90o deneysel değerleri doğru olarak tahmin edilirken diğer ara 

değerlerde hatalı sonuçlar oluşmuştur. 16 parametreli olarak elde edilen eğride ise hata oranı yüksek olmaktadır. 

Şekil 7.’de verilen akma yüzeyleri incelendiğinde ise çok küçük farkların oluştuğu görülmektedir. 
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Şekil 5. Farklı açılardaki akma mukavemetinin değişimi 
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Şekil 6. Farklı açılardaki anizotropi değerlerinin değişimi 
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Şekil 7. Farklı sayıda parametrenin akma yüzeyine etkisi 

 

Şekil 8.’de 5754 alüminyum alaşımına ait deneysel bir derin çekme işleminin sonucu verilmiştir (Özek ve 

Taşdemir, 2017). Çok az miktarda kulaklanma oluşumu görülmektedir. Şekil 9 ve 10.’da ise farklı parametre sayısı 
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kullanılarak elde edilen tahmin sonuçları verilmiştir. Yapılan sonlu elemanlar analizlerinde kulaklanma oluşumun 

çok daha az olduğu tahmin edilmiştir. 

 

Şekil 8. Deneysel derin çekme işlemi (Özek ve Taşdemir, 2017) 

 

 

Şekil 9. 8 parametreli Yld2000 akma kriteri tahmini 

 

 

Şekil 10. 16 parametreli Yld2000 akma kriteri tahmini 

 

Aynı şekilde parçaya bir eğme işlemi uygulandığında meydana gelen geri esneme problemi içinde araştırma 

yapılmıştır. 60o’lik V kalıbı kullanıldığında deneysel olarak 69o’Lik bir açı ölçülmüştür. Geri esneme miktarı da 

9o’dir. Şekil 11 ve 12.’de ise Sonlu elemanlar analiz sonuçları görülmektedir. Şekil 5-7. arasında verilen 
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grafiklerdeki sonuçlar neticesinde 8 parametreli YLD2000 modeli daha yakın sonuç vermiştir. 8 parametreli 

orijinal model 13,8o, 16 parametreli değiştirilmiş model ise 15,61o’lik geri esneme tahmini yapmıştır. 

 
Şekil 11. 8 parametreli Yld2000 geri esneme sonucu (Deneysel 69 o) 

 
Şekil 12. 16 parametreli Yld2000 geri esneme sonucu (Deneysel 69 o) 

 

4. SONUÇ 

 

Bu çalışma kapsamında sonlu elemanlar analiz programları yardımıyla 5754 alüminyum alaşımında derin çekme 

ve geri esneme tahminleri araştırılmıştır. Araştırmada parametre sayısının analiz sonuçlarına etkisi araştırılmıştır. 

Akma kriteri olarak YLD2000 modeli seçilmiş ve 8 ile 16 parametre sayısının etkisi incelenmiştir. Yapılan 

incelemeler neticesinde 8 parametreli YLD2000 modelinin daha iyi sonuçlar verdiği tespit edilmiştir. 
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Özet 

S kalıpta şekillendirme, çarpışma esnasında enerji sönümleme görevi yapan parçaların şekillendirilmesine 

kullanılan bir yöntemdir. Bu şekilde üretimi yapılan parçalarda kalınlık değişimi homojen olmadığından 

problemler meydana gelmektedir. Özellikle kaynak ile birleştirilen bazı parçalarda geri esneme probleminden 

dolayı kaynak yerleri örtüşmemektedir. Bu duruma uygun kalıp ve parça tasarımı uzun ve yorucu bir uygulamadır. 

Bu çalışmada, sonlu elemanlar analiz programında farklı akma kriterleri kullanarak incelemeler yapılmıştır. 

Yld2000 akma kriterinin tahminlerinin başarılı olduğu görülmüştür. 

Anahtar kelimeler: Ti-6Al-4V, Hill48, Barlat89, Yld2000, S kalıp. 

Springback analysis on S-Rail with different yield criteria in titanium alloy (Ti-6Al-4V) 

Abstract 

S Rail forming is a method used to shape parts that act as energy absorbed during collision. In this way as the 

thickness changes in the produced parts are not homogeneous, problems occur. Particularly welded parts do not 

overlap in some parts due to the springback problem. The design of the mold and parts according to this situation 

is a long and tiring application. In this study, on finite element analysis program has been examined by using 

different yield criteria. It is seen that the estimation of Yld2000 yield criterion is successful. 

Keywords: Ti-6Al-4V, Hill48, Barlat89, Yld2000, S Rail. 

 

1. GİRİŞ 

Araçlarda kullanılan parçalar tasarlanırken, montaj kolaylığı sağlaması ve araç güvenliği gibi konular dikkate 

alınarak yapılmaktadır. Bazı parçalar vardır ki güvenlik konusunda hayati öneme sahiptirler. Örneğin önden ve 

yandan çarpışma esnasında meydana gelen kuvveti emici özelliği olan parçalar bunlardan biridir. Bu parçaların 

şekilleri de genellikle S şeklindedir. Bu parçaların şekillendirilebilmesi ve kalıp tasarımı konusunda da birçok 

çalışma yapılmaktadır. Şekil 1.a’da otomobillerdeki orta direk olarak isimlendirilen parça (Liu ve ark., 2018) ve 

Şekil 1.b’de Ford kamyona ait şase resimleri verilmiştir (Truck, 2018). Resimlerden de görüleceği üzere çarpışma 

esansındaki kuvveti emici olarak kullanılmaktadır. Özellikle orta direk birden fazla elemandan meydana 

gelmektedir. Bu nedenle her malzemenin şekillendirilebilme özelliklerinin iyi bilinmesi gerekmektedir. 

 

Wu ve Xin (Wu ve Xin, 2009) yaptıkları çalışmada bir S Rail parçasına sonlu elemanlar analizi programları ve 

genetik algoritma kullanarak en uygun tasarım yaptıklarını göstermişlerdir. S Rail parçalarında kaynaklı 

birleştirmeler yapılmaktadır. Stocki ve arkadaşları (Stocki ve ark., 2008), kaynaklı birleştirmenin S Rail 

parçasındaki etkilerini sonlu elemanlar analiz yöntemleriyle incelenmişlerdir. Sonuçlar üzerinde etkili bazı 

algoritmalar önermişlerdir. Şekillendirme işlemlerinde problemlerin başında gelene geri esneme olayı da birbirine 

kaynaklı birleştirme olan bu parçalarda önemli bir husustur. Lei ve arkadaşları (Cheng ve ark., 2010), S kalıpta 

şekillendirilen parçaların geri esnemesi üzerine çalışmalar yapmışlardır. Optimizasyon ve sonlu elemanlar analiz 

programlarını kullanarak tahminleri incelemişlerdir. Optimizasyon işlemlerinin sonuçlara etkisinin olumlu 

olduğunu göstermişlerdir. Siswanto ve arkadaşlarıda (Siswanto ve ark., 2014), S kalıpta geri esneme tahmini için 

yeni bir model geliştirdiklerini ve daha iyi tahminler yapıldığını göstermişlerdir. Kim ve arkadaşlarıda (Kim ve 

ark., 2009), S Rail ile geri esneme problemini sonlu elemanlar analiz programlarıyla incelemişlerdir.  
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a) Otomobildeki orta direk (Liu ve ark., 2018) b) Ford kamyon şase (Truck, 2018) 

Şekil 1. Araçlarda farklı S kalıpta şekillendirme uygulamaları 

 

Bu çalışma kapsamında ise titanyum alaşımının S kalıpta şekillendirilmesi sonlu elemanlar analiz programları ile 

incelenmiştir. Farklı akma kriterlerinin tahmin sonuçlarına etkisi karşılaştırılmıştır. 

 

2. MALZEME VE YÖNTEM 

Çalışma kapsamında Titanyum alaşımında (Ti-6Al-4V) S kalıpta eğme işlemi uygulayarak geri esneme problemi 

sonlu elemanlar analiz programı kullanılarak araştırılmıştır. Akma kriterlerinin tahminler üzerindeki etkisini 

görebilmek amacıyla Hill48 (Hill, 1948), Barlat89 (Barlat ve Lian, 1989) ve Yld2000-2d (Barlat ve ark., 2003) 

akma kriterleri tercih edilmiştir. Şekil 2.’de analizde kullanılan S Rail elemanları görülmektedir. Baskı plakası ile 

kalıp arasında kuvvet uygulanarak sıkıştırılan malzemeye zımba yardımıyla eğme işlemi yapılmaktadır. 

 

 

Şekil 2. S kalıpta eğme işleminin elemanları 

 

Şekil 3. Eğme işleminde kullanılan zımba 
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Tablo 1.’de analiz yapılacak malzemenin farklı yönlerdeki akma mukavemetleri ve anizotropi değerleri verilmiştir 

(Kotkunde ve ark., 2014). Titanyum alaşımının sıcak olarak şekillendirilebilmesi daha uygun olduğundan dolayı 

400 oC değerindeki mekanik özellikler tercih edilmiştir. Şekil 4.’de ise malzemenin bu sıcaklıktaki gerçek gerilme 

birim deformasyon eğrisi verilmiştir (Nguyen ve ark., 2012). 

 

Tablo 1. Malzemelerin mekanik özellikleri (400 oC) (Kotkunde ve ark., 2014). 

Parametre Ti-6Al-4V  

σ0/σ0  1,000 

σ45/σ0  0,867 

σ90/σ0  1,014 

σ𝑏/σ0  1,093 

𝑟0  0,600 

𝑟45  1,260 

𝑟90  0,512 

𝑟𝑏  1,02 
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Şekil 4. Ti-6Al-4V alaşımının 400 oC sıcaklıktaki gerilme birim deformasyon eğrisi (Nguyen ve ark., 2012). 

 

2.1.  Akma kriterleri 

Hill48 akma kriterinin en genel formu (1) numaralı denklem ile ifade edilmektedir. (2) numaralı eşitlikler yardımı 

ile (1) numaralı denklem çözülmektedir. (2) numaralı denklemdeki 0 45 90
, ,r r r   değerleri malzemenin bu yönlerdeki 

anizotropi değerlerini ifade etmektedir. 
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Barlat89 akma kriterinin en genel formu da eşitlik (3) ‘de verilmiştir. (4) ve (5) numaralı eşitlikler yardımı ile (3) 

numaralı denklem çözülmektedir. Barlat89 akma kriterinde ise 0 90
,r r  anizotropi değerleri gerekmektedir. 
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Yine Barlat tarafından geliştirilen Yld2000 akma kriterinde ise en genel form (6) numaralı eşitlikte verişmiştir. (6) 

numaralı denklemin çözülebilmesi için (7-11) arasındaki denklemlerin çözülmesi gerekmektedir.  
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3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Malzemeye ait deneysel verilerin (1-11) numaralı eşitliklerdeki model denklemlerine girilip çözülmesiyle Tablo 

2.’deki model katsayıları elde edilmiştir. Bu model katsayılarının sonlu elemanlar analiz programlarına 

girilmesiyle analizler yapılabilmektedir. 
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Tablo 2. Elde edilen model katsayıları. 

Malzeme 
Barlat89 katsayılar Hill48 katsayılar 

a c h p F G H N 

Ti-6Al-4V 

1,2873 0,7127 1,0523 1,2740 0,7500 0,6250 0,3750 2,3891 

Yld2000 katsayılar 

1 2 3 4 5 6 7 8 

-0.9785    -0.8587    -0.7932    -0.9780    -0.9781    -0.7838    -1.1330    -1.4283 

 

Şekil 5.’de titanyum alaşımına ait farklı akma kriterlerinin akma yüzeyleri tahminleri verilmiştir. Literatürden 

alınan deneysel verilerle (Kotkunde ve ark., 2014) karşılaştırıldığında Yld2000 akma kriterinin deneysel verilere 

çok yakın tahmin yaptığı görülmektedir. Diğer modellerin tahminleri ise başarılı değildir. Özellikle iki eksenli 

gerilme noktasında çok büyük farklar ortaya çıkmakta ve analiz sonuçlarını önemli oranda değiştirmektedir.  
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Şekil 5. Farklı akma kriterlerinin Ti-6Al-4V titanyum alaşımındaki akma yüzeyleri. 

 

Akma mukavemetinin açıyla değişim tahminlerine baktığımızda ise Yld2000 akma kriterinin deneysel sonuçları 

doğru tahmin ettiği görülmektedir (Şekil 6). Alaşımda 45o ve 90o yönlerinde akma mukavemetlerini hatalı tahmin 

ettikleri görülen Hill48 ve Barlat89 modelleri fakat bütün yönlerde anizotropi değişimlerini doğru tahmin ettikleri 

görülmektedir. 
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Şekil 6. Ti-6Al-4V titanyum alaşımının farklı akma kriteri ile tahmin edilen a) Akma mukavemetinin açı ile 

değişimi, b) Anizotropi’nin açı ile değişimi. 

 

Şekil 5 ve Şekil 6’da oluşan veriler yardımı ile analizler yapılarak Şekil 7-9 elde edilmiştir. Her model malzemenin 

farklı bölgelerinde oluşan gerilmeleri farklı tahmin etmiştir. Özellikle yan yüzeylerde ve eğme bölgelerinde 

farklılıklar ortaya çıkmaktadır. 

 

 

Şekil 7. Hill48 modelinin tahmin sonucu 

 

Şekil 8. Barlat89 modelinin tahmin sonucu 
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Şekil 9. Yld2000 modelinin tahmin sonucu 

 

Hill48, Barlat89 ve Yld2000 akma kriterlerinin sonuçlarına bakıldığı zaman kesitin koordinat değişimi Şekil 

10.’da verilmiştir. Hill48’de sağ bölümün daha fazla geri esnediği, Barlat89’da ise sol bölümün daha fazla esnediği 

tahmin edilirken Yld2000 akma kriterinde geri esnemenin en az olduğu görülmektedir. 
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Şekil 10. Farklı akma kriterinde malzeme kesitindeki değişiklik 
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4. SONUÇ 

 

S kalıpta şekillendirme işlemi, üretim açısından oldukça sıkıntılı bir durumdur. Üretilen parçanın her bölgesindeki 

incelme homojen olmamaktadır. Özellikle birbirine kaynaklı birleştirme ile elde edilen uygulamalarda geri esneme 

oldukça problem oluşturmaktadır. Bu çalışma kapsamında da oda sıcaklığında şekillendirilmesi problemli olan 

titanyum alaşımının 400 oC sıcaklık değerindeki şekillendirilmesi incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre 

Yld2000 akma kriterinin sonuçlarının daha yakın olduğu görülmüştür. 
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Özet 

Optik koherans tomografi (OKT); Retinal sinir lifi tabakası (RSLT), makula tabakası (MT) ve volümü (MV) ve 

ganglion hücre kompleksi (GHK) gibi optik sinir başı parametrelerini ölçen, noninvaziv, hızlı ve güvenli bir 

yöntem olması açısından son yıllarda kullanımı giderek artan bir görüntüleme yöntemidir. Retinanın beynin 

anatomik bir uzantısı olması nedeniyle retinanın ve optik sinirin OKT ile değerlendirilmesi beyne bir pencere açar 

ve retinal değişiklikler nöroinflamasyon ve dejenerasyona paralel olarak meydana gelebilir. Kliniğimizce migren, 

huzursuz bacaklar sendromu, esansiyel tremor ve epilepsi hastalarının olası nörodejenerasyonun değerlendirilmesi 

açısından OKT ile kontrol gruplarına kıyasla değerlendirildiği çalışmalar gözden geçirildi. Bu çalışmalar OKT’nin 

non-invaziv, kolay uygulanabilir ve güvenli bir yöntem olarak çeşitli nörolojik hastalıklarda nörodejenerasyonu 

göstererek hastalığın seyri ve prognozu açısından önemli ipuçları sağlayabildiğini ve takiplerinde 

kullanılabileceğini göstermektedir. Sonuç olarak çeşitli ilerleyici nörolojik hastalıkların takip ve tedavi kararları 

açısından OKT’nin yakın gelecekte rutin olarak kullanılabileceği kanaatindeyiz. Ayrıca konu ile ilgili 

uzunlamasına ve çok merkezli çalışmalara ihtiyaç olduğunu düşünmekteyiz. 

Anahtar kelimeler: Optik koherans tomografi, retina, nörodejenerasyon. 

GİRİŞ 

Optik koherens tomografi (OKT); biyolojik doku katmanlarını, yüksek çözünürlükte tomografik kesitler alarak 

görüntüleyen, yeni bir tıbbi görüntüleme yöntemidir. Dokulara gönderilen ve farklı doku katmanlarından geri 

yansıyan ~800 nm dalga boyundaki infrared ışığın yansıma gecikme zamanını ve şiddetini ölçerek, dokuların ve 

patolojilerinin ultasonografiye benzer bir şekilde ama ondan çok daha yüksek çözünürlükte (1-15 mikron (μm)) 

kesit görüntülerinin alınmasına olanak tanır (Huang ve Swanson, 1991, Fujimoto ve ark., 2004). Aksonal ve 

nöronal kayıpları ölçmek için kullanılanılabilen noninvaziv, güvenli ve pratik bir yöntemdir (Jones ve ark., 2001, 

Blumenthal ve ark., 2000, Paunescu ve ark., 2007).  Retinal sinir yapısı 3 kat gangliyon hücresinden oluşur. Bunlar, 

gangliyon hücresi aksonlarından oluşan retinanın sinir lif tabakasını (RSLT), ganglion hücre gövdelerinden oluşan 

ganglion hücre tabakası (GHT), ve gangliyon hücresi dendritlerinden oluşan iç pleksiform katman (IPT)’dır. Bu 

üç tabakanın kompleksine ganglion hücre kompleksi (GHK) denir (Guyton ve Hall, 1996). Retinanın beynin 

anatomik bir uzantısı olması nedeniyle retinanın ve optik sinirin OKT ile değerlendirilmesi beyne bir pencere açar 

ve retinal değişiklikler nöroinflamasyon ve dejenerasyona paralel olarak meydana gelebilir. OKT ile ölçülebilen 

diğer bir yapıda koroid kalınlıktır. Damarsal ya da kan akımını etkileyen patolojilerde koroid yapısında incelme 

gözlenir. Literatürde alzheimer hastalığı (AD), parkinson hastalığı (PD), multiple skleroz (MS), esansiyel tremor 

(ET) ve migren gibi çeşitli nörolojik hastalıklarda RSLT kalınlığının azaldığını gösteren çeşitli çalışmalar 

bulunmaktadır (Nolan ve ark., 2015, Lamirel ve ark., 2009, Tak ve ark., 2017, Tak ve ark., 2018). Özellikle OKT 

ile retinada miyelin kaybının gösterilmesi dejenerasyon lehine bir kanıt olmuştur (Lamirel ve ark., 2009). Böylece 

retina tabakası dejenerasyonu takip edebileceğimiz önemli bir anatomik yapı haline gelmiştir.  

MATERYAL VE METOD 

OKT Ölçümü 

Heidelberg Engineering Announces 85,000 Hz OCT2  Next Generation SPECTRALIS OCT Module cihazında 

sağ ve sol gözün RSLT, koroid yapının üç bölgeden alınan ölçümleri ve bunların ortalaması, GHT yapıları 

ölçülerek kayıt altına alındı. RSLT tabakası temporal (T) ve nasal (N) ana segmentlerden oluşur. Bunlarda kendi 

içinde superior kadran ( TS, NS ) ve inferior (TI, NI ) kadran olarak değerlendirilir. Her iki göz için ayrı ayrı 

http://www.heidelbergengineering.com/international/2015/04/17/heidelberg-engineering-announces-85000-hz-oct2/
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katmanlarının ölçümü yapılarak analiz edilmiştir. Neticede sağ ve sol gözde 6 şar bölgeden (N, NS, NI, T, TS, 

TI) toplam 12 bölge analiz edilmiş olup ek olarak her iki gözün RSLT ortalaması da (Sağ ortalama ve sol 

ortalama) alınarak karşılaştırılmıştır (Resim 1.).  

OKT ile karşılaştırdığımız diğer yapı koroid kalınlıktır. Subfoveal koroid kalınlığı ölçümü OKT yazılımının 

ölçüm aracı kullanılarak manuel olarak retina pigment epitelinin dış kenarından başlayan ve bu kenara dik bir 

çizginin koroid-sklera sınırına getirilerek aradaki mesafenin ölçülmesi ile yapıldı. Fovea ve foveadan nazal ve 

temporale doğru 500 μm aralıklarla 1500 μm’luk mesafeye kadar kadar toplam 3 farklı noktada ölçüm yapıldı 

(Resim 2).  Çalışmamızda Koroid yapının kalınlığının 3 ayrı bölgeden ölçerek ortalamalarını aldık ve her iki grup 

arasında farklılık olup olmadığına bakıldı. Son olarak;  GHK yapısının segmentasyonu yapılarak ganglion hücre 

tabakası denilen (GHT) yapı, aksonal uzantı olan RSLT ve dendrit tabakasından oluşan IPT’den ayırarak 

karşılaştırıldı.  

 

Kliniğimizce yapılmış olan migren hastalarının (n=77) olası nörodejenerasyon açısından OKT ile kontrol grubu 

(n=41) ile kıyaslandığı çalışma (10), esansiyel tremor (ET) hastalarının (n=40) OKT ile kontrol grubu (n=40) ile 

kıyaslandığı çalışma (9), huzursuz bacaklarlar sendromu (HBS) olan hastaların (n=30) OKT ile kontrol grubu 

(n=30) ile kıyaslandığı çalışma (Tak ve ark., 2017) ve epilepsi hastalarının (n=34) OKT ile kontrol grubu (n=36) 

ile kıyaslandığı çalışmalar değerlendirildi. 

 

BULGULAR 

Ak madde lezyonu olan ve olmayan migren hastalarının kontrol grubuyla kıyaslandığı toplam 118 olgudan oluşan 

çalışmada: RSLT ’nin tüm alt tabakalarının tamamında, hasta grubunun kendi içinde ve her iki grup ile kontrol 

grubu arasında anlamlı bir far bulunamadı(p>0.05). Ortalama RSLT değerlerine bakıldığında hasta grubunun 

kendi arasında anlamlı bir fark bulunamadı (p>0.05) ancak toplam migren grubu ile kontrol grubu kıyaslandığı 

zaman migren grubunda kontrollere göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde incelme saptandı (p=0.005) (resim 

3.). 

HBS olan hastalar ile kontrol grubu (toplam 60 olgu) OKT değerlendirildiğinde RSLT, GHT, IPT ve koroid 

kalınlıkları açısından her iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark tespit edilemedi (p>0,05) (resim 4.). 

ET hastaların kontrol grubuyla kıyaslandığı toplam 80 olgudan oluşan çalışmada: RSLT, GHT ve IPT kalınlıkları 

açısından ET grubunda kontrollere göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde incelme saptandı (p<0.05) (resim 5.). 

Epilepsi hastalarının kontrol grubuyla kıyaslandığı toplam 70 olgudan oluşan çalışmada: RSLT, GHT ve IPT 

kalınlıkları açısından ET grubunda kontrollere göre istatistiksel olarak anlamlı düzeyde incelme saptandı (p<0.05). 

 

 
Resim 1. Retinal sinir lifi tabakası (RSLT) olcumu. A) Optik sinirin gorunumu. B) RSLT’nin kesitsel gorunumu. 

C) RSLT’nin segmentasyonu. D) RSLT kalınlık haritası. 
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Resim 2. Spektral optik koherans tomografi cihazı ile koroid kalınlığı olcumu. Retinal pigment epitelinin dış 

kenarında koroid-sklera bileşkesine subfoveal dik bir cizgi cizildi.Bu cizgiden 500 mikrometre aralıkla nazal ve 

temporal taraflardan iki cizgi daha çizildi. 

 

TARTIŞMA 

Optik koherans tomografi (OKT); Retinal sinir lifi tabakası (RSLT), Makula tabakası (MT) ve volümü (MV) ve 

Ganglion hücre kompleksi (GHK) gibi optik sinir başı parametrelerini ölçen, noninvaziv, hızlı bir yöntem olması 

açısından son yıllarda kullanımı giderek artan bir görüntüleme yöntemi olmuştur (Schonfeldt-Lecuona ve ark., 

2016, Frohman ve ark., 2008). RSLT, optik sinir, kiazma ve optik trakdan kaynaklanan ganglion hücrelerinin 

aksonlarını içeren bir yapıdır. Bu aksonlar retinada non-miyelinize olduklarından dolayı, RSLT 

nörodejenerasyon, nöroproteksiyon ve nöronal onarımı göstermekiçin ideal bir yapıdır (Galetta ve ark., 2011). 

Yapılan çalışmalar OCT ölçümlerinin, beyin atrofilerinin şiddeti ile uyumlu olduğunu göstermektedir. Ancak 

göz dibi muayenesi ve fotoğraflarla RSLT hasar tespiti, %50 ganglion hücre hasarı sonrası mümkün 

olabilmektedir. 

Biz kliniğimizde yapmış olduğumuz migren, ET ve epilepsi tanısı almış olan hastaların kontrol grubu ile olası 

nörodejenerasyon açısından OKT ile kıyasladığımızda hasta gruplarında nörodejerasyon lehine istatistiksel 

olarak anlamlı ilişki saptadık, HBS hastalarında ise kontrol grubuna kıyasla istatistiksel olarak anlamlı bir fark 

bulamadık. Ayrıca yaptığımız bu çalışmalar OKT’nin non-invaziv, kolay uygulanabilir ve güvenli bir yöntem 

olarak çeşitli nörolojik hastalıklarda nörodejenerasyonu göstererek hastalığın seyri ve prognozu açısından önemli 

ipuçları sağlayabildiğini ve takiplerinde kullanılabileceğini göstermektedir.  

 

SONUÇ 

OKT kolay uygulanabilir non-invaziv bir yöntemdir. Çeşitli nörolojik hastalıklarda nörodejenerasyonu beynin bir 

uzantısı olarak kabul edilen retinal sinir yapıları üzerinden kolaylıkla değerlendirebilmektedir. Çeşitli ilerleyici 

nörolojik hastalıkların takip ve tedavi kararları açısından yakın gelecekte rutin olarak kullanılabileceği 

kanaatindeyiz. Konu ile ilgili geniş kapsamlı çalışmalar ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz. 
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Resim 3. Migren hastalarının OKT ile değerlendirildiği çalışma 
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Resim 4. Huzursuz bacak sendromu hastalarının OKT ile değerlendirildiği çalışma 
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Resim 5. Esansiyel tremor hastalarının OKT ile değerlendirildiği çalışma 
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Abstract 

Organic standards aim at good animal health and welfare in dairy cattle farm. In organic livestock production, 

some diseases (metabolic diseases, hoof problems, parasitic infections) are more prevalent due to restrictions in 

administration of disease treatments prescribed by national certification bodies. Therefore, it is important to put 

into action that protective health practices by providing of suitable breeds for organic livestock, as well as the 

nature of organic livestock. In addition, the most important criterion that defines the animal welfare approach in 

organic livestock is the harmonious and natural association with the environment in which the animal lives. 

Breeding animals under an organic system requires a higher standard of management than a traditional system. 

Organic management should encourage the use of alternative treatments, such as homeopathy, which improve the 

animal's ability to resist disease, rather than treating diseases. Preventive medicine is always a cheaper treatment. 

Metabolic diseases occur frequently in animals with long term milking, poor nutrition during dry period and high 

condition score (4-5) in organic dairy farms. Timpani, mastitis, infertility, foot problems, ketosis and milk 

infections with parasitic infections are more common in organic dairy farms. This study was compiled with the 

aim of presenting current information on prevention and treatment initiatives, as well as approaches to diseases in 

organic milk companies.  
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1. INTRODUCTION 

Organic management does not allow many animal health treatments (e.g., antibiotics, hormones, calcium 

proprionate gel tubs, many udder salves, etc.) commonly used on conventional farms. Dairy health on organic 

farms is more than knowing the allowed and prohibited substances. Organic farmers should mainly focus on 

preventive practices, management and sanitation. Organic dairy herd health is based on the integration between 

soil, environment, nutrition, and animal health. The prevention of disease through best management practices is 

essential. Preventive practices, such as excellent nutrition, vaccination as necessary, stress reduction, and attention 

to sanitation greatly enhance the health of the herd and reduce disease. When disease does occur, early diagnosis 

and intervention is important. To be most effective, alternative treatments need to be introduced earlier and more 

intensively than conventional treatments. The advantages to animal health under organic management include 

higher forage diets from predominantly good-quality pasture, more exercise and fitness from actively grazing, 

reduced stress from lower production, crossbreeding for hybrid vigor, and the ability to exhibit natural behaviors. 

Complementary and alternative veterinary medicines are treatments not currently considered part of conventional 

medicine. Complementary and alternative veterinary medicines includes most common botanical (herbal) 

medicines, homeopathy, acupuncture, and chiropractic medicine.  

 

2. BOTANICALS USED IN ORGANIC FARMS 

Botanicals can be administered in a number of ways. The most common forms are alcohol extractions, hot water 

extractions, essential oils topically applied, or the consumption of whole or parts of dried herbs. Dried herbs may 

also be administered in gelatin boluses or capsules. Common and scientific name of botanicals used in organic 

farms and their parts, effects and toxicity are given in Table 1 
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Table 1. Commonly used botanicals on organic farms. 
Common and Scientific 

Name 
Parts Used Uses Toxicities 

Aloe vera 

Aloe spp. 
Leaves 

Topically: rashes, cuts, burns 

Internally: Digestive aid, 

antispasmodic, 
immune stimulant 

Digestive upset, 

colic, diarrhea 

Black cohosh 

Cimicifuga 
Rhizomes Reproduction Liver disease 

Black walnut 

Juglans nigra 
Hulls Intestinal parasites, diarrhea 

Laminitis, seizures, 

respiratory failure 

Boneset 

Eupatorium perfoliatum 

Leaves, 

flowers 
Immune stimulant, bone pain, fever Diarrhea, skin irritation 

Cayenne 
Capiscumspp. 

Ground fruit 
Stimulate local circulation, pain, 
antimicrobial 

Irritation 

Cedar 

Thuja 
Leaves, twigs 

Topically for warts, chronic skin 

problems, upper respiratory 

problems 

Abortion, digestive upset 

Comfrey 
Symphytum officinale 

Leaves, root 

Bone healing, commonly used as a 

poultice for wounds, acute mastitis, 
teat injuries 

Internal uses can be extremely toxic: liver 
toxicity and failure; liver cancer 

Fenugreek 

Trigonella foenum-

graecum 

Seeds, leaves Stimulate milk production Muscle disease, anemia 

Foxglove 
Digitalis lanata 

Leaves, roots, 
seeds 

Heart disease 

Extremely toxic: 6–7 oz. of fresh leaves can 

kill a cow; nausea, vomiting, diarrhea, 
slowed/abnormal heartbeat, hallucinations 

Garlic 

Allium sativum 
Bulb, cloves Antibiotic, antifungal, dewormer Bleeding, anemia 

Ginger 

Zingiber oficinale 
Root Digestive upset Bleeding 

Goldenseal 
Hydrastis canadensis 

Whole plant 

Anti-inflammatory, antimicrobial, 

laxative, digestive disorders, increase 
bile flow 

Diarrhea, seizures at high doses 

Pokeweed 

Phytolaccaspp. 
Berries, root 

Most commonly used 

homeopathically: tumors, mastitis 

Extremely toxic: colic, diarrhea, respiratory 

failure, weakness, death 

Sage 

Salvia 
Leaves Indigestion, decrease lactation Large doses: dizziness, increased heart rate 

St. John’s wort 
Hypericum perforatum 

Flowers, 
plants, stems 

Antidepressant, nerve pain 
Restlessness, confusion, depression, circling; 
skin irritation; abortions, reduced milk 

production 

Tea tree oil 

Melaleuca alternifolia 
Oil from leaves 

Antimicrobial, skin infections: 

bacteria, fungal, yeast 
Not for oral use 

Valerian 

Valeriana officianalis 
Root Sedative Very safe 

White willow 
Salix spp. 

Bark 
Anti-inflammatory: 
fever, injuries, pain 

Digestive upsets 

Wolfbane or leopard’s 

bane 

Arnica montana 

Leaves Bruising, inflammation 

Not for oral use, 

most commonly used 

homeopathically 

Wormwood 

Artemisia absinthium; 
Artemisia annua 

Leaves Dewormer, insect repellent 

Digestive disorders, 

hallucinations/delirium, 
paralysis, death 
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3. THE USE OF HOMEOPATHY IN ORGANIC DAIRY COW 

Homeopathy bases treatments on the Law of Similars or "like treating like." The concept is similar to conventional 

medicine vaccinations where small amounts of dead or live bacteria or viruses are introduced into the body to 

stimulate the body’s immune response, helping the body do the real disease fighting. Substances that would create 

adverse symptoms in cattle for homeopathy are extremely diluted and shaken at each step of dilution. These dilute 

are used to treat symptoms that the original product would have created. Successful homeopathic treatment relies 

on fully assessing the animal, taking into account not only the symptoms present (fever, diarrhea, cystic ovary, 

etc.), but the location (e.g., cystic right ovary) and the animal’s behavior. 

3.1 The Immune Stimulants for Organic Dairy Cow 

Organic dairy production and the integration of soil and crop health with animal health enhances the animal’s 

immune system. As a standard, try to increase the cows’ immunity through holistic methods: reducing stress, 

proper nutrition, considering comfort and welfare, vaccinating, and good husbandry. On occasion, organic farmers 

use other products to stimulate the immune system, including some of the following. 

3.2 The Use of Colostral-whey in Organic Farms 

Colostral-whey are produced from the colostrum of hypervaccinated cows. These pasteurized products contain 

antibodies and other immunologically active proteins (lymphokines, cytokines, lactoferrin, and enzymes) that 

attempt to generally stimulate the immune system. These products are available from a variety of companies and 

some are more specific than others (e.g., Strep specific, Staph aureus specific).  

3.3 Immunoboost 

Immunoboost is a biological stimulant produced from the cell walls of dead mycobacteria. It is used as general 

immunostimulant. This product is used to the treatment neonatal diarrhea due to E. coli in calves.  

3.4 The use of Nosodes in Organic Farms 

Nosodes are the "vaccinations" of homeopathy created from a diseased organ. Nosodes are usually used to treat 

groups of animals. Commonly, they are administered before anticipated exposure to a disease or as part of a 

treatment regimen. Mastitis nosode uses milk collected from high cell count animals of the herd to be treated, 

along with a general sample from healthy herd members.  Nosodes do not account for the individual needs of each 

animal, but create the potential for protective treatment for a herd or group. Nosodes are generally applied in 

drinking water, usually by vulval spray. Currently there is no scientific evidence in conventional veterinary 

literature.  

3.5 The Use of Hyperimmun Serum in Organic Farms 

The use of hyperimmun serum in cattle provides passive antibodies, which are mostly used to pneumonia and 

scours caused by gram-negative bacteria (E. coli, Salmonella, and Pasteurella). These products produce by hyper 

vaccinating adult cattle for the target diseases, harvesting their blood, and removing red and white blood cells to 

create a serum. They are administered to treat a disease when symptoms are apparent. 
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4.  MANAGEMENT OF DISEASES IN ORGANIC HERDS 

This section describes some of the common diseases that may be found within organic dairy herds. Organic dairy 

producers have eliminated the use of antibiotic in the treatment of clinical mastitis. While the organic regulations 

allow the treatment of sick animals with antibiotics, the prolonged withdrawal periods are an effective incentive 

to seek alternative therapies. Homeopathy seems to be the most popular alternative. This is probably due to its 

resemblance to antibiotics with easy administration and medicine-like qualities. Provision of pre-prepared 

remedies for different disease entities by homeopathic pharmacies allows novel users to gain confidence with 

homeopathy rapidly. Udder liniments which contain anti-inflammatory agents were used often as support therapy 

with homeopathy. Cold water massage, frequent stripping and herbal remedies as other alternative therapies were 

only used occasionally as a support therapy for homeopathy.  

Bloat is caused by an accumulation of gas in the cow’s rumen. The enlarged rumen puts pressure on blood vessels 

and restricts breathing. If the condition is not treated, death will occur. Aloe vera juice, probiotics, garlic and 

vegetable oil can use in indigestion and bloat as alternative treatment. 

Laminitis is a common multifactorial disease causing lameness in cattle.  Hoof health and lameness are related to 

nutrition, walking surfaces, cow comfort, genetics, and cleanliness. Alternative therapies for lameness can be 

applied homeopathic pyrogen for foot rot, homeopathic hepar sulph and silica for abscesses, garlic tincture or 

crushed bulbs orally and epsom salt/tea tree oil footwraps. 

The calf demands a lot of energy from cow during the last few weeks before birth. Ketosis is most commonly 

caused by very low carbohydrate consumption or prolonged fasting. It is a metabolic disorder of lactating dairy 

cows resulting from abnormal buildup of ketones in body tissues and fluids. The main symptoms of ketosis are 

decreased appetite and milk production, and the other symptoms are the smell of acetone on breath and nervous 

behavior. For alternative therapy in ketosis, molasses can be administered orally. 

Hypocalcemia is an afebrile disease characterized by acute to peracute flaccid paralysis in lactating dairy cows. It 

is a disorder mainly of dairy cows close to calving. It is a metabolic disease caused by a low blood calcium level. 

The main symptoms are down, trembling or wobbly cow, cold ears and normal or below normal temperature. Milk 

fever in cow can be applied 56 g apple cider vinegar twice daily for 2 weeks prefresh, and calcarea phosphorica 

(Calc phos) as homeopathy can also be given. 

The abomasum (or true stomach) which normally lies on the floor of the abdomen, is said to be displaced when it 

fills with gas and rises to the top of the abdomen. It is more likely to be displaced to the left (LDA). Signs can be 

acute or chronic and are characterized by loss of appetite, decreased or scan feces, distension of abomasum, 

weakness, dehydration, metabolic alkalosis, and apparent abdominal pain. Ginger, gentian, cayenne, sodium 

bicarbonate, caffeine for LDA can be used twice daily. 

 

4.  CONCLUSION 

In conclusion, complementary and alternative veterinary medicines such as botanical medicines and homeopathy 

in organic farms should be expanded in applications. Targets are establishment of “good animal health” and 

“animal welfare” practices by improvement the animal's ability to resist diseases in organic dairy cattle farms. 
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Abstract 

Asthma is an allergic disorder. This disturbance manifests itself in repeated crises as a result of the narrowing and 

constriction of the respiratory tract. Crises are triggered by hypersensitivity to a particular substance due to 

breathing. Asthma is showed oneself by coughing, tightness in the chest, whistling in breathing and shortness of 

breath. Asthmatics need to be well aware of crisis triggers such as house dust, humidity, cold and dirty air, 

cigarettes, pollen, hairy animals, perfumes. In this regard, the incidence of asthma attacks can be reduced or 

prevented. It is very important for people with asthma who have night asthma that the ambient conditions are 

appropriate. Because the person is asleep, he/she cannot interfere the trigger factors of crisis. As a result, these 

people often wake up with wheezing and shortness of breath. The bedrooms of the night asthmatics should not be 

cold, the bedding materials must be free of dust, and the room must have a certain level of carbon dioxide and 

humidity. 

In this study, a simulation algorithm for night asthma patients was performed. This algorithm can be converted 

into software for arduino (a physical programming platform) and similar platforms. For this purpose, the 

temperature and humidity data of the bedroom can be processed by this algorithm, and the outputs necessary for 

optimum values for the patient are automatically produced. In this way, it will be ensured that the ambient 

temperature and humidity reaches the ideal level for night asthmatic patients. 

Keywords: Asthma, arduino, sensors, intelligent systems. 

1. INTRODUCTION 

Asthma is one of the most common chronic diseases in the world. It is estimated that there are about 300 million 

asthma patients in the world (Masoli et al., 2004). Asthma is a chronic inflammatory disease of the airways and is 

diagnosed in children at most. It is the most common school absenteeism for children (one third of all absences) 

and the most common cause of hospitalization (EPA, 2007 & Godard, 1998). The median age in diagnosis is 4 

years. However, more than 20% of children diagnosed with asthma showed asthma symptoms in the first year of 

life. According to the results of a study conducted in the USA in 1999, the diagnosis of asthma is at most five 

years of age and in adults at the age of 30 years. Only 10% of patients are diagnosed after 64 years of age (EPA, 

2007 & Beyhun and Çilingiroğlu, 2004). 

The appearance of asthma symptoms during the night or in the morning is known as night asthma. Some patients 

have no complaints at all during the day, but they wake up in the morning with cough, wheezing and shortness of 

breath. In some asthmatics, complaints during the day are exacerbated at night. In asthma patients, various stimuli 

are known to cause asthma attacks and asthma attacks due to narrowing of the airways in the lung. The most 

common causes of dyspnea in asthmatic patients are viral infections and exposure to allergens. In addition to these 

factors, the quality of indoor and outdoor environments may also have significant effects on asthma control. Heat 

and moisture characteristics of the air reaching the lungs by breathing in asthma may cause the formation of 

symptoms by stimulating airways. It should be kept in mind that cold air and hot air can trigger asthma symptoms. 

Hot and humid air can also indirectly affect the allergen load in the air. Increased humidity with hot air facilitates 

the growth of mold fungus and house dust mites in indoor environments and leads to an allergen exposure increase 

(Karacı, 2018). The air content of the inhaled air is the ideal level (45-50%) and the heat ratio is approximately 

20-23 degrees. Increased humidity may cause respiratory insufficiency due to excessive sweating, fluid loss with 

excessive heat, feeling of pressure in the chest, blockage of sweat pores, difficulty in breathing due to tension and 

secondary diseases. If the air humidity is below or below the normal level, it may cause irritation of the respiratory 

tract and infection by preventing sputum output. 
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Arduino is ready in microcontroller, input-output pins, oscillator etc. it is a simple computer that can be used to 

detect and control the physical world that hosts electronic components. In other words, it is a microcontroller 

prototyping platform with easy-to-use, open source software and hardware. Arduino software consists of a 

development environment (IDE) and libraries. The IDE is written in Java and is based on the language of 

Processing. The libraries are written in C and C++. The most important component of Arduino is its Arduino 

libraries, which enable everyone to program without requiring detailed knowledge of the microcontroller. Arduino 

libraries can be easily programmed with analogue and digital signals. Using signals from sensors, robots and 

systems interacting with their surroundings can be designed. Specific to the project, such as movement, sound, 

light can be created to the outside world. 

Considering the studies in this area; in one study, they presented a prototype of a mine detecting robot that can be 

controlled remotely using Wi-fi technology. In the study, a robot design with special distance sensors was used to 

ensure and secure the safety of people. In this study, the prototype was manufactured using low temperature 

resistant metal. In addition, a Global Positioning System (GPS) sensor has been used to identify and transmit the 

current position in the robot (Abilash and Kumar, 2017). As a result of the other study, body temperature and heart 

rate were measured using arduino digitally (Thomas et al., 2016). In this and similar studies, arduino is often used 

because it has the ability to receive input from various sensors and to detect its surroundings and to react to its 

environment by controlling the lights, motors and other actuators. The microcontroller on the card is programmed 

using the Arduino programming language. In the study, LM35 was used for body temperature. The reason for 

choosing body temperature as a parameter is that it is a key factor for the monitoring and diagnosis of human 

health. For heart rate measurement, heart rate sensor is used. Briefly, the design developed within the scope of the 

study allows a person to measure their average arterial pressure in about a minute and to display the correct body 

temperature on Android. It was also emphasized that the developed system could be used to measure physiological 

parameters such as heart rate (Systolic and Diastolic), Pulse rate (Thomas et al., 2016). In another study in which 

Arduino is actively used (Amagsila et al., 2017), it is proposed to develop an Android-based application for all 

vehicle owners who will get flood reports against the route through which drivers who travel through the route, 

which are likely to be floods or floods, will travel. The application must use the smartphone's GPS system to 

determine the user's location in order to operate. The main aim of the study is to design a mobile application that 

will help vehicle drivers to monitor flood water occurring on the street (Amagsila et al., 2017). In the other study 

by Lin et al. (Lin et al., 2017), it was emphasized that a single arduino card is important for Internet of Things 

(IoT) applications. However, it is also noted that great effort is required to establish interactions between more 

than one Arduino card. By integrating the Arduino with the improved IoTtalk, ArduTalk enables users to connect 

sensors to the actuator without the need for programming or programming, connecting them to the actuator, and 

quickly generating Arduino applications for different purposes. In addition, measurements have been made to 

investigate the time complexity for data transmission between multiple Arduino cards and a damping mechanism 

has been proposed to solve the justice problem caused by discrepancies between local and distant delays between 

Arduino cards (Lin et al., 2017). In another important study (Zaharudin et al., 2014), a breathing carbon dioxide 

(CO2) measuring device was designed and marketed for home monitoring applications. This measuring device is 

designed to monitor asthma severity of asthma patients. In order to use this device, the patient must take a full, 

deep breath and blow it with as fast and hard air as possible, until there is no air exiting the patient's lungs. In 

addition, this test cannot be performed for children under 6 years of age. The operation of the system is briefly 

processed using the Arduino output signal (CO2 concentration) and sent to the PC via the universal serial bus 

(USB) port for further analysis. The study was performed based on simulation and Proteus 8 software was used 

for this (Zaharudin et al., 2014). Chronic diseases are the main cause of mortality in developed countries. Among 

them, asthma has an increasing prevalence in urban areas. Vasilateanu et al. (Vasilateanu et al., 2015) proposed 

the use of air quality parameters especially for asthma patients to monitor the environment. The study included 

health practices for asthma patients. In short, a study focused on air quality monitoring based on arduino using 

affordable and available hardware platforms (Vasilateanu et al., 2015). In short, this is a sensor-based study that 

measures air quality in general and is design-oriented. As a result of any intervention in the environment of the 

patient, the process of bringing the relevant environmental conditions to the patient is incomplete. 

In this study, a design algorithm which can be adapted to arduino and similar programming platforms for the 

patients with asthma at night has been performed. For this purpose, the temperature and humidity data which are 
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important for the patients with nighttime asthma of the bedroom can be processed with the proposed algorithm. 

Thanks to this algorithm, necessary outputs can be produced automatically to ensure optimum temperature and 

humidity values. The flow diagram of the work performed is as shown in Figure 1 below. 

 

 

Figure 4. Block diagram of this study (TS: Temperature Sensor , HS: Humidity Sensor) 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

Asthma is a form of discomfort that can be seen in every age group, especially children and elderly people who 

have high levels of life. There are some important situations in which people with this disease should pay attention 

during their lifetime. In particular, there should be no factors triggering crises such as dust, dirt, mites in living 

environments. In addition, the humidity and temperature levels of the environment are very important, especially 

at night. As the patient is asleep during the night, he cannot adjust the humidity and temperature of the 

environment. This situation triggers the so-called asthma attacks. This study is a design study to keep the 

temperature and humidity values of the living environment of people with asthma at the optimum level. The flow 

diagram of the Automatic Environment Evaluation Algorithm (AEEA) algorithm designed for the study is given 

in Figure 2. 
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Figure 2. Flow diagram of the AEEA algorithm 

Thanks to the AEEA algorithm designed within the scope of the study, data taken from temperature and humidity 

sensors placed in certain places of the room are processed automatically. Then, as a result of the data obtained 

from these data, the necessary hardware components are activated as software. 

The input of the flow diagram creates data from the sensors. In the next step, the threshold values of both 

temperature (Tthr) and humidity (Hthr) levels are determined to activate the required heating-cooling and 

dehumidification / dehumidification equipment. These threshold levels are more user-dependent and can also be 

set very precisely. In the next step, the temperature and humidity values in the room are averaged by taking the 

average of the data received from the sensors. The aim here is to obtain the general values of the room, not regional. 

If desired, the same procedure can be carried out on the temperature and humidity values of the patient's area. In 

the next step, both values are compared with their threshold values. If the ambient temperature exceeds the desired 

value, the cooling system is switched on; otherwise the heating system is switched on. Likewise, if the ambient 

humidity exceeds the threshold level, dehumidification, and vice versa. After these stages, the system continues to 

perform its operations on the new data. 

 

3. CONCLUSION AND DISCUSSION 

The recurrence of discomforts due to environmental factors is undoubtedly due to the fact that the environment in 

which the person lives is not suitable for the disease. Asthma is also a recurrent respiratory disorder that is affected 

by environmental factors. It is not possible for people with this disease to measure and evaluate the conditions of 

the environment. Especially for infants, children and elderly people who do not have the possibility to change the 

environment for this disease is much more difficult. For such people, living conditions can be better if at least the 
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ambient conditions they live in can be kept at the optimum level for the disease. This is only possible with 

automatic intelligent systems.  

In this study, a design algorithm has been implemented which can be adapted to many programming platforms for 

patients with asthma at night. For this purpose, the temperature and humidity data, which are important for the 

patients with asthma in the bedroom or living environment, can be processed with the proposed algorithm. Thanks 

to this algorithm, necessary outputs can be produced automatically to ensure optimum temperature and humidity 

values. The quality of life of these people will be increased by using these and similar automated systems in the 

living environment of people with this disease. In addition, during the night will be a quality and healthy sleep 

process will be prevented due to sleep disturbance will be prevented. The same automatic system can be adapted 

to the living spaces of people with different discomfort with other additional equipment. 
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Abstract 

Intelligent systems are hardware systems that are based on a lot of software and fulfill the requirements of the 

commands in this software. These systems can be operated on the basis of what is understood by their name or 

according to the possibility of realization and can produce an output by automatically evaluating the previous data. 

This output type is given as software and / or hardware. An example is the activation or deactivation of any device 

as a result of input data evaluated in the system, or the reflection of software generated messages on the screen. 

Intelligent systems also have a dynamic structure and have the ability to update existing knowledge and skills 

according to the environment. There are some features that give any system the "smart" adjective. System obtains 

"intelligent" title as a result of possessing some or all of the features of detection, evaluation, problem solving, 

decision making, and storage by learning to use them for later use. All these talents can be acquired and 

implemented only with software. 

Intelligent systems are beginning to be used almost everywhere today because of the features that make people's 

life easier and easier to manage. Especially, in today's families, every individual is working, which causes some 

processes related to home. This is most often the case during the shopping list preparation phase. For these reasons, 

many white goods companies on the market continue to work on integrating intelligent systems into kitchenware. 

The first white goods conspicuous in this area is the refrigerator. Because the amount of food in the fridge is the 

first thing that comes to mind during the preparation of the shopping list. Often, after a busy work day, when a 

small but significant amount of food in the refrigerator comes to an end or is inadequate, people turn to fast food, 

which has been proven to be a health hazard. People will be informed automatically in terms of the amount of 

some food in the refrigerator, not yet coming home, to make their lives easier.  

In this study, an algorithm has been proposed for smart egg shelf that can be used in smart refrigerators. Egg 

shelves consist of a pit for each egg according to the structure and each egg is sitting in these pits. A total number 

of eggs will be detected automatically by a switching system to be placed in each pit on the shelf. A generic system 

to which all switching mechanisms are connected will produce an output as the number of eggs can be 

automatically detected. The all data will be evaluated by the algorithm and necessary outputs given. This outputs 

type could be in the form of SMS or audio-visual warning when the number of eggs falls below a certain number. 

Thanks to this design, researchers and / or firms working on intelligent refrigerators will be pioneered. 

Keywords: Intelligent systems, intelligent refrigerator, intelligent egg shelf. 

1. INTRODUCTION 

The Internet of Things is defined as "a unique network around the world, where uniquely addressable objects are 

formed, and the objects in that network communicate with each other through a specific protocol." Also this 

concept is roughly; It is possible to define a system of devices that communicate with each other through a variety 

of communication protocols, and which can be connected to each other by sharing information, and as a system 

of intelligent network. The system, which was used until 2001, was sending the coffee machine to the computer 

screens three times per minute. In 1999, Kevin Ashton listed the benefits of RFID technology for P & G to the 

company and proposed its use. Suggested system; "Internet of things" was a global system standard based on radio 

waves and sensors. According to the researches, it is estimated that 10-11 billion devices are connected to the 

internet today and this figure is expected to reach 50 billion device levels by 2020. Furthermore, it is estimated 

that in 2020, the information traffic generated by 20 typical household appliances will be higher than all Internet 

traffic produced in 2008. When equipped with objects, sensors and electronic circuits, they gain the ability to 

update the status information by contacting people. With the development of mobile networks and the Internet, it 
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became easier for these objects to communicate with people, and people had the chance to observe and control 

them from anywhere, anytime. In addition to all the benefits, the Internet of Things will also cause some problems. 

The fact that we offer online recording of our social life through devices connected to each other will increase the 

amount of data to be generated incredibly and this will be a difficult and complex business to analyze and process 

large data. In addition, the confidentiality and security of these data will be an important issue (Yetimler, 2018). 

Intelligent systems are designed on the basis of computer hardware consisting of software that can perform many 

different operations based on a basic operating system. Intelligent systems are capable of executing business 

processes with more than one stage, performing operations according to more than one possibility, receiving 

information and data from different hardware, and thus have the ability to use different forms of information and 

databases. Intelligent systems, however, recognize users, store data and information to use in defined format, and, 

more importantly, update information and data continuously. The elements that bring these capabilities to 

intelligent systems are the presence of advanced hardware and software architectures. As a result, computer 

hardware and software, which started with the simplest applications, have reached the capabilities to create 

intelligent systems. Intelligent systems are capable and even more and more indispensable at the same time the 

ability to do different jobs and applications. Intelligent portable systems can perform almost all of the applications 

that can be done in a built-in computer system. Intelligent systems, which have an important place in our lives 

with the transformation of mobile phones into smart phones, are also commonly used in industrial applications 

other than individual uses. For example; In addition to using the device's phone feature, users of the smartphone 

can also perform smart calendar and database generation, voice and image processing, archiving, internet access, 

real-time location locating, map and road guidance. Similarly, production terminals and quality qualifications in 

factories can be evaluated and stock checks can be made by hand terminals with intelligent device feature. On the 

other hand, portable smart systems are widely used as point of sale terminals. Intelligent systems within these 

types of applications can also be integrated for multiple applications on demand (Akgül, 2013). 

There are many studies for smart fridge designs in the literature. Even some great technology brands have put 

these ideas into practice. Considering some studies in this area, small design suggestions are noteworthy. For 

example, in a dissertation study, the authors proposed a design that adjusts the ambient conditions in order to 

maintain the freshness in the refrigerators for longer. The factors affecting the rate of decay for fruits and 

vegetables were examined and the information about ethylene ratio, ambient relative humidity and temperature 

were examined (İstem, 2015). In another intelligent system study, the volume sensor for the smart refrigerator is 

presented to determine the amount of space in the refrigerator (Peter et al., 2004). In a study presented by the 

researchers, the next generation of smart refrigerators connected to the IoT system and their functions, structure 

and architecture were mentioned (Floarea and Sgârciu, 2016). 

In this study, an algorithm has been proposed for smart egg shelves that can be used in smart refrigerators. The 

egg shelves consist of a pit for each egg due to their structure and each egg sits in these pits. By means of a 

switching system to be placed in each pit in the rack, the total number of eggs can be determined automatically. 

All these data will be evaluated by the written algorithm (AEA) and the necessary outputs will be given. This type 

of output may be in the form of SMS or voice-alert when the number of eggs falls below a certain number. The 

design of the study is given in Figure 1. 
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Figure 5. Block diagram of this study (ES : Eggcup Sensor) 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

With the development of technology with each passing day, the increase in smart system designs is challenging. 

Intelligent city, intelligent traffic, smart junction, smart home, smart room, smart kitchen, smart refrigerator and 

many other similar systems are now widely used. Even smart objects have evolved in smart items. In this study, a 

design algorithm is presented to make the egg rack, which is a part of smart refrigerator, to be intelligent. Figure 

2 below shows the flow diagram of the algorithm for this design. 

 

Figure 2. Flowchart of the AEA algorithm 
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Thanks to the AEA algorithm designed within the scope of the study, the data received from the sensors placed 

under each hole in the egg shelf are processed automatically. If there are eggs in the corresponding hollow 1, and 

if not 0 information is produced by the sensors. Then, as a result of the data obtained from these data, the necessary 

hardware components are activated as software. 

The input of the flow diagram creates data from the sensors. Counter and control variables are actively used in the 

algorithm. The control value is dependent on the user and can be changed. Within the scope of the algorithm, each 

cavity is evaluated individually. If there is an egg in the cavity, the counter value is increased by 1 unit. In this 

way, after checking the status of each cavity, the counter value and the control value are compared. If the counter 

value is less than or equal to the control value, the user is given a SMS, audio-visual etc. output. In this way, users 

will consider this when shopping when the number of eggs is reduced. 

 

3. CONCLUSION AND DISCUSSION 

Smart systems have started to take place in our lives more and more every day. Depending on these, people's life 

is getting easier without interruption. Thanks to the smart systems and software added to the household items, 

many jobs related to the home can be done remotely and the household related situations (temperature, humidity, 

natural gas, boiler, oven etc.) can be learned. One of the most widely used items in a house; refrigerators can be 

more useful with intelligent systems and software. 

In this study, the design of an egg rack in the refrigerator with the necessary software is presented. In this way, the 

number of eggs remaining in the refrigerator can be learned when required or the number of eggs in the system 

will be notified automatically by giving the user an alert. This system can be used in many similar places. For 

example, it is important to keep them on a shelf, given the food that has crush conditions, such as tomatoes. The 

same system can also be used successfully for such situations. Another place of use can be used for the stock status 

of eggs and similar foods or goods. 
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Abstract 

Internet of Things (IoT) is expressed as the devices used in daily life are connected to the network technology and 

communicate with each other. In short, the concept of IoT can also be defined as a universe in which everything 

in the environment is connected to the network system. Numerous data are produced in this network system at any 

moment and it is expected that these data will be analyzed and understood and a result will be produced. But as 

digital data increases in a way that cannot be solved and analyzed by human intelligence, artificial intelligence 

systems are introduced. Machine learning, a sub-branch of artificial intelligence, is the whole set of algorithms 

that can be learned structurally and predicted from the data. Also; mechanical errors, sudden changes in system 

behavior, human-induced or naturally occurring indeterminate faults cause many distortions and undesired data to 

be generated in data transmitted continuously to IoT systems from sensors. Considering the data sizes transferred 

to the systems, this unwanted data, which originated from a small error, will cause the butterfly effect to slow 

down the entire system and even cause it to collapse. In short, while the system is struggling to identify this corrupt 

data, it will miss out on the actual data that must be processed. Detecting these and other unwanted data sent by 

the sensors to the system by means of software to be placed between the IoT system and the sensors will prevent 

further problems in the future. Detecting these and other unwanted data sent by the sensors to the system by means 

of software to be placed between the IoT system and the sensors will prevent further problems in the future. 

In this study, an automatic anomaly data detection system algorithm for analyzing the data produced by sensors in 

IoT technology is presented.This algorithm will enable automatic detection of undesirable data 

sent to the system by the sensors. 

Keywords: IoT, sensors, anomaly detection, artificial intelligence. 

1. INTRODUCTION 

The Internet of Things (IoT) can be summarized as the situation in which the objects we use or do not use in our 

environment interact with the environment as a result of the objects being connected to the internet in someway. 

Any object that has a relationship with its surroundings is considered "smart".When we look at the history of 

Internet of Things technology, it is understood that it was first used by Kevin Ashton in 1999. That is, it is a fact 

that the first use of IoT technology is not in a very distant time period and there are many areas to be discovered 

in the scientific sense.This has become the focal point of many scientists and researchers. 
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Figure 1. Examples of IoT technology used areas (Paramita, 2017) 

As a result of the studies of researchers in this field, products that contain IoT technology and actively use it are 

revealed. Accordingly, in the very near future many products that we are not aware of or use in our environment 

will have IoT technology. According to the surveys, it is estimated that approximately 26 billion devices will be 

connected to the internet in a way that will have an IoT technology in 2020 and will be added as "smart" to the 

name of the whole (Askan, 2018).  

 

Figure 2. An overview of IoT technology (Admin, 2017) 

Smart wristband, smart tshirt, smart pens, smart glasses, smart shoes, such as the abandonment of our daily life of 

many products in the name of the "smart" adjective use of these items is connected to the Internet (Wi-Fi, 

Bluetooth,..)in some way possible.At this point, a problem arises in front of researchers about connecting objects 

to the Internet.This problem is how products with IoT technology will use this technology in areas where there is 

no internet.In these cases, it is planned to use drones actively in the context of Mark Zuckerberg's Internet.org 

project in regions that cannot be connected to the internet.That is, the connection of the objects with IoT technology 

to the internet will be provided by the drones positioned nearby and will be able to transfer data to each other 

(Askan, 2018). 
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To summarize, IoT is a technology that allows the control of data by ensuring that the products called "smart" are 

connected to each other by connecting to the internet and that the desired application steps are carried out correctly. 

Although this technology is confronted with limited applications in the fields of home automation, industry, energy 

and health for the time being, it is a fact that it will be used actively and intensively in the near future. 

To integrate IoT technology into any object, it is necessary to have some sensors according to the need.Sensors 

are the most important elements used in IoT applications.In IoT applications, sensors such as ultrasonic, sonar, 

infrared, laser sensor technologies, level, liquid identification, light, color and touch sensors are some of the 

commonly used sensors (Göğüş, 2018). 

The IoT technology is now used in many fields for different purposes.It is possible to find examples of applications 

in homes, industry, transportation, health and energy.IoT-enabled devices in home and building automation are 

used for comfort and safety in electrical, electronic and mechanical systems.In addition to providing real-time 

monitoring and control in the industry, IoT technology is used to maximize safety thanks to high-precision 

automation system.IoT technology provides monitoring and control of the grid via smart grids in the energy 

sector.In the field of health, IoT is frequently used in emergency notification systems, wearable medical devices, 

real-time remote monitoring.Intelligent traffic control, intelligent parking, safety and roadside assistance are the 

main features of IoT's transportation applications.With IoT, the recognition of natural disasters such as weather, 

pollution control, earthquakes and floods through early warning systems is also important in environmental 

analysis (Kesayak, 2018). 

Many scientific studies in this area are also available in the literature. Some of those; 

Akkus (2016) conducted cryptographic data communication between any two different local area networked, 

programmable microcontrollers in the IoT ecosystem.It is presented as an advantage that the device can not be 

extracted from the content even if the data block is read, because it is sensitive to the attacks coming from outside 

and it encodes the contents of the package. 

In another study, in addition to health applications of Internet of Things technology, a system aimed to be realized 

within the scope of this technology was introduced (Aktaş et al., 2016). 

Aktas et al. (2014) tried to intervene in the problems that may occur in patients in the home or hospital 

environment.For this purpose, wireless body area networks based on the Internet of Things have been created so 

that doctors working actively in the sector can make a more accurate diagnosis.In addition, remote patient 

monitoring and data analysis system is presented by using RFID systems to be integrated into these networks. 

In the literature, some paradigms are briefly given as well as informing about the IoT in general.Studies are mostly 

focused on providing information and providing a vision in this field.Studies in which the subject was combined 

with machine learning were incomplete in the literature.However, it is foreseen that there will not be an 

environment where there is no use of artificial intelligence with machine learning in our present and future lives. 

As the IoT technology will be used more in the future, the intelligent processing and conclusion of complex and 

large data in systems will only be possible with machine learning and artificial intelligence. 

The data collected from the sensors used in IoT technology results in large data sizes (BigData). It is impossible 

to process and store these BigDatas when it comes to data from millions of sensors. It is important at this stage to 

obtain the necessary data as a result of processing these BigDatas with various algorithms.Because, the unwanted 

data formed due to a small error will cause the butterfly effect to cause the whole system to slow down or even 

collapse. In short, while the system deals with defining this corrupted data, it will miss the data on the master. 
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Figure 3. BigData in IoT technology (Stark, 2017) 

Detection of these and other unwanted data sent by the sensors to the system by an algorithm to be placed between 

the IoT system and the sensors will prevent further problems in the future.In this study, an automatic anomaly data 

detection system algorithm (AADDSA) for analyzing the data produced by sensors by IoT technology is 

presented.With this algorithm, it will be ensured that the unwanted data sent by the sensors to the system will be 

automatically detected and destroyed. 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

In this study, an algorithm for automatic analysis of the data generated and sent by sensors by IoT technology is 

presented. The block diagram of the study is given in Figure 4. 

 

Figure 4. Block diagram of this study 

In a system designed in Figure 4, the data generated from a sufficient number of sensors is collected in the data 

collection and tansfer unit to be sent to the next section. The next section is the Automatic Anomaly Data Detection 

System Algorithm. With an algorithm written in this section, the data is processed and sent to the IoT system.The 

flow diagram of this AADDSA algorithm is shown in Figure 5. 
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Figure 5. Flowchart of the AADDSA algorithm 

In the flow diagram of the AADDSA algorithm created within the scope of the study, the data collected from the 

sensors are processed at regular intervals to automatically correct or delete the data that is found to be inaccurate. 

The algorithm starts by taking the average of each data group within the algorithm. Then, this mean value is 

multiplied by certain coefficients to obtain multiple threshold values. For each threshold, the data are evaluated 

separately and the optimum thr value is determined. After this step, the coefficient obtained from this calculated 

threshold value is used throughout the algorithm. At the first decision stage of the algorithm, each data in the data 

group is compared with thr. If the relevant data is greater than thr, then the data is replaced with the half value of 

the average and the counter is incremented by 1. If it is small, the data is evaluated after no operation is performed 

on the data. In this way, each datais evaluated separately. Counter control is performed at the next decision stage. 

If the counter value is greater than half the data length, this means that the data group is corrupted and these data 

are deleted. So it is not sent to the IoT system. If it is small, this data group is sent to the IoT system and the same 

operations are performed for each data group. 
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3. CONCLUSION AND DISCUSSION 

Data is continuously transmitted by the sensors to the systems where IoT technology is used. The dimensions of 

the transferred data reach very large levels and cause the formation of BigDatas. Due to a slight error in such large 

data, the entire system may slow down or even crash.To summarize, the IoT system will miss or delay any 

important data that it needs to perform on the original while trying to identify these outliers.As is known, time is 

very important in IoT systems.Therefore, the system needs to process the data in a timely manner and produce an 

output. In this study, the data sent by the sensors to the IoT system is automatically processed by the AADDSA 

algorithm. In this way, the incorrect data in the data to be used will be detected. In addition, these data will either 

be corrected or deleted and not sent to the IoT system. As a result, the IoT system will not be run unnecessarily 

and time loss will be prevented and thus the system will not be locked in some cases. 

The most important part of the AADDSA algorithm is to determine the threshold value. The determination of this 

value should be studied carefully. Otherwise, non-contradictory data can be detected as if it is contradictory. 

Therefore, the spectrum of sample data groups should be trained and the minimum threshold should be determined. 
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Abstract 

Intelligent systems were designs that were imagined for many years but could not be realized in any way. Today, 

with the widespread use of these systems, many designs are being developed; but only some of them are available. 

The automatic control of electronic devices, energy usage and security systems in the buildings have emerged as 

the most intelligent system elements that have been worked on lately. Designed to be practical, low cost and with 

low energy consumption, intelligent systems are increasing the success rate in this area. 

Pneumatic is an industrial discipline that includes training and applications to convert gas pressure into mechanical 

action. Any system that uses energy stored in compressed air to perform useful work is called the Pneumatic 

System. 

In this study, a pneumatic wiper design was proposed to clean the exterior surfaces in smart buildings. The 

information obtained by dirt sensors placed at certain intervals on the outer surfaces will be transmitted to a 

software electronic system. The software element will first enable cleaning of these surfaces from above by 

activating the water sprayer mounted on glass surfaces and then the pneumatic system. With this work, exterior 

surfaces can be cleaned without risking the person especially in big glass buildings. In addition, this system will 

result in a significant reduction in workload for all smart buildings, users or institutions. 

Keywords: Intelligent buildings, pneumatic system, wiper. 

1. INTRODUCTION 

Intelligent systems are systems based on computer hardware consisting of software that can perform many 

different operations designed on a basic operating system. These systems can carry out business processes with 

more than one stage. Besides, it is able to process more than one possibility, and get information and data from 

different hardware. Expert systems, artificial neural networks, artificial intelligence, fuzzy systems and cloud 

programming can be considered among the most common programming tools used by a system to perform 

intelligent operations (Akgül, 2013). 

The concept of intelligent building was born in the early 1980s in the United States. Intelligent buildings according 

to this concept; Detecting the conditions inside and outside the building, minimizing the consumed source and 

energy, creating the most efficient, comfortable and safe environment and ensuring that the objects in the building 

interact with people with easy to use tools. In summary, intelligent building technology consists of many 

components. When it comes to gel smart home bilgisayar, a structure that is equipped with computers and 

technology should be kept in mind, allowing the user to save money while ensuring comfort and safety. 

Globally, different definitions are based on this framework. It is possible to say that many architectures still lacking 

or are largely devoid of intelligent building technology. In these buildings that do not have an automation system, 

there can be no mention of the energy saving, the presence of external facades that reduce the absorption of carbon 

or the existence of the system for security and surveillance. Smart buildings are structures that have more of them. 

They can also maximize user comfort in terms of the efficient use and control of energy, security systems, 

communication and communication systems and centralized management. From the beginning of the design 

process, sub-systems that provide centralized control and operation must be considered as a whole in order to be 

able to consider these structures as a complete intelligent building (Group, 2018). 

Pneumatic is an industrial science that includes training and applications for converting gas pressure into 

mechanical movement. In practice, the systems used in vacuum and positive air pressure and the circuit elements 

used are evaluated within the scope of pneumatics. Any system that uses energy stored in compressed air is called 
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a Pneumatic System to be able to do useful work. This phrase was taken from the word "wind" or "air" in Greek. 

Pneumatic systems work in the air. The air is removed from the atmosphere and compressed to reduce its volume, 

the pressure of the volume of gas decreasing automatically increases. The compressed air is mainly used to obtain 

work by acting on a piston or a can. The application area of the compressed air is quite wide. Pneumatic, robotic 

processing machines, the complexity of the linear and rotary movements of pneumatic presses and pneumatic drills 

to the high forces required for pneumatic drills in every branch has an application area (Bilginer, 2016). 

In the literature, it is seen that most of the studies in the field of intelligent cleaning technology remain at the 

design stage. Some of these studies have been put into practice and have gained the status of patented products. 

Some studies focused on cleaning robots, while others focused on self-cleaning smart technologies. For example, 

in one study, self-cleaning facade systems were emphasized (Orhon, 2014). Classifications were made by taking 

into consideration the material mechanisms and approaches used in the study. These systems were then discussed 

in general. In a study for self-cleaning facade systems, the authors identified user intervention as the originality of 

the study (Orhon, 2014). In another study, it is aimed to ensure that the wall edges are kept clean in public areas 

(Köse, 2009). For this purpose, a wandering robot has been designed. Developed by the author, this robot works 

according to the following classical robot logic. A microcontroller type PIC 16F877 has been selected for the 

control mechanism (Köse, 2009). 

In this study, a pneumatic wiper design has been proposed in order to clean the exterior surfaces in intelligent 

buildings. The information obtained by the dirt sensor sensors which are placed at certain intervals on the outer 

surfaces will be transmitted to a software electronic system. The software element will firstly activate the water 

sprayer mounted on glass surfaces and then the pneumatic system to clean these surfaces from top to bottom. The 

flow diagram of the study is given in Figure 1. 

 

Figure 6. Block diagram of this study 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

Smart systems are becoming more and more common and are used more actively in daily life. Many items that we 

do not use in our environment are called "smart" due to object hardware changes and added software. Thanks to 

these intelligent systems, things make people's lives easier and many details that cannot be thought of are no longer 

automatically understood. 
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In this study, a design application that will make people's lives easier is included. The exterior facades of the 

buildings, especially the business centers of the buildings, are completely covered with glass. In fact, the windows 

of our homes, which we use in our daily life and live in, are now built to be larger in terms of interior spaciousness. 

This situation revealed the problem of cleaning the exterior facades and windows of the spaces used as home and 

business centers. In this study, pneumatic-equipped exterior and glass wiper design is presented. In short, it is now 

possible to call buildings not only inside but also outside. The flow diagram of the Automatic Cleaning System 

Algorithm (ACSA) algorithm, which is the most important part of the system designed within the scope of the 

study, is given in Figure 2 below. 

 

Figure 2. Flow diagram of the ACSA algorithm 

Thanks to the ACSA algorithm designed for the study, the data received from the sensors placed on the window 

is processed automatically. Then, as a result of the data obtained from these data, the necessary hardware 

components are activated as software. 

The input of the flow diagram creates data from the sensors. In the following step, the threshold value of the dust-

dirt level is determined to activate the necessary cleaning equipment. This threshold level is more dependent on 

the user and can be set very precisely. In the next step, the average of the data received from the sensors is average 

and the amount of contamination in the glass is average. The purpose here is that the area in which a sensor is 

located may be less contaminated. Optimum level is obtained by taking the average. This average value is 

compared with the threshold level and the algorithm continues to run according to the result. If the average value 

is greater than the threshold value; contamination has occurred. At this stage, first the water tank on the window 

is activated so that the glass is washed adequately and then the window wiper system is operated and cleaned. If 

there is not enough contamination, the algorithm returns to the beginning and continues to evaluate the data 

received from the sensors. 

3. CONCLUSION AND DISCUSSION 

It is possible for people to do many jobs by themselves automatically by smart systems designed by people. The 

fact that smart systems are "smart" depends on the automatic evaluation of the environment conditions and the 

resolution of a problem. In short, it depends on the evaluation of the environment as a human being and its action 

according to the evaluation result. With the development of technology and computer systems, the design and use 

of intelligent systems has increased. Now, it is possible to develop intelligent systems that can take every action 

in our environment instead of people. In this study, in this study, a pneumatic wiper design has been proposed in 
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order to clean the external surfaces in intelligent buildings. The information obtained by the dirt sensor sensors 

which are placed at certain intervals on the outer surfaces will be transmitted to a software electronic system. The 

software element will firstly activate the water sprayer mounted on the glass surfaces and then the pneumatic 

system to enable these surfaces to be cleaned from the top down. 

The most important part of the study is the software part. This part is the brain of the system to be designed. ACSA 

algorithm is designed within the scope of the study. With this algorithm, the output required for automatic 

evaluation of the environmental inputs and operation of other equipment is produced. Thanks to this study, the 

cleaning of the buildings such as the business center, which is completely covered with glass, can be done 

automatically. This will save both time and economy. In addition, the safety of people who do this work will also 

be ensured. 
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Abstract 

The Sakarya province is a center that it has the best production conditions in Turkey for outdoor 

ornamental plants, particularly in deciduous trees. In the province, outdoor ornamental plant production 

is done intensely. The Sapanca Presentation and Display (SPD) Nursery, which is Turkey’s first nursery 

stock, was opened by the Ministry of Forestry and Water Affairs in 2013 and it was rented to the Sakarya 

Province Ornamental Plants Cultivation Union. This study was carried out to determine the perceptions 

and expectations of Sakarya outdoor ornamental plant enterprises for the SPD Nursery. The data were 

obtained from an interview study on the enterprises that produce outdoor ornamental plants in the 

Sakarya province. For this, a questionnaire form consisting of 28 Likert-type and 8 closed-ended 

questions was prepared. The questionnaire form was applied in 2015 by face-to-face interview on 136 

owners of outdoor ornamental plants. T-Test, Kruskal-Wallis H-Test, factor and cluster analyses were 

used to evaluate the data. As a result, it was understood that the annual production amounts, sales 

quantities and product varieties of the enterprises were different according to the before and after SPD 

Nursery. Opinions about the future of SPD Nursery were analyzed by using cluster analysis and two 

clusters were obtained. At the end of factor analysis, the most important factors affecting the perceptions 

and expectations of the enterprises regarding the SPD Nursery are: (1) Attraction and Benefit, (2) 

Management and Organization, (3) Capacity and Marketing, (4) Infrastructure and Facilities. 62% of the 

perception and expectations were explained via these factors. According to this results, the SPD Nursery 

should be transformed into a center of attraction and meet the expectations of the companies, have an 

effective management and organization structure, its marketing capacity, infrastructure and other 

facilities should be improved. 
Keywords: Perception and expectation, outdoor ornamental plant enterprise, Sapanca Presentation and Display 

Nursery, Sakarya, Turkey. 

 

1. INTRODUCTION 

With increasing population and urbanization, the nostalgia and sensitivity towards nature has increased 

in recent years. Due to the rapid depletion of natural resources, the concept of green space has become 

an indispensable element of modern living spaces. The change of green viewpoint and its acceleration 

increased the importance of the ornamental plants as the main element of green areas. Thus, ornamental 

plants have been removed not only from special days and special materials, but also by making great 

progress towards creating a sector like many other life tools we use in our daily lives (Onay, 2008). 

It can be said that the province of Sakarya has the best production conditions of Turkey in outdoor 

ornamental plants, particularly in deciduous trees. There are important studies of the institutions in line 

with this potential in Sakarya. The Sakarya Governorship has rented 1034 decars of land to large 

enterprises in order to accelerate the development of the sector and to lead ornamental plant producers. 

The Sapanca Presentation and Display (SPD) Nursery, which is the first seedling stock exchange in 

Turkey, was opened by the Ministry of Forestry and Water Affairs in 2013 and rented to the Sakarya 

mailto:askinbozkurt@hotmail.com
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Province Ornamental Plants Cultivation Union (Sakaryabir) for 29 years and supervision and control of 

the SPD Nursery is carried out by the Sakarya Forest Nursery Directorate. It is expected that the the 

nursery, which has an area of 17.9 hectares and are completed with an investment of 4.5 million TL, will 

make a significant contribution to the sector with the full capacity of the nursery, and it will be recognized 

in the global market and in Sakarya. The products of 117 outdoor ornamental plants are exhibited in the 

nursery (Anonymous, 2016a). 

Forest and Water Council (2013) within the scope of sustainable forest management criteria, “the 

Marmara region will be a nursery base” is said. According to the decisions taken by the council; Turkey 

should be converted to a country that exports seedlings, and an ornamental plant valley should be created 

on the Adapazarı-Düzce line for the purpose of developing the cultivation of ornamental plants in the 

private sector and investments to be made here should be prioritized in incentives, importance should be 

given to AR-GE studies in seed production, private enterprsies can be allocated land for production 

purposes from forest areas, the seed market should be established, the private sector should be 

encouraged (Anonymous, 2013). 

In this study, perception and expectations regarding the SPD Nursery, which may be a model for 

marketing in the sector of outdoor ornamental plants in the Sakarya province and has an important place 

in the ornamental plants sector growth in recent years in Turkey, were presented. 

 
2. MATERIAL AND METHOD 

2.1. Study Area 

Sakarya was chosen as the study area. The Sakarya province is a province where outdoor ornamental 

plants are produced intensively. The province was established on the southwestern edge of the plain 

mentioned by its name and has a bridgehead and junction point at the point where the historical İstanbul-

Anadolu road crosses the Sakarya River (Figure 1). 

 
Figure 1. Study Area 

The study area is located in the Lower Sakarya Basin, east of the Marmara, and its climate reflects both 

the Black Sea and the Marmara region. The mountainous masses in the south of the province lead to 
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more rainfall, particularly as a factor that slows down and directs the movement of air masses coming 

from the north. It has a humid atmosphere due to the surrounding seas, lakes and marshes. The number 

and amount of rainy days in the region is higher than the Marmara Region. However, the amount of 

precipitation decreases from the Black Sea to the interior. The annual total rainfall of 1000 mm in Karasu 

is reduced to 840 mm in Sakarya and 600 mm in Geyve. 42% of the land in Sakarya belongs to forest 

and heathland, 50% to agricultural land, 2% to meadow and pasture land and 6% to non-agricultural land. 

The population of the Sakarya province was 953,181 by the end of 2015. The annual population growth 

is ‰21.7 and the province has a surface area of 4,817 km2, there are 197 people in km2 throughout the 

province. There are 16 districts (Anonymous, 2016b). 

2.2. Data and Evaluation 

The data obtained by the questionnaire forms from the outdoor ornamental plant enterprises in the 

Sakarya province were used as the main material in the study. Additionally, secondary data obtained 

from the previous research and studies related to the research subject and the records of various 

institutions and organizations have been used. A questionnaire form consisting of 8 closed-ended 

questions (whether or not the SPD Nursery knows its existence, the availability of the nursery, the 

appropriateness of the establishment time and size, the availability of products in the nursery) regarding 

the perception and expectations toward SPD Nursery for outdoor ornamental plants and 28 questions 

with 5-point Likert scale was prepared to measure the extent to which they agree with the opinions of 

perception and expectations regarding the SPD Nursery in the Sakarya province. The questionnaire form 

was applied to 136 enterprises in 2015 by face-to-face interview method. In the study, the number of 

sample enterprises was calculated by using the following formula used in limited societies with 95% 

confidence level and 5% error acceptance rate (Orhunbilge, 2000; Daşdemir, 2016):  

 
xpxqZNxD

xNxpxqZ
n

22

2


                             

Where: n is sample size, Z is confidence coefficient (Z = 1.96 for 95% confidence level), N is main 

population size (174), p is probability ratio of desired property to be measured in main population, q is 

non-existence ratio of desired property to be measured in main population, D is the accepted sampling 

error (5%). 

The sample size was calculated as 120 according to the above formula. In other words, it has been 

determined that it should be discussed with at least 120 outdoor ornamental plants. The number of 

samples (120/174=0.69) to be taken from each layer (or district) was determined, and the number of 

establishments to be taken from that layer was determined by multiplying the number of enterprises in 
each layer by 0.69. Thus, 136 enterprises were interviewed in the research. Therefore, sampling was 

carried out according to layered-random sampling method (Kalıpsız, 1981). 

Descriptive statistics (frequency, percentage method, mean and standard deviation), tables and figures 

were used to evaluate data. The t-Test was used to control the annual production quantities, sales 

quantities and product diversity of enterprises according to the before and after SPD Nursery. The 

Kruskal-Wallis H-Test was used to determine whether the perceptions and expectations toward SPD 

Nursery show a significant difference according to some socio-economic characteristics and the districts 

where the enterprises are located. Cluster analysis was used to illustrate the differences in the views of 

the future of SPD Nursery. Factor analysis was performed to determine the factors affecting the 

perception and expectations of the enterprises regarding the SPD Nursery. Excel and SPSS (22.0 version) 

computer programs were used for data analysis. 
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3. RESULTS 

3.1. Perception and Expectations of Enterprises for SPD Nursery 

Questionnaires and answers related to the perception and expectations toward the SPD nursery for 

enterprises producing outdoor ornamental plants were evaluated as follows; 

Approximately 95% of the enterprises know the existence of the nursery. 71% of the enterprises owners 

found the establishment time of the nursery suitable, while 29% did not. The reason why they did not 

find it appropriate was that the time of the nursery was late. %39.5 of the enterprises believe that the 

location of the nursery is very suitable (39.5%) (Table 1).  

Table 1. Suitability of Establishment Place of SPD Nursery 
Opinions  Number of Enterprises % 

Never (1) 14 10,8 
Very few (2) 6 4,6 
Average (3) 28 21,7 
More (4) 30 23,3 
Too much (5) 51 39,5 

Total 129 100,0 

 

While 29.5% of the enterprises have nursery products, 70.5% have no products. While the number of 

enterprises in the nursery was approximately 40 in 2015, it was 117 in 2016 (Anonymous, 2016a). The 

enterprises stated that as the first reason for the lack of their products in the nursery, the plants were not 

maintained, they did not have sufficient and suitable plants for the nursery, as a second reason they stated 

that they made contractual sales and the buyer of the product was certain, and that they did not want to 

participate to the formation in the nursery as the third reason (Table 2). 

Table 2. Reasons Why Enterprises Do Not Have Products at SPD Nursery 
Causes Number of Enterprises % 

Plant maintenance is not done in nursery 12 21,4 
There is not enough and suitable plants 12 21,4 
For contractual sales 11 19,7 
I don’t want to participate in the formation 7 12,5 
I don’t trust management 5 8,9 
The offer did not come 5 8,9 
Far away from us 2 3,6 
I don’t believe that my plant will be sold 1 1,8 
There are infrastructure problems 1 1,8 

Total 56 100,0 

 

61% of the enterprises found the size of the nursery suitable and 39% did not. Those who do not find it 

suitable stated as the first three reasons; the nursery should be bigger, the nursery is small according to 

producer numbers and the nursery is small according to seedling production respectively (Table 3). 

Table 3. Reasons Why Enterprises Do Not Find Size of SPD Nursery Suitable 
Causes Number of Enterprises % 

Must be bigger 23 69,7 
Small by producers 7 21,2 
Small according to sapling production 2 6,1 
Bigger than necessary 1 3,0 

Total 33 100,0 

 

58% of the enterprises stated that their decision to display products in the nursery was completely correct, 

34% was partially correct and 8% was not true at all. 32.5% of the enterprises believe that the nursery is 

highly effective on customer groups (Table 4).  
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Table 4. Opinions on Effect of SPD Nursery on Customer Groups 
Opinions  Number of Enterprises     % 

Never (1) 34 26,4 
Very few (2) 9 7,0 
Average (3) 18 14,0 
More (4) 26 20,1 
Too Many (5) 42 32,5 

Total 129 100,0 

In order to measure the extent to which the outdoor ornamental plant enterprises participated in the 

opinions of perception and expectations toward the SPD Nursery in the form of 28 items in the 

questionnaire form, 5-point Likert scale questions were asked. The frequencies, percentage distributions, 

mean and standard deviations related to the responses were given in Table 5. Enterprises were asked to 

express their views on expectations and expectations of the SPD Nursery on a scale such as “1-Strongly 

Disagree”, “2-Disagree”, “3-Undecided”, “4-Agree”, “5-Strongly Agree”. When the answers given to 

the 28 items of opinion are evaluated, as it can be seen from Table 5, the first three views that get the 

highest score are as follows; 

1. The presentation and display area has suitable climatic conditions for the cultivation of many 

ornamental plants, 

2. The presentation and display area is easily accessible, 

3.  In presentation and display area, infrastructure facilities are at a good level. 

The highest scores (climate, transportation and infrastructure) are related to the physical properties of the 

SPD Nursery. The enterprises agree that the SPD Nursery’s physical facilities are good. The first three 

points of view that receive the lowest score are; 

1. The presentation and display area supports the enterprises in terms of supplying appropriate and quality 

raw materials, 

2. The presentation and display area has been well introduced in national and local press, 

3. The presentation and display area contributed to the increase in the annual production and sales of our 

company. 

With these opinions, which have the lowest score, the enterprises do not agree with the opinion that the 

SPD Nursery is good in terms of promotion, operation and marketing. 

 Table 5. Perception and Expectations of Enterprises for SPD Nursery * 

Expressions/Items 1 2 3 4 5 Average 
Standard 
Deviation 

1. The presentation and display area has become a center of 
attraction for ornamental plants industry. 

32.6 19.4 18.6 16.3 13.2 2.58 1.42 

2. The presentation and display area has been well introduced in 
national and local press. 

38.8 32.6 16.3 10.1 2.3 2.04 1.08 

3. The presentation and display area is easily accessible. 7.9 5.4 11.6 21.7 54.3 4.10 1.22 
4. Consultancy support is provided to the companies in the 
presentation and display area. 

32.6 21.7 35.7 7.8 2.3 2.25 1.07 

5. The presentation and display area has created employment 
opportunities in the sector. 

24.8 17.8 24.0 20.9 12.4 2.78 1.35 

6. The security and accommodation facilities of the presentation 
and display area are at a good level. 

10.9 10.1 27.9 28.7 22.5 3.41 1.24 

7. The presentation and display area solves administrative and 
technical problems immediately. 

23.3 20.9 31.0 18.6 6.2 2.63 1.20 

8. The presentation and display area is an attraction for new 
investments. 

17.1 14.0 10.9 41.9 16.3 3.26 1.35 

9. Technical support is provided to companies in the presentation 
and display area. 

26.4 20.9 37.2 10.1 6.4 2.47 1.14 

10. The presentation and display area brought vitality to economic 
life of the region and new companies were opened. 

29.5 25.6 17.8 17.8 9.3 2.51 1.32 
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11. A good management model has been created in the presentation 

and display area. 
35.7 17.1 25.6 18.6 3.1 2.36 1.23 

12 In the presentation and display area infrastructure facilities are 
at a good level. 

5.4 5.4 19.4 33.3 36.4 3.89 1.12 

13. Support for investment in the presentation and display area is 
sufficient. 

22.5 24.0 22.5 14.0 17.1 2.79 1.39 

14. Corrective measures are taken in order to increase the service 
quality in the presentation and display area. 

19.4 15.5 36.4 26.4 2.3 2.76 1.11 

15. The presentation and display area has suitable climatic 
conditions for the cultivation of many ornamental plants. 

3.1 1.6 3.1 27.9 64.3 4.48 0.88 

16. The areas allocated to the companies in the presentation and 
display area are sufficient. 

27.1 14.7 14.7 31.8 11.6 2.86 1.41 

17. Marketing and sales opportunities are very good in the area. 31.8 20.9 38.0 7.0 2.3 2.27 1.05 
18. A joint marketing network has been established among the 
companies in the presentation and display area. 

31.0 27.9 25.6 12.4 3.1 2.28 1.12 

19. The marketing infrastructure of the presentation and display 
area is sufficient. 

24.8 19.4 24.9 25.6 5.4 2.67 1.25 

20. In the presentation and display area, developments in the sector 
are continuously monitored and information is continuously 
transmitted to the firms in the field. 

37.2 20.2 27.1 11.6 3.9 2.24 1.18 

21. Meetings are organized at regular intervals to discuss 
developments in the presentation and display area. 

30.2 16.3 19.4 27.1 7.0 2.64 1.34 

22. Information obtained from the market researches are regularly 
conveyed to the companies in the presentation and display area. 

39.5 24.0 19.4 11.6 6.4 2.19 1.23 

23. The presentation and display area are at a level to make positive 
contributions to our exports. 

20.9 20.2 19.4 28.7 10.9 2.88 1.32 

24. The presentation and display area contributed to the increase in 
the product diversity of our business. 

36.4 27.1 11.6 16.3 8.5 2.33 1.34 

25. The presentation and display area will contribute to increase the 
product diversity of our business in the future. 

21.7 7.0 16.3 34.9 20.2 3.24 1.43 

26. The presentation and display area supports the enterprises in 
terms of supplying appropriate and quality raw materials. 

44.2 27.9 20.2 4.7 3.1 1.94 1.05 

27. The presentation and display area contributed to the increase in 
the annual production and sales of our company. 

39.5 25.6 19.4 9.3 6.2 2.17 1.22 

28. The presentation and display area will contribute to increase the 
annual production and sales of our company. 

22.5 7.0 14.7 31.8 24.0 3.27 1.47 

 *(1) Strongly Disagree, (2) Disagree, (3) Undecided, (4) Agree, (5) Strongly Agree;   Cronbach Alfa value 0.929  

 

3.2. Testing Differences between Production and Sales Amounts and Product Diversity of Enterprises 

Before and After SPD Nursery 

The t-test was applied to test the differences of some features of the enterprises before and after the SPD Nursery 

and the results were given in Table 6. As indicated in the table, the annual production amounts, sales quantities 

and product variety (species number) of the enterprises before and after the SPD Nursery were statistically different 

(p<0.05). In other words, after the establishment of SPD Nursery (2013), annual production and sales amounts, 

and number of plant species have increased. 

Table 6.  Testing Differences between Production and Sales Amounts and Product Diversity of Enterprises 

Before and After SPD Nursery (t-Test Results) 
Production and Sales 
Amounts and Product 
Diversity 

Average  
Standard 
Deviation 

Standard 
Error 

95% Confidence Interval 
t df p 

Lower Top 

Before-2012 production 

quantities (pieces)  
After-2015 production 

quantities (pieces) 

-117,884.88 539,495.69 46,432.39 -209,720.07 -26,049.69 -2.539 134 0.012 

Before -2012 sales quantities ( 

pieces)   
After- 2015 sales quantities 

(pieces) 

-84,023.70 462,474.57 39,803.47 -162,748.04 -5,299.36 -2.111 134 0.037 

Before-2012 year species 

number 
After-2015 year  species 

number 

-7.24 29.35 2.51 -12.22 -2.26 2.878 135 0.005 
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3.3. Testing Differences of the Perception and Expectations for SPD Nursery according to Some Socio-

Economic Characteristics of Enterprises and Districts 

Kruskal-Wallis H-Test was applied to determine whether the perception and expectations of the 

enterpirses regarding SPD Nursery showed a significant difference according to some socio-economic 

characteristics (age, education, occupation, experience) and the districts where the enterprises were 

located. The total score of the answers given to the 28 items of opinion regarding the perceptions and 

expectations of the enterprises was taken and analyzed. As a result of the Kruskal-Wallis H-Test, no 

significant difference was found in the perception and expectations of SPD Nursery according to the age, 

education, occupations and experiences of the enterpirses (p>0.05) (Table 7). 

Table 7. Testing Differences Perception and Expectations for SPD Nursery by Age, Education, 

Occupation, Experience and Districts (Kruskal-Wallis H-Test Results) 

Age Number Rank 
Average

 
Khi-Square 

Value 
Degree of 
Freedom 

p
 

Description 

26-35 18 60.31 

6.751 3 0.080 

There is no significant 
difference in perception 
and expectation according 
to age 

36-45 38 62.64 
46-55 44 58.67 
≥56 29 80.60 
Total 129  

Education 

Primary school graduate 27 81.46 

9.354 4 0.053 

There is no significant 
difference in perception 
and expectation according 
to education levels 

Secondary school graduate 24 64.38 
High school graduate 37 63.57 
College graduate 5 75.50 
Undergraduate graduate 36 53.48 
Total 129  

Occupation 

Farmer 59 68.90 

8.189 7 0.316 

There is no significant 
difference in perception 
and expectation according 
to their occupation 

Technician 2 45.75 
Engineer 14 44.89 
Landscape architect 3 53.17 
Employee (employee-clerk) 10 68.85 
Artisan 11 52.14 
Retired 26 72.37 
Other 4 74.25 
Total 129  
Experience 

1-5 years 17 67.59 

4.310 3 0.230 

There is no significant 
difference in perception 
and expectation compared 
to their experience 

6-10 years 44 71.97 
11-20 years 45 63.69 
≥21 23 52.33 
Total 129  
Districts 

Arifiye 40 49.78 

16.835 10 0.078 

There is no significant 
difference in the 
perceptions and 
expectations of the 
Enterprises according to 
the districts they are in 

Sapanca 43 75.42 
Pamukova 10 67.75 
Geyve 10 76.05 
Hendek 7 86.71 
Akyazı 7 73.93 
Serdivan 5 56.60 
Söğütlü 4 34.63 
Adapazarı 1 54.00 
Ferizli 1 64.00 
Kaynarca 1 49.00 
Total 129      

 

3.4. Testing Differences in Opinions of Enterprises on the Future of SPD Nursery 

With regard to the future of SPD Nursery, the ideas of ornamental plant producers in each district (1: 

Bright, 2: Pessimistic, 3: Uncertain, 4: Not responding) were taken. Clustering analysis was carried out 
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in order to reveal the differences of the opinions about the future of the nursery. As a result of the analysis, 

two clusters were obtained and the clusters were statistically significant (p<0.01) (Table 8). In the first 

cluster, 77 enterprises (56.6%) think that the future of the nursery will be bright, and the second group 

of 59 enterprises (43.4%) thinks that the future of the nursery will be uncertain. 

Table 8. Cluster Analysis Results 
 Cluster Centers Cluster Error 

F p 
1 2 

Squares 
Average 

df 
Squares 
Average 

df 

Opinions about the future of the 
nursery 

1.21 3.12 121.97 1 0.14 134 867.3 0.000 

 

3.5. Factors Affecting Perception and Expectations regarding SPD Nursery 

Factor analysis was conducted to determine the factors affecting the perception and expectations of 

outdoor ornamental plant enterprises regarding the SPD Nursery. The data of factor analysis were 

provided from the answers given to 28 expressions related to the perception and expectations of 

enterprises for SPD nursery. Each of the 28 expressions was defined as a variable. 

During the solution, those with 28 variables below 0.5 were excluded from the analysis and 21 variables 

were analyzed and no overlapping factors were encountered. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) Coefficient 

was 0.874 and the Bartlett Sphericity Test results (χ2= 1410.874; p<0.05) were significant, the data were 

appropriate for factor analysis (Sharma, 1996) (Table 9) and Cronbach Alpha (α) value was determined 

as 0.916, the reliability of the scale used was found to be high (Kalaycı, 2014). 

Table 9. Kaiser-Meyer-Olkin (KMO) and Bartlett Test 
Kaiser-Meyer-Olkin Coefficient 0.874 

Bartlett Sphericity Test 
 

Chi-square (χ2) 1410.874 

Degree of Independence (df) 210 

Significance (Sig.) 0.000 
 

In factor analysis, the first four basic factors (Kaiser criterion) with a factor loading bigger than 1 were 

derived using the principle component factor derivation method and the varimax method rotation method. 

Variance values before and after the rotation of the factors were shown in Table 10, variance percentages, 

factor loadings and explained variance values of the factors were given in Table 11. 

Table 10. Factors Derived by Factor Analysis and Explained Variance 

Factors 
Initial Eigenvalues Rotation Sums of Squared Loadings 

Total % of Variance Cumulative % Total % of Variance Cumulative % 

1 8.459 40.281 40.281 4.408 20.99 20.99 
2 1.875 8.927 49.208 4.155 19.78 40.77 
3 1.438 6.848 56.056 2.373 11.30 52.07 

4 1.248 5.942 61.998 2.084 9.93 62.00 

5 0.910 4.333 66.331    
6 0.822 3.913 70.244    
7 0.757 3.606 73.850    
8 0.662 3.154 77.004    
9 0.628 2.990 79.994    
10 0.571 2.719 82.713    
11 0.542 2.579 85.292    
12 0.498 2.373 87.665    
13 0.411 1.955 89.620    
14 0.388 1.847 91.467    
15 0.359 1.707 93.174    
16 0.337 1.606 94.780    
17 0.309 1.471 96.251    
18 0.247 1.175 97.425    
19 0.230 1.095 98.520    
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20 0.191 0.910 99.431    
21 0.120 0.569 100.000    

 

Table 11. Factors Affecting Perception and Expectations as a Result of Rotation 

Variables 
Factors 

F1 F2 F3 F4 
No Name 

1 
The presentation and display area has become the center of attraction for the ornamental 
plants industry. 

0.546    

2 The presentation and display area is an attraction for new investments. 0.570    

3 
The presentation and display area brought vitality to the economic life of the region 
and new companies were opened. 

0.703    

4 
The presentation and display area are at a level to make positive contributions to our 
exports. 

0.634    

5 
The presentation and display area contributed to the increase in the product diversity of 
our business. 

0.755    

6 
The presentation and display area will contribute to increase the product diversity of 
our business in the future. 

0.780    

7 
The presentation and display area will contribute to increase the annual production and 
sales of our company. 

0.760    

8 
The presentation and display area solves administrative and technical problems 
immediately. 

 0.583   

9 A good management model has been created in the presentation and display area.  0.549   

10 
In the presentation and display area, developments in the sector are continuously 
monitored and information is continuously transmitted to the firms in the field. 

 0.768   

11 
Meetings are organized at regular intervals to discuss developments in the presentation 
and display area. 

 0.759   

12 
Information obtained from the market researches are regularly conveyed to the 
companies in the presentation and display area. 

 0.824   

13 
The presentation and display area supports the enterprises in terms of supplying 
appropriate and quality raw materials. 

 0.724   

14 
The presentation and display area contributed to the increase in the annual production 
and sales of our company. 

 0.518   

15 Support for investment in the presentation and display area is sufficient.   0.527  

16 The areas allocated to the companies in the presentation and display area are sufficient.   0.702  

17 Marketing and sales opportunities are very good in the area.   0.590  

18 
A joint marketing network has been established among the companies in the 
presentation and display area. 

  0.632  

19 The marketing infrastructure of the presentation and display area is sufficient.   0.501  

20 
The security and accommodation facilities of the presentation and display area are at a 
good level. 

   0.656 

21 
In the presentation and display area, infrastructure (road, water, electricity) facilities 
are at a good level. 

   0.824 

Initial Eigenvalues (%) 20.99 19.78 11.30 9.93 

Cronbach Alpha value 0.878 0.888 0.694 0.584 

 

The percentage of rotation of the factors due to rotation are 20.99%, 19.78%, 11.30% and 9.93% 

respectively. 62% of the perceptions and expectations of SPD Nursery are explained by these four factors. 

In order to facilitate the interpretation and nomenclature of the basic factors scientifically, factor loadings 

with an absolute value greater than 0.5 were considered (Bennet and Bowers, 1977; Daşdemir, 1996) and 

the smaller factor loadings were not included in Table 11. Nomenclature and interpretation of the factors 

are as follows. 

There are the expressions between 1-7 in the structure of Factor 1. The common characteristic of these 

expressions are that the presentation and display area is the center of attraction, the attractiveness of the 

economic life, the positive contribution to the exportation, the increase in the product variety and the 

increase in the annual production and sales amounts. Making the SPD Nursery a center of attraction will 

provide economic benefits to the companies involved in the area. Therefore, this factor was determined 

as attraction and benefit. 
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Factor 2 consists of 8-14 expressions. Within the scope of this factor, administrative and technical 

problems in the presentation and display area must be solved promptly, a good management model 

should be formed, companies should be constantly informed, regular meetings should be organized, 

information received from market researches should be transferred, support of enterprises in terms of 

supply of raw materials, contribution to increase production and sales volumes must be provided. The 

common feature of these expressions is that they are related to the effective management and 

organizational structure of the SPD Nursery. For this, F2 was named and interpreted as management and 

organization. 

Factor 3 includes expressions 15-19. These expressions include the adequacy of the areas allocated to 

companies in the nursery, marketing infrastructure, joint marketing network, marketing and sales 

opportunities at a very good level. So, F3 was defined as capacity and marketing. The capacity and 

marketing opportunities of the SPD Nursery are an important factor that affects perceptions and 

expectations and it needs to be developed.  

F4 contains the expressions 20 and 21. It is concerned with the security, housing and infrastructure 

facilities of the nursery. The good level of security, sheltering and infrastructure of the SPD Nursery 

affects perceptions and expectations. For this, F4 was named and interpreted as infrastructure and 

facilities. Thus, the most important factors affecting the perception and expectations of the enterprises 

regarding SPD Nursery were determined and the results were given in Table 12. 

Table 12. Factors Affecting Perceptions and Expectations for SPD Nursery 
Factor Factor Name Indicator Variable of Factor (In Table 11) Weight of Variable (%) 

1 Attraction and Utility 1, 2, 3, 4, 5, 6*, 7 20.99 

2 Management and organization 8, 9, 10, 11, 12*, 13, 14 19.78 

3 Capacity and Marketing 15, 16*, 17, 18, 19 11.30 

4 Infrastructure and Facilities 20, 21* 9.93 

Total 62.00 
* It shows the indicator variable that can be taken to represent the factor. 

 

4. DISCUSSION AND CONCLUSION 

In this study, perception and expectations of Sakarya ornamental plants enterprises toward the SPD Nursery was 

determined. In the study, it is understood that the annual production amounts, sales quantities and product variety 

of the enterprises of Sakarya province outdoor ornamental plant enterprises are different compared to before and 

after the SPD nursery. In other words, after the SPD Nursery, it was determined that the production and sales 

amounts of the enterprises and the product variety increased. The perception and expectations toward the SPD 

Nursery were not different according to the enterprises age, education, occupation, experience and districts of the 

enterprises. The opinions on the future of the SPD Nursery were collected in two statistically significant clusters. 

The enterprises in the first cluster see the future of the SPD Nursery as bright and the second cluster are unclear 

about the future of the SPD Nursery. 

The enterprises mostly accepted the opinion regarding the SPD: “The presentation and display area has the 

appropriate climatic conditions in order to grow many ornamental plants” and the enterprises the least accepted: 

“The presentation and display area supports enterprises in terms of supply of suitable and high quality raw 

materials”. The enterprises know the existence of the nursery, find the place and size of the establishment suitable 

and believe that they will be effective in the customer groups. The most important reasons for the absence of 

products of non-nursery enterprises; it was determined that the plants were not cared for in the nursery and they 

did not have sufficient and suitable plants for the nursery. Care should be taken to the nursery products of the 

enterprises and plants should be supported by the SPD Nursery in terms of plant and raw material supply.  

The most important factors affecting the perception and expectations of the enterprises regarding the SPD Nursery 

are: (1) Attraction and Benefit, (2) Management and Organization, (3) Capacity and Marketing, (4) Infrastructure 
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and Facilities. 62% of the perceptions and expectations are explained with these factors. In conclusion, the 

following are suggested in relation to the SPD Nursery; 

• The nursery should be transformed into a center of attraction and meet the expectations of the 

companies in the field, 

• The nursery should be provided with an effective management and organizational structure, 

• The current capacity and marketing capacity of the nursery should be improved, 

• Infrastructure and other facilities in the nursery should be improved. 
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Özet 

Bu çalışmada ülkemizde belirli yıllara ait hemzemin geçit resmi verileri ele alınmıştır. Veriler kaza meydana 

gelmiş ve kaza meydana gelmemiş olarak kategorize edilmiştir. Demiryolu Hemzemin Geçitlerinde Alınacak 

Tedbirler Ve Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik çerçevesinde belirlenen hemzemin geçitlere ait geçit 

özellikler birtakım istatistiksel metotlar kullanılarak karşılaştırılmıştır. Sonuç olarak, hemzemin geçit cinsi ve 

hemzemin geçit açıklığı parametrelerinin kazalar üzerinde bağımsız belirleyici olduğu, trafik parametresi “seyir 

momenti”nin ise bağımsız belirleyici olmadığı tespit edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Hemzemin geçit, kaza, seyir momenti, lojistik regresyon 

 

1. GİRİŞ 

Türkiye’de 2016 yılı sonu itibariyle demiryolu ve karayolu trafiğine hizmet eden 3010 adet hemzemin geçit olduğu 

bilinmektedir (TCDD 2012-2016 İstatistik yıllığı, 2017). Demiryolu taşımacılığında en fazla kaza meydana gelen 

kesimler hemzemin geçitler olduğu bilinmekle beraber, Şekil-1’de de görüldüğü üzere son yıllarda yapılan 

düzenlemelerle kaza sayılarında önemli bir düşüş gözlenmektedir. 

 

Şekil 1. 2008-2016 yılları arasında Türkiye’de meydana gelen demiryolu kazalarının kaza tiplerine göre dağılımı 

(TCDD 2008-2012  ve 2012-2016 İstatistik Yıllığı) 

 

2013 yılında Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren “Demiryolu Hemzemin Geçitlerinde Alınacak 

Tedbirler Ve Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik”, demiryolu hemzemin geçitlerinin ve bunlara ait koruma 

sistemlerinin yapımına, bakımına, işletilmesine ve işaretlemesine ilişkin standartları, usul ve esasları, ilgililerin 

yetki ve sorumluluklarını belirleyerek demiryolu hemzemin geçitlerinde demiryolu ve karayolu trafiğinin düzenini 

ve güvenliğini sağlamayı amaçlamaktadır. (Demiryolu Hemzemin Geçitlerinde Alınacak Tedbirler Ve Uygulama 

Esasları Hakkında Yönetmelik, Resmi Gazete, 2013) 
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Hemzemin geçitlerde meydana gelen kazalarda birçok parametre etkili olabilmektedir. Yapılan araştırmalarda 

hangi faktörün kazalar üzerinde belirleyici olduğu, ya da kazaların şiddeti, sıklığı, tipi gibi sonuçları etkilediği 

irdelenmiştir.  

Bu bağlamda Tayvan’da yapılan bir çalışmada hemzemin geçitlerde meydana gelen kazaların hangi kaza 

faktörlerinin etkili olduğu lojistik regresyon yöntemi ile araştırılmış ve günlük tren sayısı, karayolunun bölünmüş 

olması, günlük ağır vasıta sayısı, demiryolu üzerinde engel tespit sistemi ile tabela ve işaretlemelerin kaza riskini 

etkileyen faktörler olduğu belirlenmiştir. (Hu ve ark., 2010) 

ABD’de yapılan bir çalışmada hemzemin geçitlerde meydana gelen kazaların kaza şiddeti ve kaza sıklığı, tren 

hızı, karayolu araç sürücüsünün yaşı, araç sürücüsünün cinsiyeti ve hemzemin geçitten geçiş şekli faktörleriyle 

ilişkisi lojistik regrasyon modeliyle belirlenmiştir. (Russo ve Savolainen, 2013) 

ABD’de 2005-2015 yılları arasında meydana gelen hemzemin geçit kazalarının incelendiği çalışmada karayolu 

aracı kullanıcılarının yaş faktörü, hava durumu faktörü, ağır vasıta ve karayolu aracının görüş açısı gibi faktörlerin 

lojistik regresyon yöntemiyle kaza analizi yapılmıştır. Sonuçta 65 yaş ve üzeri olmasının kaza riskini arttırdığı, 21 

yaş ve altı sürücülerde kaza oranının düştüğü, hava durumunun elverişsiz olduğu ve gökyüzünün karanlık olduğu 

durumlarda sürücülerin dikkatinin artmasından dolayı kaza riskinin azaldığı ve bununla birlikte dondurucu soğuk 

havanın, ağır vasıtaların ve karayolu aracının görüş açısının yetersiz olması gibi durumların kazalarda belirleyici 

bir rol oynamadığı tespit edilmiştir. (Dabbour, 2017)  

ABD Ulaştırma Bakanlığı, Demiryolu İdaresinin 2016 yılında yayınladığı raporda, 2005-2014 yılları arasında 

meydana gelen hemzemin geçit kazalarında karayolu araç sürücüsü karakteristikleri, mevsimsel faktörler ve 

zamansal faktörlerin etkili olduğu belirtilmiş bu faktörlerle ilgili detaylı çalışmalara yer verilmiştir. Örneğin kaza 

yapan sürücülerin yaş ortalaması 42,24 iken Cuma ve Cumartesi günleri kaza yapan sürücü yaşı ortalaması 

35,37’ye düştüğü belirtilmiştir. Ayrıca en çok kaza meydana gelen ayın Ocak ve Şubat ayları olduğu belirtilmiş 

olup, günışığının mevsimsel olarak kazalara etkisini araştırmak için Haziran ve Aralık ayında meydana gelen 

kazalar saatlik olarak kıyaslanmış, sonuç olarak Aralık ayında 17:00-21:00 saatleri arasında meydana gelen 

kazaların aynı saat aralığında Haziran ayında meydana gelen kazalardan %25-30 fazla olduğu belirlenmiştir. 

(Kidda ve Allahyar-Wyrick, 2016) 

Bangladeş’in başkenti Dhaka’da bulunan ve Bangladeş Demiryolları Kaza Raporuna göre kaza riski yüksek 4 

hemzemin geçidin hemzemin geçitten geçen tren sayısı ve karayolu taşıt sayısının çarpımı neticesinde elde edilen 

seyir momenti değerleri, fiziksel özellikleri ve koruma tiplerini ele alınmıştır. Bütün bu hemzemin geçitlerin seyir 

momentlerinin yüksek olduğu, İran, Tayland ve Hindistan yönetmeliklerinde belirtilen sınır seyir momenti 

değerlerine göre yerlerine alt veya üstgeçit yapılması gerektiği belirlenmiştir. Ayrıca hemzemin geçit uyarı 

işaretlerinin yetersiz, hemzemin geçitte görevli bekçilerin de eğitimlerinin yetersiz olduğundan bahsedilmiştir. 

Karayolu sürücülerinin de bilinçsiz olduğu ve çok sık geçiş ihlali yapıldığı belirtilmiştir. Öneri olarak seyir 

momenti yüksek olan bu hemzemin geçitlerin yerine alt veya üstgeçit yapılması gerektiği, bunun yanında 

hemzemin geçitlerin ve koruma sistemlerinin bakımlarının yapılması gerektiği belirtilmiştir. İhlalde bulunan 

sürücüler için ceza kesilmesi gerektiği ve diğer yasal düzenlemelerin de yapılarak hemzemin geçit kazaları için 

önlem alınabileceği vurgulanmıştır. (Haque, 2011) 

Güncel yurtdışı çalışmaların idare tarafından düzenli tutulan veriler sayesinde daha etkin tespit ve önerilerde 

bulundukları açıkça görülmektedir. Ülkemizde konuya ilişkin çalışmalardan birkaçına bakılacak olursa; 

Hemzemin geçit kazalarına etki eden faktörleri trafik koşulları, çevresel koşullar, teknik etmenler ve insan 

kaynaklı etmenler olarak dört ana başlıkta toplanan çalışmada, Torbalı-Ödemiş ve Çatal-Tire hattında 10 adet 

hemzemin geçit ele alınarak, bu hemzemin geçitlerin fiziksel, çevresel ve trafik özelliklerine bağlı olarak Risk 

Ölçüm Modellemesi yapılmış ve bu hemzemin geçitler için Hemzemin Geçit Risk Katsayısı belirlenmeye 

çalışılmıştır. (Erdoğdu ve Dikmen, 2015) 

Ülkemizdeki demiryolu ağı üzerinde bulunan hemzemin geçit tiplerini, bileşenlerini ve bu hemzemin geçitlerde 

meydana gelen kaza istatistiklerinin incelendiği çalışmada;  yurtdışında kazaları önlemek için yapılan çalışmalar 

da dikkate alınarak, ülkemizdeki hemzemin geçitlerde meydana gelen kazaları azaltılmasına yönelik önlemler 

hakkında önerilerde bulunulmuştur. (Yılmaz, 2013) 
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TCDD hattında bulunan 5 adet hemzemin geçit üzerinde yapılan bir başka çalışmada, Analitik Hiyerarşi Süreci 

(AHP) puanlama yöntemi kullanılarak, hemzemin geçitlere ait fiziksel, çevresel, trafik ve teknik özelliklere göre 

puanlamalar yapılmış ve bu puanlamalar doğrultusunda hemzemin geçitler için yapılacak iyileştirmeler hakkında 

maliyetlerini de irdeleyerek önceliklendirme yorumunda bulunulmuştur. Çalışmada hemzemin geçitlerde 

yapılacak iyileştirmelerde sadece seyir momenti kriterinin değil yönetmelikte belirtilen diğer kriterlerin de göz 

önünde bulundurulması gerektiği vurgulanmıştır.(Bozalioğlu, 2017) 

Türkiye’deki hemzemin geçitlerin mevcut durumlarını incelerken hemzemin geçitlerde meydana gelen kazalar 

için geliştirilebilecek bir risk modeli için çeşitli parametrelerin belirlendiği bir çalışmada,  yurtdışı benzer 

çalışmalardan bahsedilerek, Türkiye’deki hemzemin geçitlerde meydana gelen kazalar üzerinde detaylı çalışma 

yapabilmek için halka açık veriye ulaşılamadığından bahisle, TCDD’den alınacak izinle bu tarz çalışmaların 

mümkün olabileceği belirtilmiştir. (Güncan ve ark., 2011) 

Ülkemizde, hemzemin geçitlerde meydana gelen kazalarla ilgili çalışma sayısı yurtdışındaki çalışmalara göre 

oldukça azdır. Yurtdışı kaynaklı çalışmaları incelediğimizde, hemzemin geçitler ve buralarda oluşan kazalarla 

ilgili veri kayıtlarının çok detaylı ve sağlıklı olduğu görülmektedir. Buna bağlı olarak, bu konuda yapılan 

çalışmalar da geniş kapsamlı olmakta; bunun sonucunda kazaları önlemek için yapılan tespit ve öneriler de daha 

sağlıklı ve etkili olmaktadır. 

Bu çalışmada,  2008-2009 ve 2013-2014 yıllarında ülkemizdeki hemzemin geçitlerde meydana gelen kazalar ele 

alınmış olup, TCDD İşletmesi Genel Müdürlüğü’nden yazılı izinle alınmış gerçek veriler kullanılarak hemzemin 

geçitlerin tipi, fiziksel özellikleri, trafik yoğunluğu (seyir momenti) gibi özelliklerinin kazalara etkisi irdelenmiştir. 

Buna göre, ilgili Yönetmeliğe paralel kriterlerin lojistik regresyon yöntemiyle analizleri yapılarak, hangi kriterlerin 

kazalar üzerinde daha etkili olduğu ortaya çıkarılmış ve bunlarla ilgili öneriler getirilmiştir.  

 

2. MATERYAL VE METOD 

2.1 Veri Tanımı 

Çalışmamıza konu olan hemzemin geçit kaza faktörleri için gerekli olan veri tabanı Gazi Üniversitesi Teknoloji 

Fakültesi İnşaat Mühendisliği ile Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları “TCDD” arasında gerçekleştirilen 

resmi yazışmalar neticesinde TCDD Genel Müdürlüğü’nden yazılı izinle elde edilmiştir. 

Elde edilen veriler, TCDD kaza kayıtları ve kaza meydana gelen hemzemin geçit kayıtları karşılaştırılmıştır. Kayıt 

dışı kilometrelerde kaza kaydı olanlar analize tabi tutulmamıştır. Çalışmamıza tabanlık eden verilerinden, 

demiryolu eğimi, verevli açısı ve kurp bilgisi gibi parametreler yıllara göre değişiklik göstermediği, buna karşın 

seyir momenti, hemzemin geçit türü, görüş mesafesi ve açıklık gibi parametreler ülkenin sosyo ekonomik durumu, 

şehir planlaması vb. sebeplerden yıllara bağlı olarak değişiklik gösterdiği tespit edilmiştir. Bu sebeplerden ötürü 

elde edilen verilerin eliminasyonu yapılarak 2008, 2009, 2013 ve 2014 yıllarındaki kaza meydana gelen hemzemin 

geçit verileri kullanılmıştır.  

Kullanılabilir veri düzenlemesi yapıldıktan sonra veriler kaza meydana gelen (KAZA grubu) ve kaza meydana 

gelmeyen hemzemin geçitler (KONTROL grubu) olarak gruplandırılmıştır. Bu gruplarda yukarıda belirtilen yıllar 

ölçeğinde KAZA grubunda 199 hemzemin geçit yer alırken buna karşılık KONTROL grubunda 398 hemzemin 

geçit yer almıştır. Akademik çalışmalar ışığında kontrol grubu veri sayısı kaza grubunun 2 katı olacak şekilde 

seçilmiştir. (Hennessy ve ark., 1999) 

KONTROL grubu veri seti; belirtilen her yıl için, her bir TCDD Bölge Müdürlüğü mıntıkası ve bu mıntıkada 

bulunan her güzergâhta meydana gelen kaza sayısına göre oluşturulmuştur. Oluşturulan KAZA grubu ve 

KONTROL grubu örneklem sayıları Tablo 1’de verilmiştir. 
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Tablo 1. Örneklem dağılımı 

TCDD Bölge 

Müdürlükleri 

KAZA KONTROL 

2008-2009 2013-2014 2008-2009 2013-2014 

1. Bölge Müdürlüğü 15 3 30 6 

2. Bölge Müdürlüğü 18 13 36 26 

3. Bölge Müdürlüğü 12 34 24 68 

4. Bölge Müdürlüğü 6 17 12 34 

5. Bölge Müdürlüğü 14 19 28 38 

6. Bölge Müdürlüğü 15 8 30 16 

7. Bölge Müdürlüğü 12 13 24 26 

Toplam 92 107 184 214 

Genel Toplam 199 398 

2.2 İstatistiksel Metotlar 

Tablo 1’de verilen örneklem grubunda Kaza ve Kontrol gruplarının bağımsız değişkenleri aşağıda verildiği gibidir: 

- Seyir momenti (=YOGTDemiryolu x YOGTKarayolu)  

(YOGTDemiryolu :Hemzemin geçitten bir yılda geçen tren sayısının yıllık ortalama günlük değeri) 

(YOGTKarayolu :Hemzemin geçitten bir yılda geçen karayolu aracı sayısının yıllık ortalama günlük değeri) 

- Hemzemin geçit cinsi 

- Trenin görüş mesafesi 

- Karayolu aracının görüş mesafesi 

- Açıklık 

- Verevlik açısı 

- Demiryolu eğimi 

- Kurp bilgisi 

 

Kontrol örneklem grubu verileri kaza meydana gelen yıllardaki kaza olmayan hemzemin geçitlerin verileriyle 

oluşturulmuştur. Bağımsız değişkenlerin hangisi veya hangilerinin bağımsız belirleyici olduğuna da lojistik 

regresyon modelleme yöntemiyle karar verilmiştir. 

Yapılan istatistiksel çalışmada SPSS programı kullanılmış olup, veriler üzerinde sırasıyla, 

- Normallik testi 

- Parametrik olmayan testler (Mann-Whitney U Testi) 

- Ki-Kare bağımsızlık testi 

- Lojistik regresyon analizi yapılmıştır. 

 

3. SONUÇLAR  

 

Bölüm 2 ve 3’de belirtildiği üzere hazırlanan veri grupları üzerinde yapılan istatistiksel analizler ilk olarak 

bağımsız değişkenler üzerinde normallik testi “Kolmogorov-Smirnov ve Shapiro-Wilk” olmak üzere iki farklı 

yöntemle uygulanmış sonuçlar Tablo 2’de verilmiştir.   
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Tablo 2. Bağımsız değişkenlere ait normallik testi 

Kategorik Olmayan 

Bağımsız Değişkenler 

Kaza-Kontrol (n=597) 

Kolmogorov – Smirnov 

( p ) 

Shapiro – Wilk 

( p ) 

Açıklık (m) 0,000 0,000 

Seyir Momenti 0,000 0,000 

Demiryolu Aracı Görüş Mesafesi (m) 0,000 0,000 

Karayolu Aracı Görüş Mesafesi (m) 0,000 0,000 

Demiryolu Eğimi (Binde, ‰) 0,000 0,000 

Verevlik Açısı (Derece) 0,000 0,000 

HİPOTEZ VARSAYIM ve SONUÇLARI 

H0 : Normal dağılımlı veriler (p > 0,05) 

H1 : Normal olmayan dağılımlı veriler (p < 0,05) 
 

Bağımsız değişken verileri üzerinde uygulanan normallik testi sonuçlarına göre H0 hipotezi reddedilmiş ve 

bağımsız değişken verilerinin normal dağılım göstermediği tespit edilmiştir. Bu nedenle normal dağılım 

göstermeyen veriler için uygulanan parametrik olmayan “Mann Whitney U” testi uygulanmıştır. Bağımsız 

değişkenin kaza oluşumuna p=0,05 anlamlılık düzeyinde anlamlı bir etkisinin olup olmadığı belirlenmiştir. 

Sonuçlar Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3. Parametrik olmayan “Mann Whitney U” Test sonuçları 

Kategorik Olmayan 

Bağımsız Değişkenler 

Kaza-Kontrol (n=597) 

Mann – Whitney U 

( p ) 

Açıklık (m) 0,000 

Seyir Momenti 0,000 

Demiryolu Aracı Görüş Mesafesi (m) 0,360 

Karayolu Aracı Görüş Mesafesi (m) 0,936 

Demiryolu Eğimi (Binde, ‰) 0,902 

Verevlik Açısı (Derece) 0,807 

HİPOTEZ VARSAYIM ve SONUÇLARI 

H0: Bağımsız değişkenin kazalar üzerinde anlamlı etkisi yoktur (p > 0,05) 

H1: Bağımsız değişkenin kazalar üzerinde anlamlı etkisi vardır (p < 0,05) 
 

Kategorik bağımsız değişkenlerimizin hemzemin geçitlerde meydana gelen kazalar üzerindeki etkisini belirlemek 

amacıyla yapılan Ki-Kare testi hipotez kurulumu ve sonuçları p=0,05 anlamlılık düzeyinde test edilmiştir. 

Sonuçlar Tablo 4’te verilmiştir. 

Tablo 4. Kategorik bağımsız değişkenler “Ki-kare” test sonuçları 

Kategorik bağımsız değişkenler 
Kaza-Kontrol (n=597) 

 ( p ) 

Hemzemin Geçit Cinsi 0,000 

Kurp Yarıçapı 0,992 

HİPOTEZ VARSAYIM ve SONUÇLARI 

H0: Kategorik bağımsız değişkenin kazalar üzerinde anlamlı etkisi yoktur (p > 0,05) 

H1: kategorik bağımsız değişkenin kazalar üzerinde anlamlı etkisi vardır (p < 0,05) 
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Tablo 3 ve Tablo 4’te verilen sonuçlar ışığında kategorik olmayan bağımsız değişkenlerden, açıklık, seyir momenti 

parametreleri ile, kategorik bağımsız değişkenlerden hemzemin geçit cinsi parametresinin, hemzemin geçit 

kazaları üzerinde anlamlı etkisi olduğu görülmüştür. 

Bu değerlendirmeler sonucunda hemzemin geçitlerde meydana gelen kazalar üzerinde anlamlı etkisi olan 

parametreler olan açıklık, seyir momenti ve hemzemin geçit cinsi parametreleri lojistik regresyon modelinde girdi 

olarak kullanılmıştır. Kategorik bağımsız değişken olan hemzemin geçit cinsi, hemzemin geçit türüne göre ayrı 

ayrı değerlendirilmiştir. Lojistik regresyon modelin sonuçları Tablo 5’te verilmiştir. 

Tablo 5. Lojistik regresyon modellemesi 

  Bağımsız değişkenler 

Kaza-Kontrol 

(n=597) 

β p Exp(β) 
Exp(β) Güven Aralığı 

Alt Üst 

Açıklık (m) 0,053931 0,018 1,055 1,009 1,104 

Seyir Momenti 0,000001 0,327 1,000 1,000 1,000 

Hemzemin Geçit Cinsi - - - - - 

 Bekçili Bariyerli - 0,000 - - - 

 Otomatik Bariyerli 1,074354 0,016 2,928 1,217 7,046 

 Flaşerli-Çanlı Bariyersiz 3,460401 0,000 31,830 12,533 80,834 

 Serbest (Çapraz İşaretli) 1,914399 0,000 6,783 3,004 15,316 

 Flaşerli-Çanlı Otomatik Bariyerli 1,057664 0,002 2,880 1,466 5,658 

 

Lojistik regresyon modelleme tablosunda (β) risk değerlendirmesi olarak okunurken, (p) bağımsız değişkenlerin 

kazalar üzerinde bağımsız belirleyici olup olmadığını ifade etmektedir. Bunun yanı sıra hemzemin geçit cinsi alt 

gruplarında kıyaslama bekçili bariyerli hemzemin geçit türü referans alınarak yapılmıştır. Exp(β) değeri kategorik 

parametrelerde referans kategoriye göre diğer kategorilerdeki risk oranını ifade etmektedir. Exp(β) güven aralığı 

ise, modelin defalarca tekrarlanmasında hesaplanan Exp(β) değerinin %95 olasılıkla verilen alt ve üst sınırlar 

arasında çıkacağını belirtmektedir. (Kul, 2014) 

Lojistik regresyon modellemesi sonuçlarına göre; hemzemin geçit cinsi ve açıklığı parametrelerinin hemzemin 

geçit kazaları üzerinde bağımsız belirleyici olduğu, seyir momentinin bağımsız belirleyici olmadığı görülmektedir. 

Açıklık değerinin bir metre büyümesine karşılık kaza riskinin %5,39 artış gösterebileceği görülmüştür.  Referans 

bekçili bariyerli hemzemin geçide nazaran risk oranı Exp(β); otomatik bariyerli hemzemin geçitlerde %292,8 

flaşerli-çanlı bariyersiz hemzemin geçitlerde %3183,0; serbest hemzemin geçitlerde %678,3; flaşerli çanlı 

otomatik bariyerli hemzemin geçitlerde ise %288,0 olduğu tespit edilmiştir. 

4. TARTIŞMA 

Günümüz dünyasında kazalar konusu sadece idarelerin problemi olmakla kalmamış sosyal bilimler, mühendislik 

bilimleri ve sağlık bilimleri gibi birçok bilim dalının ana teması haline gelmiştir. Çalışmamıza konu olan 

hemzemin geçit kazaları demiryolu kazaları içerisinde başı çekmektedir. İlgili birim ve birimlerin istatistiksel 

verileri bu durumu apaçık ortaya koymaktadır.  

Bu durumun akademik bir yaklaşımla ele alınması gerekliliğinden hareketle, Türkiye Cumhuriyeti Devlet 

Demiryolları Genel Müdürlüğü’ne bağlı yedi Bölge Müdürlüğü mıntıkasında yer alan hemzemin geçit kazalarına 

ilişkin veriler üzerinde yapılan analizler neticesinde: 

- Hemzemin geçit cinsi ve karayolunun demiryolu hattı üzerindeki genişliği (açıklık) parametrelerinin 

hemzemin geçit kazaları üzerinde bağımsız belirleyici olduğu 
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- En güvenli hemzemin geçit tipinin bekçili bariyerli olduğu sonuçlarına varılmıştır. 

Yönetmelik kapsamında gerekli koşulları sağlamayarak yerine yapılan alt ve üstgeçit yapılan veya kapatılarak 

yolları uygun alt ve üstgeçitlere yönlendirilen hemzemin geçitler sonucunda 2012 yılından bu yana hemzemin 

geçit sayılarında %13’lük bir düşüş görülmektedir (TCDD 2008-2012 İstatistik Yıllığı, TCDD 2012-2016 İstatistik 

Yıllığı). 

Bu çalışma sonucunda görülmektedir ki, hemzemin geçitlerde meydana gelen kazalar üzerinde birçok parametre 

etkili olmaktadır. Ancak alınan fiziksel önlemlere rağmen kazaların kaçınılmaz olduğu da çalışma içerisinde yer 

alan istatistiklerden görülmektedir. Bu bağlamda ilgili kurum ve kuruluşların aldığı ve alacağı tedbirlerin yanında 

kazaların oluşumunda en önemli etkenlerden olduğu görülen karayolu araçları ve sürücüleri için düzenlemelerin 

artırılması, sürücüler için okul çağından başlayarak sürücü belgesi alıncaya kadarki dönemde hemzemin geçit 

geçişleri hakkında gerekli bilgilendirmenin yapılması hemzemin geçit kazalarının önüne geçilmesinde etkili 

olacaktır. Bunun yanında hemzemin geçitlerden yapılan usulsüz ve kaçak geçişlerle ilgili karayolu araç sürücüleri 

için uygulanacak trafik cezaları da caydırıcı olması bakımından olası kazalar için önleyici olabilir. 

Bu çalışmada ele alınan hemzemin geçitlerin fiziksel ve trafik yoğunluğu parametrelerinin haricinde kazaya 

karışan karayolu araç sürücülerinin yaş, cinsiyet, ruh hali gibi sosyolojik parametrelerinin yanında kazanın 

meydana geldiği gün, saat, hava durumu gibi diğer etkenlerle birlikte yapılacak geniş kapsamlı bir çalışma da 

hemzemin geçit kazalarının nedenleri belirlemek ve gerekli önlemeleri alabilmek için faydalı olacaktır. 
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Özet 

Gliserolün yan ürünü olan biyodizelin fazla miktarda üretimi, araştırmacıları gliserolün değerli ürünlere 

dönüştürülmesi için arayışlara itmiştir. Bu çalışmada gliserol, bir karbon başlatıcı olarak heterojen katı asit 

katalizör sentezinde kullanılmıştır. Gliserol türevli karbon katalizörün katalitik performansı levulinik asit ile 

etanolün esterleşme reaksiyonunda incelenmiştir. Katalizörün karakterizasyonu XRD ve TGA cihazları 

kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Reaksiyon sıcaklığının, molar besleme oranının ve katalizör miktarının kesikli 

reaktörde levulinik asit dönüşümüne etkisi incelenmiştir. En yüksek levulinik asit dönüşümü, 75oC reaksiyon 

sıcaklığında, 6:1 molar besleme oranında ve 0.8 g katalizör yükleme oranlarında %94 olarak elde edilmiştir. 

Katalizör reaksiyon karışımı da heterojen katalizör görevi görmüş, çözünmeden geri kazanılarak tekrar deneyleri 

yapılmıştır. Yapılan deneyler sonucunda 6 kez katalitik aktivitesini kaybetmeden kullanılmıştır. 

  

Anahtar Kelimeler:Etil levulinat, gliserol, katalizör, yakıt katkı maddesi 

 

1. GİRİŞ 

Yenilebilir yakıt biyodizel çoğunlukla bitkisel yağların metanol ile transesterifikasyonu ile üretilir. Biyodizel 

sentezi sırasında yan ürün olarak yaklaşık hacimce %10 oranında gliserol üretilir (Rane ve ark., 2016). Biyodizel 

üretimindeki bu artış atık gliserolün birikimi ile sonuçlanır. Bu sebeple fazla miktarda elde edilen gliserolün 

kullanımı için arayışlara gidilmiştir (Tan ve ark., 2013). Aksi taktirde biyodizel yakıtının ekonomik olma kavramı 

özelliğini kaybeder. Literatürde gliserolün değerli ürünlere dönüşümü için eterifikasyon, hidrojenoliz, oksidasyon, 

transesterifikasyon ve dehidrasyon gibi çeşitli metotlar önerilmiştir, böylece gliserol farklı kimyasallara 

dönüştürülebilir. Bu çalışmada ise gliserol, bir karbon başlatıcı olarak heterojen katı asit katalizör sentezinde 

kullanılmıştır. Gliserolden sentezlenen karbon katalizör yakıt katkı maddesi etil levulinat sentezinde test edilmiştir. 

 

Etil levulinat günümüzün yakıt biyokatkısı ve geleceğin biyoyakıtı olarak görülen önemli bir esterdir. Reaktanların 

her ikisi de biyokütle temellidir. Levulinik asit selülozun asit hidrolizi ile elde edilirken, etanol de nişasta gibi 

şekere dönüştürülebilen (karbonhidratlar) veya şeker ihtiva eden (tahıl tohumu gibi) kaynaklardan ya da tarımsal 

ve odun artıkları gibi her türlü biyolojik atıktan üretilebilmektedir. Biyokütle kaynaklı reaktanların kullanımı da 

etil levulinatın üretim prosesini çevreci yeşil üretim prosesi yapmaktadır (Fernandes ve ark., 2012). 

 

Etil levulinat kısa zincirli bir yağ esteridir. Koku ve aroma endüstrisinde kullanılır. Yapıştırıcı ve polimer 

endüstrisinde kullanılma gibi potansiyel uygulamalara da sahiptir. Dizel ve biyodizel ile karışabilen alternatif bir 

katkı maddesidir ve yakıt özelliklerini iyileştirir. Biyodizel ile benzer fizikokimyasal özelliklere sahip olması 

herhangi bir modifikasyon gerektirmeksizin yakıt katkısı olarak kullanılabilmesini sağlar (Patil ve ark., 2014; 

Kuwahara ve ark., 2014). Etil levulinat biyodizele katkı maddesi olarak eklendiğinde soğuk akış özelliklerini 

iyileştirmektedir (Joshi ve ark., 2011). Etil levulinat katkılı biyodizel yakıtının performansı bir dizel motorda 

incelendiğinde duman emisyonlarının azaldığı ve katkılı biyodizelde faz ayrışması oluşmadığı görülmüştür. 

 

Etil levulinat sentezi, çoğunlukla homojen ve heterojen katalizörler kullanılarak gerçekleştirilmektedir. H2SO4, 

HCl, HF, H3PO4, ClSO2OH gibi homojen katalizörler sanayide yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu katalizörlerin 
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geri kazanımı oldukça güçtür ve korozif etkilerinden dolayı operasyonel problemlere yol açarlar. Dolayısıyla, 

günümüzde daha temiz bir teknoloji yaratmak için homojen katalizörler katı asit katalizörleri ile yer 

değiştirmektedirler (Kuwahara ve ark., 2014, Fernandes ve ark., 2012). 

 

Bu çalışmada da gliserol temelli heterojen katalizör sentezlenerek etil levulinatın üretiminde kullanılmıştır. 

Gliserol temelli katalizör varlığında levulinik asit ile etanolün esterleşme reaksiyonuna reaksiyon sıcaklığının, 

katalizör miktarının ve molar besleme oranının etkisi incelenmiştir. 

 

2. MATERYAL VE METOD 

2.1 Katalizör Sentezi 

Belirli oranlarda gliserol ve sülfürik asit oda sıcaklığından 180oC’ye ısıtılır. Bu ısıtma işlemi sırasında 

karbonizasyon ve sülfonasyon işlemleri gerçekleştirilir. Çözelti 30 dk boyunca 180oC’de tutularak çok halkalı 

aromatik bileşenler elde edilir ve köpük oluşumu engellenir. Sonrasında elde edilen ürün oda sıcaklığına soğutulur 

ve pH değeri nötrlenene kadar sıcak su ile yıkanır. Kristallenen ürün filtre edilir ve 120oC’de 2 saat kurutularak 

gliserol temelli karbon katalizör elde edilir (Devi ve ark., 2009). 

2.2 Katalizör Karakterizasyonu 

Katalizörün kristal yapısı X-ışını difraktometresinde (XRD) analiz edilmiştir. Analizler 6-80° 2θ (2 Theta) 

aralığında 45 kV, 40 mA, 0.02 derecelik açı aralığı ve çekim hızı 2 o/dk gerçekleştirilmiştir. Katalizörün termal 

stabilitesi de termogravimetrik analiz cihazı ile test edilmiştir. Katalizör 25oC’den 800oC’ye 25oC/dk’lık bir artışla 

ısıtılmıştır. 

 

2.3 Katalitik Aktivite Deneyleri 

Biyogliserol türevli katalizörün katalitik aktivitesi kesikli reaktörde levulinik asit ile etanolün esterleşme 

reaksiyonunda incelenmiştir. Reaktanlar ayrı ayrı reaksiyon sıcaklığına ısıtılarak reaktöre beslenmiştir ve 

sentezlenen biyogliserol türevli katalizörün reaksiyon karışımına ilavesi ile reaksiyon başlatılmıştır. Reaksiyon bir 

adet geri soğutucu ve sıcaklık kontrolü için termokapl içeren üç boyunlu cam reaktör kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. Reaksiyon 7 saat boyunca gerçekleştirilmiş ve asit dönüşüm değerleri titrasyonu ile 

hesaplanmıştır. Dönüşüm değeri Eşitlik 1 kullanılarak hesaplanmıştır: 

 

100*
N

N-N
(%) 

0

t0x           (1) 

 

Bu eşitlikte N0 asitin başlangıç anındaki mol miktarı, Nt ise reaksiyonun herhangi bir anındaki asitin mol değeridir. 

3. SONUÇ 

3.1 Katalizör Karakterizasyon Sonuçları 

 

3.1.1 XRD 

 

Biyogliserol temelli karbon katalizörün kristal yapısı XRD analizleri ile belirlenmiş ve elde edilen sonuç Şekil 

1'de verilmiştir. 
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Şekil 1. Gliserol temelli karbon katalizörün XRD analizi (Unlu, 2018) 

Katalizörün, 6-20 ve 20-40 aralığında görülen pikler yapıdaki karbon türlerin amorf yapıda olduğunu 

göstermektedir. Yapılan XRD analizi ile ayrıca katalizörün yapısının, C, H, S, O elementel kompozisyonuna sahip 

olduğu görülmüştür (Okoye ve ark., 2017, Varkolu ve ark., 2017).  

 

3.1.2 TGA 

 

Biyogliserol türevli karbon katalizörün TGA eğrisi Şekil 2’de gösterilmiştir.  

 

Şekil 2. Gliserol temelli karbon katalizörün TGA eğrisi (Unlu, 2018) 

Katalizörün ilk termal bozunma davranışı 100-120oC sıcaklık aralığında yapıda bulunan suyun buharlaşmasına 

bağlı olarak gerçekleşmiştir. Sonrasında ise yapıdaki SO3H gruplarının bozunması ile ilgili olarak 400oC'ye kadar 

bir kütle kaybı görülmüştür. Bronsted asit bölgelerinin bozunmasından dolayı ise 400oC-500oC aralığında kütle 

kaybı görülmüştür (Jamil ve ark., 2017). 500°C'nin üzerinde ise yoğun ısıya maruz kalan karbonun yanması ile 

kütle kaybı gerçekleşmektedir (Leal ve ark., 2015).  
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3.2 Etil Levulinat Sentezi 

 

3.2.1 Sıcaklığın Etkisi 

 

Sıcaklığın asit dönüşümüne etkisi 55, 65 ve 75oC sıcaklıklarında 0.5 gr katalizör ile M=4:1 molar besleme oranında 

incelenmiştir. Şekil 3’te asit dönüşümün sıcaklıkla değişimi verilmiştir. 

 

 
Şekil 3. Sıcaklığının asit dönüşümüne etkisi (M=4:1, 0.5 g katalizör) 

 

 

Levulinik asit ile etanolün esterleşme reaksiyonu endotermik bir reaksiyondur. Sıcaklığın artışı reaksiyon 

dönüşümünü arttırır ve ester üretimi artar. Bu durum esterleşme reaksiyonlarının tersinir reaksiyonlar olması ile 

de açıklanabilir. Sıcaklık artışı ile ileri reaksiyon hız sabiti, geri reaksiyondan daha fazla artar. Böylece reaksiyon 

ileri yönde hızlanır ve dönüşüm artar (Karakus, 2014).   

 

55oC’de %65 dönüşüm elde edilirken, 75oC’de %81 dönüşüm değeri elde edilmiştir. 

 

3.2.2 Katalizör Miktarının Etkisi 

 

Katalizör miktarının asit dönüşümüne etkisi 0.3 g, 0.5 g ve 0.8 g katalizör miktarlarında 75oC reaksiyon 

sıcaklığında, M=4:1 molar besleme oranında incelenmiştir. Şekil 4’te asit dönüşümün sıcaklıkla değişimi 

verilmiştir. 
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Şekil 4. Katalizör miktarının asit dönüşümüne etkisi (M=4:1, 75oC)   

 

 

Sentezlenen biyogliserol türevli karbon katalizörün katalitik aktivitesi reaksiyon karışımı içindeki miktarı arttıkça 

artmıştır.  Bu durum reaksiyon karışımı içindeki aktif bölgelerin sayısının artması ile ilgilidir. Artan aktif bölgelere 

reaktanlar kolayca ulaşabilmekte ve bu durum dönüşüm artışı ile sonuçlanmaktadır (Balaraju ve ark., 2010). 

 

0.3 g, 0.5 g ve 0.8 g katalizör miktarlarında sırasıyla %73, %81 ve %89 dönüşüm değerleri elde edilmiştir. 

 

 

3.2.3 Molar Besleme Oranının Etkisi 

 

M=2, M=4 ve M=6 molar besleme oranlarının reaksiyon dönüşümüne etkisi 75oC reaksiyon sıcaklığında ve 0.8 g 

katalizör miktarında incelenmiştir. Elde edilen sonuçlar Şekil 5'te verilmiştir. 

 

Şekil 5. Molar besleme oranının asit dönüşümüne etkisi (75oC, 0.8 g katalizör) 
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Denge reaksiyonlarında dönüşümü arttırmanın bir yolu reaktanlardan birinin fazla miktarda beslenmesidir. Bu 

çalışmada da sınırlayıcı reaktan etanol fazla beslenerek reaksiyon dönüşümü üzerine etkisi incelenmiştir. 

Beslemedeki etanol miktarı arttıkça Le Chatelier prensibine göre reaksiyon dengesi ürünler yönüne kaymış ve 

dönüşüm değeri artmıştır (Delgado ve ark., 2010). 

 

M=2 molar besleme oranında %81 dönüşüm elde edilirken M= 6’da %94 dönüşüm değeri elde edilmiştir.  

 

3.2.4 Gliserol temelli karbon katalizörün tekrar kullanılabilirliği 

 

Gliserol temelli karbon katalizörün tekrar kullanılabilirlik deneyleri 75oC reaksiyon sıcaklığında, 0.8 g katalizör 

miktarında ve M= 6 molar besleme oranında gerçekleştirilmiştir. Şekil 6'da tekrar kullanım sonucunda elde edilen 

dönüşüm değerleri gösterilmiştir. 

 

 
 

Şekil 6. Katalizörün tekrar kullanılabilirliği (75oC, M=6:1, 0.8 g katalizör) 

 

 

Katalizör, reaksiyon sonucu reaksiyon ortamından geri alınıp; aynı koşullar altında 6 kez tekrar kullanılmıştır. Her 

kullanımdan sonra etanol ile yıkanmış, 100oC'de etüvde bir gece kurutulmuştur.  

 

İlk kullanım sonrasında %94 dönüşüm elde edilirken, altıncı kullanım sonunda %92.81 dönüşüm değeri elde 

edilmiştir. Elde edilen bu sonuçlar katalizörün katalitik aktivitesinde önemli bir kayıp olmadığını göstermiştir. Bu 

nedenle kullanılan katalizörün, aktif ve tekrar kullanılabilir olduğu sonucuna varılmıştır. 

 

 

4. TARTIŞMA 

Bu çalışmada biyodizel yan ürünü olan atık gliserol kullanılarak gliserol temelli karbon katalizör hazırlanmıştır. 

Hazırlanan karbon katalizörün katalitik aktivitesini incelemek için model reaksiyon olarak etil levulinat sentezi 

tercih edilmiştir. Gliserol temelli karbon katalizör reaksiyonda heterojen katalizör görevi görmüştür. Heterojen 

katalizör davranışı nedeni ile tekrar kullanılabilirliği test edilmiş ve 6 kez tekrar kullanılmış ve bu kullanımlar 

sonucunda katalitik aktivitesinde kayda değer bir kayıp gözlenmemiştir. Levulinik asit dönüşümüne katalizör 

miktarının, sıcaklığın ve molar besleme oranının etkisi incelenmiştir. En yüksek dönüşüm değeri 75oC’de, 0.8 g 
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katalizör miktarında, M=6:1 molar besleme oranında % 96 olarak elde edilmiştir. Gliserol temelli karbon katalizör 

oldukça iyi sonuçlar vermiştir. Çalışma sonunda gliserol temelli karbon katalizörün etil levulinat sentezinde ve 

farklı asidik esterleşme reaksiyonlarında katalizör olarak kullanılabileceği kanıtlanmıştır. 
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Bütanol/su karışımlarının pervaporasyon ile dehidrasyonunda hibrit membranların ayırma 

performansının incelenmesi  

 

Derya Ünlü1* 
*1Bursa Teknik Üniversitesi, Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi,Kimya Mühendisliği Bölümü, Bursa, 

Türkiye 

 

*Sorumlu yazar e-mail:derya.unlu@btu.edu.tr 

 

Özet 

Bütanol, benzine ve dizele katkı maddesi olarak önerilen alternatif bir biyoyakıttır. Geleneksel distilasyon 

kullanılarak bütanolün ayrılması, bütanolün kaynama noktasının suya göre yüksek olmasından dolayı yüksek 

enerji gerektiren bir prosestir. Bu nedenle bütanolün saflaştırılması için pervaporasyon prosesi önerilmiştir. 

Pervaporasyon sıvı karışımdaki bileşenleri ayırmak için kullanılan membran temelli bir ayırma işlemidir. 

Bütanolün pervaporasyon ile dehidrasyonu için hidrofilik polimerik membranlar tercih edilmektedir. Bu çalışmada 

da polivinik alkol polimeri ile hazırlanan saf hidrofilik membranlar ve fosfomolibdik asit yüklü hibrit polivinil 

alkol membranların bütanolün dehidrasyonunda ayırma performansı incelenmiştir. Pervaporasyon ile dehidrasyon 

işleminin ayırma performansı akı ve seçicilik parametreleri kullanılarak belirlenmiştir. Hibrit membran ile saf 

membranın ayırma performansı karşılaştırılmış, hibrit membranın daha iyi ayırma performansı sergilediği 

görülmüştür.  

 

Anahtar Kelimeler: Bütanol, dehidrasyon, hibrit membran, pervaporasyon 

 

1. GİRİŞ 

Enerji krizi, fosil yakıtların yetersizliğinden dolayı dünyadaki en önemli sorunlardan biridir. Alternatif 

yenilenebilir enerji kaynağı olarak biyoyakıt, son yıllarda artan ilgiyi çekmektedir. Ayrıca kömür, ham petrol ve 

doğal gaz gibi fosil yakıtların kullanılması insan sağlığı için tehdit yaratmakta ve çevre ve hava kirliliğine yol 

açmaktadır. Bu nedenle alternatif yenilenebilir enerji kaynağı olarak biyoyakıtlara olan ilgi son yıllarda giderek 

artmaktadır (Rdzanek ve ark., 2018).   

 

Biyoyakıtlar arasında bütanol, benzinin yerini alacak gelecekteki bir enerji kaynağı olarak düşünülmektedir, çünkü 

bütanol, etanol ile karşılaştırıldığında üstün bir yanma performansına sahiptir. Bütanol esas olarak biyokütleden 

fermantasyon tekniği ile üretilir, ancak bütanolün fermantasyon sonucundaki çözelti içerisindeki konsantrasyonu 

% 3'ten daha azdır. Bu nedenle, ayırma işlemi iki aşamadan oluşur: (i) yüksek oranda bütanol ile zenginleştirilmiş 

bir karışım elde etmek için bütanolün seyreltik sulu çözeltilerden damıtma yoluyla (yaklaşık% 80.0 bütanol)  geri 

kazanımı, ve (ii) ağırlıkça % 99.5'in üzerinde bir bütanol konsantrasyonuna dehidrasyonu (Liu ve ark., 2013, Lin 

ve ark., 2018). Literatürde bütanolün zenginleştirilmesi için yapılmış çok sayıda çalışma var iken, hidrofilik 

membranlarla dehidrasyonu için yapılan çalışma sayısı oldukça azdır. Ayrıca bütanol dehidrasyonu için kullanılan 

geleneksel ayırma prosesleri (distilasyon, ekstraksiyon, adsorpsiyon) oldukça maliyetli ya da yoğun enerji 

gerektiren proseslerdir. Bu çalışmada bütanolün dehidrasyonu işlemi için düşük maliyetli çevre dostu bir ayırma 

teknolojisi membran destekli ayırma prosesi pervaporasyon kullanılacaktır. 

 

Pervaporasyon sıvı-sıvı karışımları ayırmada kullanılan bir membran prosesidir. Sıvı-sıvı ayırma için bu membran 

prosesi geleneksel ayırma prosesi olan distilasyonla yer değiştirecek potansiyele sahiptir. Çünkü distilasyon, ısı 

duyarlı karışımlar ve buhar ve sıvı faz dengesinde azetropik noktaya ulaşılan durumda etkisiz kalır. Adsorpsiyon, 

ekstraktif distilasyon, azeotropik karışımların distilasyonu ve sıvı-sıvı ekstrasksiyon gibi farklı ayırma teknikleri 

geleneksel distilasyonun sınırlamalarının üstesinden gelmek için kullanılır. Ancak bu teknikler yoğun enerji 

tüketen proseslerdir ve atık üreterek çevre kirliliğine sebep olurlar. Pervaporasyon, sıvı karışım içerisindeki bir 

bileşenin yoğun membran arasından seçici geçtiği prosestir. Kimyasal potansiyel gradyenti ile yürütülür. Sıvı, 
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membranı buhar olarak terk eder ve yoğunlaştırılarak tekrar sıvı olarak elde edilir. Bu proses ekonomik, enerji ve 

çevre dostudur (Baker, 2000; Basile ve ark., 2016). 

Pervaporasyonda yoğun homojen membran besleme ve geçen akım arasında bariyer olarak rol alır. Sıvı çözeltideki 

bileşenler membranda çözünerek ve difüze olarak farklı hızlarda membrandan geçer ve sonra membranın alt 

akımından buharlaşır. Geçen buhar akımı kondensere geçer ve çözelti yoğunlaştırılır (Drioli ve Giorno, 2010, 

Gugliuzza ve Basile, 2014) 

 

Bu çalışmada da polivinik alkol polimeri ile hazırlanan saf hidrofilik membranlar ve fosfomolibdik asit yüklü 

hibrit polivinil alkol membranların bütanolün dehidrasyonunda ayırma performansı incelenmiştir. Membranlar 

FTIR ve SEM ile karakterize edilmiştir. Pervaporasyon ile dehidrasyon işleminin ayırma performansı akı ve 

seçicilik parametreleri kullanılarak belirlenmiştir. Hibrit membran ile saf membranın ayırma performansı 

karşılaştırılmış, hibrit membranın daha iyi ayırma performansı sergilediği görülmüştür.  

 

 

2. MATERYAL VE METOD 

 

2.1 Membran Hazırlama 

Hibrit ve saf membran, Polivinil alkol (PVA) polimeri kullanılarak hazırlanmıştır. Ağırlıkça %6 PVA içeren 

polimerik membran çözeltisi 90oC'de karıştırılarak homojen çözelti elde edilmiştir. Elde edilen bu homojen çözelti 

cam petri kabına dökülerek kurumaya bırakılmış ve saf membran elde edilmiştir. Elde edilen membran sonrasında 

çapraz bağ ajanı glutaraldehit ve HCl içeren aseton-su çapraz bağ çözeltisine daldırılarak çapraz bağlanmıştır.  

Hibrit membran sentezi için ise ağırlıkça %6 PVA içeren polimerik membran çözeltisi 90oC'de karıştırılarak 

homojen çözelti elde edildikten sonra polimer ağırlığının %1, %3 ve %5'i kadar fosfomolibdik asit heteropoliasiti 

katkı maddesi olarak membran çözeltisine eklenmiştir. Elde edilen bu çözeltide çapraz bağ ajanı glutaraldehit ve 

HCl içeren aseton-su çapraz bağ çözeltisine daldırılarak çapraz bağlanmıştır. Karışım cam petri kabına dökülerek 

kurumaya bırakılmıştır.  

2.2 Pervaporasyon Deneyleri 

Bütanol-su ikili karışımı kullanılarak saf ve hibrit olarak hazırlanan membranların ayırma performansı 

incelenmiştir. Farklı sıcaklık, farklı besleme konsantrasyonları ve farklı miktarlarda katkı maddesi yükleme 

oranının ayırma performansına etkisi incelenmiştir.  

Pervaporasyon membranının ayırma performansı, akı ve seçicilik ile karakterize edilir. Seçicilik Eşitlik (1)'de; 

f f

a b

ab

a b

C / C

C / C

 
   (1)

 

olarak tanımlanmıştır. Ca ve Cb, a ve b bileşenlerinin konsantrasyonlarıdır. p ve f sırasıyla geçen akım ve 

beslemeyi tanımlar. Ayırma faktörü pervaporasyon prosesinin işletim koşullarına, bileşenlerin membrandaki 

çözünürlüğüne, membran ile besleme çözeltisi arasındaki etkileşime bağlıdır. 

Akı ise membran boyunca sıvının birim zamanda, birim alandan geçen akış hızı olarak tanımlanır. Deneysel 

çalışma sonucu elde edilen akıların hesaplanması Eşitlik (2); 

m
J

A.t
  (2) 

kullanılarak yapılmıştır. 

Eşitlik (2)'deki J; akı (kg/m2.h) m; kapanlarda biriken numune miktarı (kg), A; membran alanı (m2), t; zaman (saat) 

değeridir. 
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3. SONUÇ 

3.1 Besleme Konsantrasyonunun Etkisi 

Şekil 1’de oda sıcaklığında bütanol-su konsantrasyonları değiştirilerek yapılan pervaporasyon deneylerinin akı ve 

seçicilik değerleri verilmiştir. 

 

 

Şekil 1. Besleme konsantrasyonunun akı ve seçicilik üzerine etkisi  

 
Çözeltideki su konsantrasyonu arttıkça akı değerlerinin arttığı seçicilik değerlerinin azaldığı görülmüştür. PVA'nın 

hidrofilik doğası yüksek su geçişine neden olmaktadır. Bunun sebebi su molekülleri ile PVA arasında kurulan 

hidrojen bağlarıdır. Akı tanımı gereği membran boyunca birim alandan birim zamanda geçen madde miktarı 

olduğundan su miktarı arttıkça akı değeri de artmaktadır. Ancak membranın şişmesi difüzyon yollarının 

genişlemesine neden olduğundan su ile birlikte bütanolün de membran boyunca difüze olmasına ve dolayısıyla da 

seçiciliğin azalmasına neden olmaktadır. Bu yüzden su konsantrasyonu arttıkça seçiciliğin her iki membranda da 

azaldığı görülmüştür (Olukman ve ark., 2015). Ancak saf membran daha fazla şişmiş, bu yüzden akı değeri hibrit 

membrana göre daha yüksek elde edilmiştir.Bu yüzden seçicilik değeri de PVA'da da hibrit membrana göre daha 

düşük elde edilmiştir. 

3.2 Sıcaklığın Etkisi 

Bütanol-su karışımlarının sıcaklığa bağlı akı ve seçicilik değerleri Şekil 2'de verilmiştir. 

 

Şekil 2. Sıcaklığın akı ve seçicilik üzerine etkisi  
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Şekil 2'den de görüldüğü üzere sıcaklık 25oC'den 45oC'ye çıktığında akının arttığı seçiciliğin azaldığı görülmüştür. 

Akıdaki artış polimer zincirinin termal hareketindeki artışa bağlı olarak polimer matriksinde ekstra serbest hacim 

oluşmasına bağlı olarak açıklanabilir. Sonuç olarak bütanol ve suyun sorpsiyon ve difüzyon hızı artar. Membranın 

sorpsiyon ve difüzyon seçiciliği operasyon sıcaklığı arttıkça azalmaktadır. Sorpsiyon seçiciliği ve difüzyon 

seçiciliğindeki azalış beslemenin sıcaklığı arttıkça membranın şişme derecesinin artması ile ilgilidir (Aliabadi ve 

diğ., 2011). Şişme derecesinin artması ile su ile beraber diğer bileşen de artan serbest hacimden geçer. Bu da 

seçiciliği düşürür. Sıcaklıktaki artış ayrıca besleme tarafındaki doymuş buhar basıncının da artmasına sebep 

olmaktadır. Bu da membran boyunca beslemedeki bileşenler için itici gücü arttırarak sıcaklıkla akının artmasına 

sebep olur (Xu ve Wang, 2015, Kittur ve ark., 2013; Pulyalinа ve ark., 2015). Hibrit membran saf membrana göre 

sıcaklık artışından daha az etkilenmektedir. Bu nedenle hibrit membranın akı değeri saf membrana göre daha 

düşük, seçicilik değeri daha yüksektir. 

3.3 Fosfomolibdik Asit Miktarının Etkisi 

Şekil 3’te fosfomolibdik asit miktarının akı ve seçicilik üzerine etkisi incelenmiştir. Fosfomolibdik asit miktarının 

etkisi ağırlıkça %1, %3 ve %5 oranlarında incelenmiştir. 

 

Şekil 3. Fosfomolibdik asit miktarının akı ve seçicilik üzerine etkisi  

Fosfomolibdik asitin yapısındaki protonlar, su molekülleri ile olduğu gibi PVA polimerindeki hidroksil grupları 

ile etkileşime girer. Bunun sonucunda polimer matriksindeki serbest hacim kanalları artar ve dolayısıyla da şişme 

derecesi de artar. Su ile birlikte bütanolün de geçişine izin verir. Bu sebeple fosfomolibdik asit miktarındaki artış, 

akıda artış ve su seçiciliğinde düşüş ile sonuçlanmıştır. Ancak saf membrana göre hibrit membran yine daha 

yüksek performans göstermiştir. Çünkü fosfomolibdik asitin varlığı membran zincirleri arasındaki boşlukları 

doldurarak bileşenlerin difüzyonunu zorlaştırır (Mali ve ark., 2011). 

4. TARTIŞMA 

Bu çalışmada saf PVA ve hibrit PVA membranlar sulu bütanol çözeltisinin pervaporasyon ile dehidrasyonunda 

kullanılmak için sentezlenmiştir. Saf PVA ve hibrit PVA membranları çözeltiden döküm ve solvent buharlaştırma 

metotları kullanılarak hazırlanmıştır. Membran kompozisyonunun, besleme konsantrasyonunun ve operasyon 

sıcaklığının membran performansına etkisi incelenmiştir. Yüksek sıcaklık, yüksek fosfomolibdik asit oranı ve 

yüksek besleme su konsantrasyonu yüksek membran şişme derecesi ile sonuçlanmıştır. Şişmiş membran akıyı 

artırır ve seçiciliği azaltır. En yüksek akı 0.76 kg/m2h olarak 8 wt.% besleme su konsantrasyonunda, 5 wt. % 

fosfomolibdik asit yükleme oranında ve 45oC operasyon sıcaklığında elde edilmiştir. Maksimum su seçiciliği 9951 

olarak 25oC operasyon sıcaklığında, 4 wt.% besleme su konsantrasyonunda elde edilmiştir. 
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Özet 

Bu çalışmada Bolu ilinde bulunan yerel bir tavuk kesimhanesine ait atık su arıtma tesisi deşarj noktasından alınan 

atık suların ozonlama süreci ile arıtımı incelenmiştir. Etkisi incelenen açıklayıcı değişkenler olarak başlangıç pH’sı 

(pH), ozon dozu (OD, mg/L) ve reaksiyon süresi (RS, dk) belirlenmiştir. Deneylerin planlanmasında bir cevap 

yüzey metodu olan Box-Behnken tasarımından (BBT) faydalanılmıştır. Sürece ait yanıt değişkenleri olarak ise 

bulanıklık (NTU), kimyasal oksijen ihtiyacı (mg/L O2) ve renk (IU) giderimleri belirlenmiştir. Varyans analizi ve 

3D cevap yüzey grafikleri nicel etkileri ifade edilen açıklayıcı değişkenler, akabinde ampirik modelleme 

çalışmalarında da kullanılmışlardır. Bu bağlamda çoklu doğrusal olmayan regresyon (ÇDOR) tekniği kullanılarak 

faydalı model türetme hedeflenmiştir. Türetilen tüm ÇDOR modellerinin R2
düz değerleri %99.88 ile %99.99 

arasında, R2
tah değerleri ise %99.31 ile %99.88 arasında oldukları belirlenmiştir. Bu yüksek regresyon katsayıları 

türetilen ÇDOR modellerinin hem yanıt değişkenlerindeki değişkenliği ifade etme de (R2
düz) hem de yanıt 

değişkenlerini tahmin etme de (R2
tah) ki başarılarını net bir biçimde ortaya koymuştur. 

Anahtar Kelimeler: Endüstriyel atık su, Ozonlama, Ampirik modelleme, Regresyon 

 

1. GİRİŞ 

 
Dünya genelinde artan insan nüfusu, endüstrinin hemen her alanını gelişen teknolojiyi yakalama ve serbest 

piyasada ki yerini koruma noktasında sürekli olarak tetiklemektedir (Khetan and Collins, 2007). Bu bağlamda 

hızla gelişen endüstri kollarından birisi olarak gıda sektörü verilebilecek en iyi örneklerdendir (Buyukada ve 

Evrendilek, 2017). Gıda sektörünün en önemli kollarından birisi olan kanatlı etidir (BESD-BİR, 2014). 2014 BESD-

BİR raporundaki yıllık 91 milyon ton üretim ve bunun 1.8 milyon tonunun Türkiye tarafından karşılanarak 

ülkemizin dünya 8.si olması sektörün önemini açıkça ortaya koymaktadır (BESD-BİR, 2014). Ülkemizin 2025 

hedeflerinin dünya 3.’lüğü, 3.35 milyon ton üretim ile 2.6 milyar $ ihracat olması sektörün büyüklüğünü, önemini 

ve ne denli hızlı geliştiğini net bir şekilde göstermektedir (BESD-BİR, 2014).  

Kanatlı eti, müşterilerin beğenisine sunulmadan önce kesim, yıkama, parçalama, sterilizasyon ve paketleme gibi 

ana işlemlerden geçmektedir. Bu bağlamda üretim miktarına bağlı olarak büyük miktarlarda atık su oluşmaktadır. 

Oluşan bu atık su içerdiği kan, deri parçaları, koku ve sterilizasyonda kullanılan kimyasallar vb. kirleticilerden 

dolayı deşarj edileceği alıcı ortam için büyük bir tehdit teşkil etmektedir. Bu atık suların doğrudan alıcı ortama 

deşarjı sadece insan bazlı değil, aynı zamanda ekosistem açısından da oldukça ciddi sağlık problemlerini de 

beraberinde getirecektir. Bu durum, kanatlı et kesimhanesi atık suların arıtılmasının önemini ve mevcut konunun 

hassasiyetini açık bir biçimde göstermektedir (Buyukada, 2016; Buyukada, 2017). 

İlgili literatürde endüstriyel atık suların arıtımında adsorpsiyon, flokulasyon, aktif karbon vb. klasik konvansiyonel 

pek çok metot kullanılmış; ancak, uzun işletme süresi ve düşük verim gibi nedenlerden ötürü araştırmacılar sürekli 

olarak yeni arayışlar içerisinde olmuşlardır. Fotokatalitik bozunma, ultrases, Fenton vb. süreçlerin genel ismi olan 

ileri oksidasyon süreçleri (İOS), yüksek verim ve kısa sürede bu verime ulaşma gibi avantajlarından ötürü, her ne 

kadar işletme maliyetleri nispeten yüksek olsa da, son yıllarda araştırmacılar tarafından artan bir hızla 

kullanılmaktadır (Cleuvers, 2004). Bu bağlamda ozonlama süreci etkin bir İOS olarak değerlendirilebilir 

(Buyukada, 2016). Ozon varlığı ile çözelti ortamında hızla hidroksil radikalleri üretilmesi ve bu radikallerin 

ortamdaki kirleticileri hızla zararsız yan ürünlere indirgemesi kısaca ozonlama sürecini tanımlamaktadır 

(Buyukada, 2016). Bu noktada bir tavuk kesimhanesi çıkış sularının ileri arıtımında ozonlama sürecinin 

uygulanması etkin bir yol olarak değerlendirilebilir. 
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Özellikle son yıllarda dinamik sistemler üzerinde çalışan araştırmacıların yoğunlaştığı en önemli konulardan birisi 

de sonuçların faydalı model türetmek için kullanılması yani ampirik (deneye dayalı) modellemedir. Bu bağlamda 

klasik deney yaklaşımları, deneysel örnekleme noktasında resmin belli bir kısmına yığılan veriler toplanmasına 

yol açtığı için otokorelasyon gibi sıkıntıları beraberinde getirmektedir. Gerek hata payını minimize etmek, gerek 

deney tekrarına bağlı maliyeti düşürmek gerekse genel örneklemeli veri elde edilmesini sağlayan istatistiksel 

deney planlama yaklaşımlarına deneme tasarımları (DT) denilmektedir. Bu sayede çok az sayıda deneyle 

maksimum faydayı sağlayan örneklemenin alınması mümkün olmaktadır. DT, sadece giderimi incelenen 

kirleticilerin tahmin edilmesi temelli faydalı modelde değil, aynı zamanda etkisi incelenen işletme şartlarının 

optimizasyonunda da son derece etkili ve başarılı olmaktadırlar (Buyukada, 2017; Ferrari ve ark., 2003; Giri ve 

ark., 2007; Güyer ve ark., 2011). Genellikle hassasiyeti düşük olan işletme şartları için Box Behnken tasarımı 

(BBT) faydalı ve katkı sunan bir DT yaklaşımıdır. Bu bağlamda tavuk kesimhanesi çıkış sularının ozonlama ile 

ileri arıtımında BBT’nin kullanılması ilgili literatüre anlamlı katkı sunabilir. 

İlgili literatürde kanatlı et kesimhanesi atık su arıtma ünitesi çıkış sularının ileri arıtımı ile ilgili oldukça az çalışma 

yapıldığı, ilaveten mevcut çalışmalarda da ne ozonlamanın ne de BBT’nin değerlendirilmediği net bir biçimde 

görülmektedir. Tüm bu bilgiler ışığında mevcut çalışmanın amacı şu şekilde özetlenebilir:  

(1) Kanatlı et kesimhanesi atık su arıtma ünitesi çıkış sularının ozonlama ile ileri arıtımı;  

(2) deneysel planlamada BBT’nin kullanımı;  

(3) başlangıç pH’ı, ozon dozu ve reaksiyon süresinin; renk, KOİ ve bulanıklık giderimleri üzerine doğrusal, ikili 

etkileşim ve ikinci mertebe üssel etkilerinin nicelleştirilmesi;  

(4) renk, KOİ ve bulanıklık giderimlerinin tahmin edilmesi için çoklu doğrusal olmayan regresyon (ÇDOR) 

modellerinin türetilmesi. 

 

2. MATERYAL VE METOD 

2.1 Atık su 

Bolu ilinde yer alan yerel bir kanatlı et kesimhanesinde temin edilmiştir. İptidai bir atık su arıtma ünitesi olan bu 

tesiste ozonlama ile atık suların etkin-ileri arıtımı hedeflenmiştir. Alınan atık sular ilgili işletmenin atık su arıtma 

tesisinden çıkan ve deşarj edilen çıkış atık sularıdır. Bu bağlamda çalışmada esas hedeflenen (kısmen-)arıtılmış 

atık suyun ileri arıtımıdır.  

2.2 Ozonlama süreci 

Deneylerde kullanılan ozonlama süreci vantilatör bazlı havalandırma sistemi içerisine konumlandırılmış bir sistem 

olup kabaca; bir ozon jeneratörü, debimetre, 500 mL hacminde dikey silindirik cam reaktör ve sistemin üzerine 

oturtulduğu ısıtıcılı manyetik karıştırıcı ve debimetreden oluşmaktadır. Sistemin görsel sunumu Şekil 1’de 

verilmiştir. Deneylerden önce başlangıç pH şartlandırması için 0.1 M konsantrasyonunda NaOH ve HCl çözeltileri 

kullanılmıştır. Ayarlamalar esnasında katı/sıvı oranı hassasiyeti gözetilmiştir. 

 
Şekil 1. Ozonlama sürecinin şematik yapısı. 
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2.3 Box-Behnken tasarımı (BBT) 

Üç seviyeli, tek tekrarlı ve üç örneklemeli bir BBT, ozonlama sürecinin deneysel çizelgesini oluşturmak için 

kullanılmıştır. Bu bağlamda ilgili atık suyun artımında etkisi incelenecek açıklayıcı değişkenler olarak ozon dozu 

(OD, mg/L), başlangıç pH’ı (pH) ve reaksiyon (ozonlama) süresi (RS, dk) belirlenmiştir. Bu açıklayıcı 

değişkenlerin seviyeleri ve gerçekleştirilecek deneyler Tablo 1’de verilmiştir. 

 

Tablo 1. Ozonlama sürecine ait işletme parametreleri ve kurulan BBT’ye ait deney çizelgesi. 

 

Seviyeler 
Açıklayıcı değişkenler 

OD (mg/L) pH RS (dk) 

Min (-1) 10 6.5 20 

Mid (0) 15 7.5 40 

Maks (+1) 20 8.5 60 

Rasgele deney sırası OD (mg/L) pH RS (dk) 

1 20 (+1) 7.5 (0) 60 (+1) 

2 10 (-1) 8.5 (+1) 40 (0) 

3 15 (0) 7.5 (0) 40 (0) 

4 15 (0) 6.5 (-1) 60 (+1) 

5 10 (-1) 7.5 (0) 20 (-1) 

6 20 (+1) 8.5 (+1) 40 (0) 

7 15 (0) 7.5 (0) 40 (0) 

8 15 (0) 8.5 (+1) 60 (+1) 

9 10 (-1) 6.5 (-1) 40 (0) 

10 10 (-1) 7.5 (0) 60 (+1) 

11 15 (0) 6.5 (-1) 20 (-1) 

12 20 (+1) 7.5 (0) 20 (-1) 

13 15 (0) 7.5 (0) 40 (0) 

14 20 (+1) 6.5 (-1) 40 (0) 

15 15 (0) 8.5 (+1) 20 (-1) 

 

2.4. Analizler 

Renk analizi Hach 5000 model bir spektrofotometre kullanılarak maksimum absorbansın (IU) elde edildiği dalga 

boyunda gerçekleştirilmiştir. KOİ analizleri, Hach LCI 400 model (0-1000 mg/L O2) hazır KOİ ölçüm kitleri 

kullanılarak, Hach Dr 20 ısıtıcı ve mevcut spektrofotometre yardımı ile kit içeriğinde yer alan prosedür izlenerek 

ve Hach-bazlı barkot sistemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bulanıklık analizleri ise Velp TB1 model bir 

türbidimetre yardımı ile gerçekleşmiştir. Deneylerden sonra elde edilen tüm giderim değerleri (renk, KOİ ve 

bulanıklık) aşağıdaki iptidai eşitlik kullanılarak (Eş 1) yüzdesel (%) forma dönüştürülmüştür. Her birisi farklı 

birimlerde olan bu yanıt değişkenlerinin ortak bir dil ile ifade etmenin daha anlamlı olacağı düşünüldüğünden 

dolayı giderimler yüzdesel olarak verilmiştir. 

Giderim verimi (%)=
Xo‐X1
Xo

×100                                                                                                                                      (1) 

Burada Xo başlangıç atık su örneğine ait renk, KOİ veya bulanıklık değerini gösterirken X1 ise ozonlama süreci 

sonunda elde edilen renk, KOİ veya bulanıklık değerini göstermektedir.  
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3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

 

3.1. Renk giderimi 

 

Renk giderimi ile OD’nin, pH’nin ve RS’nin doğru orantılı bir şekilde değiştiği gözlemlenmiştir. 8.5 başlangıç 

pH’ı ve 40 dk RS sabit şartlarında OD’nin 10 mg/L’den 20 mg/L’ye artması ile renk giderimi %90’dan %94’e 

artmıştır. Zaten yüksek olan renk giderimini daha da arttırabilmesi OD ile renk giderimi arasındaki kuvvetli pozitif 

korelasyona işaret etmektedir. Benzer bir şekilde, 10 mg/L OD ve 40 dk RS sabit şartlarında başlangıç pH’sinin 

6.5’ten 8.5’e arttırılması ile renk gideriminin %85’ten %91’e çıktığı görülmektedir. Bu durum renk giderimi ile 

başlangıç pH’ı arasındaki pozitif korelasyonu göstermektedir. Son olarak 20 mg/L OD ve 7.5 başlangıç pH’ı 

şartlarında RS’nin 20 dk’den 60 dk’ye artması ile renk gideriminin %59’den %97’ye yükseldiği görülmüştür. Bu 

durum RS ile renk giderimi arasında oldukça kuvvetli pozitif bir korelasyona dikkat çekmektedir. Tüm bu bulgular 

görsel olarak elde edilen 3D cevap yüzey grafikleri ile de sunulmuştur (Şekil 2, 3 ve 4). Şekil 2, Şekil 3 ve Şekil 

4 sırası ile OD ve pH’nın, OD ve RS’nin ve pH ve RS’nin renk giderimi üzerine hem doğrusal etkilerini hem de 

ikili etkileşimlerini net bir biçimde göstermektedir. Mevcut bulguların literatür ile bağdaştığı görülmektedir 

(Khetan ve Collins, 2007; Kosjek ve ark., 2005). 

 

3.2. KOİ giderimi 

 

KOİ giderimi ile OD’nin, pH’nin ve RS’nin doğru orantılı bir şekilde değiştiği gözlemlenmiştir. 8.5 başlangıç pH’ı 

ve 40 dk RS sabit şartlarında OD’nin 10 mg/L’den 20 mg/L’ye artması ile KOİ giderimi %85’ten %88’e artmıştır. 

KOİ giderimindeki bu artış OD ile KOİ giderimi arasındaki kuvvetli pozitif korelasyona işaret etmektedir. Benzer 

bir şekilde, 10 mg/L OD ve 40 dk RS sabit şartlarında başlangıç pH’sinin 6.5’ten 8.5’e arttırılması ile KOİ 

gideriminin %79’dan %85’e çıktığı görülmektedir. Son olarak 20 mg/L OD ve 7.5 başlangıç pH’ı şartlarında 

RS’nin 20 dk’den 60 dk’ye artması ile KOİ gideriminin %53’ten %96’ya çıktığı görülmüştür. Bu durum RS ile 

KOİ giderimi arasında oldukça kuvvetli pozitif bir korelasyona dikkat çekmektedir. Tüm bu bulgular görsel olarak 

elde edilen 3D cevap yüzey grafikleri ile de sunulmuştur (Şekil 5, 6 ve 7). Şekil 5, Şekil 6 ve Şekil 7 sırası ile OD 

ve pH’nın, OD ve RS’nin ve pH ve RS’nin KOİ giderimi üzerine hem doğrusal etkilerini hem de ikili 

etkileşimlerini net bir biçimde göstermektedir. Elde edilen sonuçların ilgili literatürle iyi bir uyum içerisinde 

olduğu görülmektedir (Hijosa-Valsero ve ark., 2013; Khetan ve Collins, 2007; Kosjek ve ark., 2005). 

 

3.3 Bulanıklık giderimi 

 

Bulanıklık giderimi ile OD’nin ve pH’nin doğru; ancak RS’nin ters orantılı bir şekilde değiştiği gözlemlenmiştir. 

8.5 başlangıç pH’ı ve 40 dk RS sabit şartlarında OD’nin 10 mg/L’den 20 mg/L’ye artması ile bulanıklık giderimi 

%79’dan %82’ye artmıştır. Bulanıklık giderimindeki bu artış OD ile bulanıklık giderimi arasındaki pozitif 

korelasyona işaret etmektedir. Benzer bir şekilde, 10 mg/L OD ve 40 dk RS sabit şartlarında başlangıç pH’sinin 

6.5’ten 8.5’e arttırılması ile bulanıklık gideriminin %74’ten %79’a çıktığı görülmektedir. Bu durum bulanıklık 

giderimi ile başlangıç pH’ı arasındaki pozitif korelasyonu göstermektedir. 20 mg/L OD ve 7.5 başlangıç pH’ı 

şartlarında RS’nin 20 dk’den 60 dk’ye artması ile bulanıklık gideriminin %47’den %94’e arttığı görülmüştür. Bu 

durum RS ile bulanıklık giderimi arasında oldukça kuvvetli pozitif bir korelasyona dikkat çekmektedir. Tüm bu 

bulgular görsel olarak elde edilen 3D cevap yüzey grafikleri ile de sunulmuştur (Şekil 8, 9 ve 10). Şekil 8, Şekil 9 

ve Şekil 10 sırası ile OD ve pH’nın, OD ve RS’nin ve pH ve RS’nin bulanıklık giderimi üzerine hem doğrusal 

etkilerini hem de ikili etkileşimlerini net bir biçimde göstermektedir. Mevcut bulguların ilgili literatürle benzerlik 

gösterdiği görülmüştür (Laville ve ark., 2004; Naddeo ve ark., 2010). 
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3.4. İstatistiksel analizler ve ampirik modelleme  

BBT neticesinde gerçekleştirilen deneyler ve bu deneylere istinaden elde edilen sonuçlar (Tablo 1) akabinde sırası 

ile %95 güven aralığında Tukey çoklu karşılaştırması, genel doğrusal model (GLM) varyans analizi (ANOVA) ve 

regresyon analizleri gerçekleştirilmiştir. Bu testler sırası ile açıklayıcı değişken seviyelerinin grup ortalamalarının 

anlamlı farklılıklar içerip içermediğini, açıklayıcı değişkenlerin yanıt değişkenleri üzerinde anlamlı fark oluşturup 

oluşturmadığını ve ilgili yanıt değişkenlerini hem tahmin etmek hem de yanıt değişkenlerinde ki değişkenliği ifade 

etmek için uygulanmıştır. Bu bağlamda ilgili parametrik testlerin altyapısında bulunan bazı varsayımlar test 

edilmek suretiyle denenmiş ve uygunlukları belirlendikten sonra bu analizler gerçekleştirilmiştir. Bu varsayımlar; 

verilerin normal dağılım sergilediği, otokorelasyonun olmadığı ve çoklu eş-doğrudaşlığın olmamasıdır. Tüm bu 

bilgiler ışığında elde edilen Tukey çoklu karşılaştırması, GLM-ANOVA ve regresyon analizlerinin sonuçları Tablo 

2’de verilmiştir. 

Tablo 2’den açıkça görüleceği üzere tüm açıklayıcı değişkenler tüm yanıt değişkenleri üzerinde son derece 

etkilidir. İlaveten bütün ikili etkileşimlerin de tüm yanıt değişkenleri üzerinde son derece etkili olduğu açıktır. 

OD’nin ikinci mertebe etkisinin KOİ giderimi üzerine olan etkisi hariç yine tüm ikinci mertebe üssel etkilerin de 

tüm yanıt değişkenleri üzerinde etkili oldukları görülmektedir. 

Tablo 2. Tukey çoklu karşılaştırması, GLM-ANOVA ve regresyon analizlerinin sonuçları. 

Kaynak 
Renk (%) KOİ (%) Bulanıklık (%) 

F 
p  

(< 0.05) 
Kts F 

p  

(< 0.05) 
Kts F 

p  

(< 0.05) 
Kts 

Model 43672.31 0.0001  2.1*105 0.0000  1.3*105 0.0000  

Kayma   93.47   84.94   76.41 

A-OD 1889.07 0.0001 10.54 11619.71 0.0001 1.78 8020.78 0.0001 2.03 

B-pH 5646.14 0.0001 2.65 20367.96 0.0001 2.36 8240.11 0.0001 2.05 

C-RS 3*105 0.0001 -19.3 1.6*107 0.0001 -21.1 1.02*108 0.0001 -22.9 

AB 19.40 0.0001 -0.22 182.20 0.0001 -0.31 166.41 0.0001 -0.41 

AC 42.34 0.0001 0.33 375.99 0.0001 -0.45 1485.63 0.0001 -1.23 

BC 2852.40 0.0001 2.67 10183.98 0.0001 2.36 4060.06 0.0001 2.04 

A2 1727.09 0.0001 -2.16 1.09 0.3433 -0.03 4023.96 0.0001 2.11 

B2 1202.79 0.0001 -1.80 1637.60 0.0001 -0.98 24.21 0.0044 -0.16 

C2 83345.22 0.0001 -15.1 2.5*105 0.0001 -12.12 76805.02 0.0001 -9.22 

Uyum  

eksikliği 
3.08 0.2544  2.28 0.3197  16.38 0.0581  

F: Fisher test değerleri, Kts: ÇDOR modellerine ait kestirici katsayıları. 

 

Tablo 2’de üzerinde önemli durulması gereken en önemli bulgulardan birisi de uyum eksikliği parametresidir. Bu 

parametre çalışmanın tekrar edilebilirliği ve uygulanabilirliği açısından bir indikatör olarak değerlendirilebilir. Bir 

açıklayıcı değişkenin her hangi bir yanıt değişkeni üzerinde anlamlı olup olmadığı p seçim kriterine göre 

belirlenmektedir. Bu bağlamda ilgili açıklayıcı değişkenin anlamlı olabilmesi için p’nin 0.05’ten küçük olması 

gerekir; zira çalışmadaki güven aralığı %95’tir. İşte tam bu noktada çalışmanın tekrar edilebilir olması ve türetilen 

modelin fit olması için uyum eksikliği parametresinin anlamsız yani 0.05’ten büyük olması gerekir. Bu bağlamda 

renk, KOİ ve bulanıklık giderimleri için elde edilen uyum eksikliği değerleri sırası ile yaklaşık 0.25, 0.32 ve 

0.06’dır. Bu değerler mevcut çalışmanın sürdürülebilirliğini ve türetilen ÇDOR modellerin uygunluğunun 

göstergesidir. 

Yine ampirik modelleme çalışmaları kapsamında türetilen çoklu doğrusal olmayan regresyon (ÇDOR) 

modellerinin kestiricileri ve katsayıları da Tablo 2’de verilmiştir. ÇDOR modellerine ait bazı betimleyici 

istatistikler ise Tablo 3’te verilmiştir. Bu bağlamda türetilen tim modellerin standart sapmalarının çok düşük 

olduğu, yüksek tahmin gücüne sahip oldukları ve ilgili yanıt değişkenin de ki değişkenliği etkin bir biçimde ifade 
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edebildikleri görülmektedir. İstatistiksel analizler ve ampirik modelleme ile ilgili sonuçların ilgili litaratürle büyük 

bir benzerlik gösterdiği görülmüştür (Buyukada, 2016; Buyukada, 2017; Buyukada ve Evrendilek, 2017). 

Tablo 3. Türetilen ÇDOR modellerine standart sapma ve R2 değerleri. 

Parametreler Renk KOİ Bulanıklık 

Standart sapma 0.0998 0.0639 0.0466 

R2 0.9999 0.9997 0.9996 

R2
düz 0.9999 0.9993 0.9988 

R2
tah 0.9998 0.9967 0.9931 

 

4. ÇIKTILAR 

 

Yerel bir kanatlı eti kesimhanesi atık su arıtma tesisinden alınan deşarj sularının bir ileri oksidasyon süreci olan 

ozonlama ile ileri arıtımı bu çalışmanın rol model sürecini oluşturmaktadır. Çalışmanın ana çatısını ise deneylerde 

kullanılan Box-Behnken tasarımı ile sonuçlarda kullanılan GLM-ANOVA ve regresyon analizleri teşkil etmiştir. 

Deneysel sonuçlar ozon dozu, reaksiyon süresi ve başlangıç pH’sının renk, KOİ ve bulanıklık giderimi üzerinde 

son derece etkili olduklarını göstermiştir. İstatistiksel analiz sonuçları ise türetilen ÇDOR modellerinin oldukça 

yüksek tahminsel bir güce sahip olduklarını ortaya koymuştur. Çalışmanın ileri ki safhalarında belirsizlik ve/veya 

hassasiyet analizleri mevcut çalışmaya derinlik katmak adına ampirik modelleme ile bir araya getirilebilir.   

TEŞEKKÜR  

Yazar, sundukları laboratuvar imkânlarından ötürü Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Mühendislik Fakültesi 

Çevre Mühendisliği Bölümü Hidroloji ve Limnoloji laboratuvarı ekibine ve ayrıca deneylerde ki yardımlarından 

ötürü Çevre Mühendisi Ersin Abanuz’a teşekkür eder.   

 

KAYNAKLAR 

 
BESD-BİR, 2014. Beyaz Et Sanayicileri ve Damızlıkçıları Birliği. “Türk Kanatlı Eti Sektörü İhracatta Dünyada İlk 3'e 

Oynuyor”. http://www.besd-bir.org/haberler/turk-kanatli-eti-sektoru-ihracatta-dunyada-ilk-3-e-oynuyor (06/11/2014). 

Buyukada M, 2016. Modeling of decolorization of synthetic reactive dyestuff solutions with response surface methodology 

by a rapid and efficient process of ultrasound-assisted ozone oxidation. Desalination and Water Treatment, 57: 14973–

14985. 

Buyukada M, 2017. Prediction of Photocatalytic Degradation and Mineralization Efficiencies of Basic Blue 3 Using TiO2 by 

Nonlinear Modeling Based on Box–Behnken Design. Arabian Journal for Science and Engineering, 41: 2631-2646. 

Buyukada M, Evrendilek F, 2017. Color and cod removals by photocatalytic degradation: an experimental design approach 

and cost analysis. Sigma Journal of Engineering and Architecture, 8: 217-226. 

Cleuvers M, 2004. Mixture toxicity of the anti-inflammatory drugs diclofenac, ibuprofen, naproxen, and acetylsalicylic acid. 

Ecotoxicological Environmental Safety, 59: 309-315. 

Ferrari BT, Paxéus N, Giudice RL, Pollio A, Garric J, 2003. Ecotoxicological impact of pharmaceuticals found in treated 

wastewaters: study of carbamazepine, clofibric acid, and diclofenac. Ecotoxicological Environmental Safety, 55: 359-

370. 

Giri RR, Ozaki H, Ishida T, Takanami R, Taniguchi S, 2007. Synergy of ozonation and photocatalysis to mineralize low 

concentration 2,4-dichlorophenoxyacetic acid in aqueous solution. Chemosphere, 66: 1610-1617. 

Güyer GT, Ince NH, 2011. Degradation of diclofenac in water by homogeneous and heterogeneous sonolysis. Ultrasonics 

Sonochemistry, 18: 114-119. 

Hijosa-Valsero M, Molina R, Schikora H, Müller M, Bayona JM, 2013. Removal of priority pollutants from water by means 

of dielectric barrier discharge atmospheric plasma. Journal of Hazardous Materials, 262: 664-673. 

Khetan SK, Collins TJ 2007. Human pharmaceuticals in the aquatic environment: a challenge to green chemistry. Chemical 

Reviews, 107: 2319-2364. 

Kosjek T, Heath E, Krbavčič A, 2005. Determination of non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAIDs) residues in water 

samples. Environmental Intermediate, 31: 679-685. 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                                  357 

 

 

Laville N, Ait-Aissa S, Gomez E, Casellas C, Porcher JM, 2004. Effects of human pharmaceuticals on cytotoxicity, EROD 

activity and ROS production in fish hepatocytes. Toxicology, 196: 41-55. 

Naddeo V, Belgiorno V, Kassinos D, Mantzavinos D, Meric S, 2010. Ultrasonic degradation, mineralization and 

detoxification of diclofenac in water: optimization of operating parameters. Ultrasonics Sonochemistry, 17: 179-185.  

Schwaiger J, Ferling H, Mallow U, Wintermayr H, Negele RD, 2004. Toxic effects of the non-steroidal anti-inflammatory 

drug diclofenac: Part I: histopathological alterations and bioaccumulation in rainbow trout. Aquatic Toxicology, 68: 141-

150.  



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                                  358 

 

 

Environmental Impacts of Stubble Burning and Potential Use of Stubbles in Different Industries  

 

Özge Doğanay ERBAŞ KÖSE1, Zeki MUT1, Hasan AKAY2* 

 
1Bilecik Şeyh Edebali University, Faculty of Agriculture and Natural Sciences, Department of Field Crops, 

Bilecik 
2*Ondokuz Mayis University, Bafra Vocational School, Organic Farming Department, Samsun  

 

*Corresponding author: hasan.akay@omu.edu.tr 

Abstract 

Stubble is defined as the leaves, straws and roots of cereals left in the field after the harvest. The stubbles constitute 

about 50 – 75% of the total cereal biomass produced in a season. Rapid and cost-free destruction, reduction of 

some weeds, pests and diseases, facilitation of soil tillage, time-saving in growing second crops and preparation 

of seedbed at low cost encourage farmers for stubble burning. However, stubble burning results in death of various 

living creatures, loss of organic matter in the soil, deterioration of soil structure, destruction of useful 

microorganisms, air pollution, fires, soil erosion and some health problems (asthma, bronchitis etc.). Instead of 

burning the cereal stubble which is an important feed source for livestock in barns, farmers should be encouraged 

to use stubbles as animal bedding, organic matter through incorporating them into the soils, as raw materials in 

pulp and paper industry and as a source of fuel. 

Key Words: Stubble, organic matter, soil, micro organism  

 

1. INTRODUCTION  

With the increasing machinery use in agriculture, cultivated lands have widened since 1950s and higher yield per 

unit area have become the primary target in agricultural practices. Positive outcomes were achieved from yield 

improvement practices, soil tillage systems were developed and new cultivars adapted to different regions were 

registered. With all these developments, fallow lands have narrowed and more than one crop was achieved within 

the same year with proper technologies (Kara and Sezer, 1992). Cereals are cultivated over 11.1 million hectares 

of 23.4 million hectare agricultural lands of Turkey. Such an area corresponds about 47.1% of total agricultural 

lands (TÜİK, 2017). Together with these developments and mechanization in agriculture, cereal stubble is often 

burnt because of some benefits of stubble burning. 

Stubble is defined as short stalks and roots left in the field after the harvest of the stems and spikes of cereals like 

wheat, barley, rye, millet, maize and paddy. Stubbles constitute a well cover over the soil surface, reduce the 

impacts on rain drops on soils and allow rains to infiltrate into the soil, reduce evaporative losses, increase available 

moisture capacity of the soils for the use of plants, reduce runoff rates over the sloped lands, reduce wind velocities 

and thus decrease soil losses through wind erosion, improve soil nutrient contents through providing a source for 

organic matter and also improve soil biological activity (Leonard, 1993;  Akman, 2015). Plant residues hold on 

soil surface increase soil pore volume, aggregate size and erosion-resistant aggregate ratios and ultimately improve 

soil structure (Yılmaz et al., 2014). Cereal stalks are also turned into hay and they constitute a significant feed 

source for the ruminants housed in barns in winters. Straws are used as bedding material for animals and they also 

constitute an important raw material for pulp and paper industry (Kara and Sezer, 1992). 

Post-harvest plant biomass, in other words, stubble is commonly burnt by the farmers. Such a case is defined as 

stubble burning and it has several negative impacts on soil quality and fertility. The following factors force the 

farmers to burn stubbles in cases where stubble and stalks are not wanted and economically used; (Kara and Sezer, 

1992; Silme et al., 2015). 

 It is quite easy, free of cost and fast elimination process, 

 Reduction in self-growing cereals and weeds, 

 Reduction in snail, centipede, ticks, wireworms, spiders and other insect populations, 

 Reduction in some diseases, 

 Convenience in soil tillage, energy saving because of reduced processes, 
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 Time saving for second crop, minimization of drilling problems in no-tillage systems developed for 

economic productions, 

 Stubbles effect the performance of seeding machines through plugging burying legs, preventing 

penetration into the soil and tangling around the other parts of the machines, 

 Seedbed preparation at a lower cost, 

 Facilitate field preparation for the subsequent seeding period since degradation of plant residues is quite 

slow and time-consuming in soils of humid and cold regions, 

 High yield expectations.  

 

2. EFFECTS of STUBBLE BURNING on ENVIRONMENT and SOIL CHARACTERISTICS  

Stubble burning generates air pollution, resultant pall of smoke reduce sight over roads passing through burning 

fields and result is accidents in some cases, spread of fire to adjacent lands may result in economic losses, such 

wild fires may damage telephone poles, trees, alive and synthetic fences, uncontrolled stubble burnings may initiate 

fires in settlements and forests. During such wild fires, wild animals are either forced to leave their nests or die 

(Akman, 2015). For instance, it was indicated in a study carried out to determine negative factors influencing birds 

in Kızılırmak valley that stubble burning generated serious habitat destruction, damaged breeding sites of the birds 

and threatened the species (İliker et al., 2015). Particle content of the air increases with stubble burning and carbon 

monoxide and volatile organic compounds are incorporated into the air. This stale air then aggravates asthma, 

bronchitis, heart and lung diseases, allergic reactions, nose-throat and eye irritations (Dilber and Güler, 2015). 

Soils are composed of mixture of atmosphere, hydrosphere, lithosphere and biosphere layers and the items related 

to fertility decrease through the deeper layers. When the stubbles are burnt, the most fertile top layer is significantly 

damaged. Such damages vary with the climate conditions, soil depth, topographic structure, nutrients and organic 

matter content. Quantity of burnt material has significant effects on soil characteristics and high temperatures 

(about 250C) created over the soil surface totally destruct the organic matter within 0-5 cm soil profile. Besides, 

physical parameters like structure were also damaged and some gaseous compounds inducing global warming are 

also released to atmosphere (Kılıç et al., 2013). Decrease is observed in carbon dioxide release in soil after stubble 

burning. Such a decrease is resulted primarily from the reduced activity of microorganisms living within 0-3 cm 

soil profile (Yılmaz et al., 2014). Soil microorganism play significant roles in soils and agricultural lands. They 

decompose organic matter and turn it into humus for the sustainability of fertility, oxidize free atmospheric N and 

S and turn them into available forms for plants, turn soil phosphorus into available forms for the plants (Savcı and 

Bağdatlı, 2016). Soils are the most significant natural resources for the economy of the country and welfare of the 

citizens. It is not produced and almost impossible to renew. Turkish soils are located within the first-degree erosion 

zone. Plant residues over the field surface prevent soils from direct impact of rain drops and thus prevent soil 

erosion. In this sense, stubble burning increase erosion (Kara and Sezer, 1992; Hessammi et al., 2014).  

Stubble burning increases soil carbon and nitrogen losses, thus greater quantities of fertilizers are needed to 

improve soil fertility. Such excessive fertilizers then result in moisture losses in soils, increase water pollution and 

reduce soil fertility through desertification (Savcı and Bağdatlı, 2016). Just because of several similar reasons, 

stubble burning was banned with 09.08.2017 dated and 2872-numbered Environmental Law and 31.08.1956 dated 

6831-numbered Forest Law published in 1 November 2006 dated Official Gazette by the Ministry of Environment 

and Forestry. 

 

3. USE of STUBBLES as a SOURCE of ORGANIC MATTER INSTEAD of BURNING  

In recent years, to prevent environmental pollution and re-use waste materials, harvest residues of plant production 

activities or various fabrication wastes of which agricultural products are the raw materials have started to be used 

as an input in agricultural productions. Incorporation of such waste materials into the soils may improve soil 

organic matter contents and constitute a significant source of nutrient in soils. Certain mixtures can also be used 

as plant growth media. Organic matter has various positive impacts on physical, chemical and biological 
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characteristics of the soils. About 76% of Turkish soils are poor in organic matter. Organic matter quantities 

supplied to soil by agricultural wastes vary with the type and quantity of waste material, type of production and 

climate conditions. Therefore, nutrients and organic matter supplied to soils vary based on these factors (Çıtak et 

al., 2006).  

In Turkey, cereal culture is practiced over 12 million ha land area (TÜİK, 2017) and thus quite large quantity of 

stubble is produced. If the livestock activities are not common in places with large cereal cultivation lands, stubble 

or hay then constitute a great problems for farmers. Wheat, barley and oat-like cereals have about 230 kg/da straw 

yield. Cereal straws contain high quantities of nutrients for both the soils and the animals. Such materials can also 

be composted to get organic fertilizer quite rich in nutrients. Resultant compost can be incorporated into the soils 

to improve soil organic matter and nutrient contents (Pilanalı, 2001; Çıtak et al., 2006). 

 

4. USE of STUBBLES in PULP and PAPER PRODUCTION INSTEAD of BURNING  

Agricultural waste materials have a great place in different industries and constitute a significant raw material for 

pulp and paper industry. Since it is quite easy to collect and transport agricultural waste materials, they have largely 

been used in paper industry for years (Cheng, 1993).  

Especially in countries with agriculture-dependent economy and with limited forest resources, there is a growing 

interest in using agricultural waste materials in pulp industry. Turkey is also an agricultural country, there is a 

great potential for agricultural waste materials. Therefore, potential use of agricultural waste materials in pulp and 

paper industry may propose an available solution for such waste problems (Çiçekler, 2012).  

In recent years, together with ever-increasing environmental consciousness, alternative sources are searched for in 

industries in which wood constitutes the primary raw material. Use of cereal straws with quite low density and 

porous nature goes back to the beginning of 1800s. Toward to end of 19th century, annual plants have started to 

be used in production of corrugated cardboard and wrapping papers. About 2 kg wheat straw is produced from 1 

kg kernel production (Akgül, 1997). According to such a production ratio, wheat straw production of Turkey was 

estimated to be around 40 million tons. However, only 70% of such a quantity is collected since 30% remained 

over the field as stubble while the harvest. Since wheat straws are thinner and more permeable than the wood, it 

is easier to use them in production processes (Çiçekler, 2012). In any case, with regard to quality, it is impossible 

for wheat straws to replace wood in pulp and paper industry. The primary target herein is to provide supports to 

country economy with these product waste materials instead of unconscious elimination of such wastes (Korucu 

and Mengeloğlu, 2007). 

 

5. CONCLUSION and RECOMMENDATIONS  

Since the maximum yield per unit area is the primary target in plant production activities, soil fertility is the vital 

issue in these activities. Soil fertility is reduced by stubble burning carried out to have better seedbed and to ease 

soil tillage. However, stubble burning has several negative impacts on both the environment and the soils, thus it 

should be prevented for better preservation of natural resources which we barrowed from the future generations. 

Therefore, better alternative should be proposed to farmers and they should be made conscious about the negative 

impacts of stubble burning. Possible alternative soil tillage systems should also be introduced to farmers instead 

of stubble burning. Besides, harvest from surficial stubble levels, straw chopping, methods facilitating stubble 

degradation and new zero-tillage methods have partially prevented stubble burning. Agricultural waste materials 

may have several positive impacts on environment and they can be used in pulp and paper industry, composed 

organic fertilizer production and as a source of fuel since they constitute a cheap and economic source for raw 

material. 
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Abstract  

 

Olive oil production is one of the most important agricultural activities in the Mediterranean area and it is 

economically important for several countries. Olive mill wastewater (OMW) is a major waste stream resulting 

from numerous operations that occur during the production stages of olive oil. The disposal of OMW is a serious 

environmental problem in particular in the Mediterranean Sea region with its high organic matter, suspended solid, 

phenolic compound content and acidic pH. In this study, chemical treatability of OMW with chitosan was 

investigated. The efficiency of chemical treatment on color removal efficieny was determined by the Box–Wilson 

statistical experiment design. This method was used to investigate the effects of the three independent variables 

(chitosan concentration, slow mixing and settling time) on the response function (color removal efficiency) and to 

determine the optimal conditions maximizing the percent color removals. The Statistica 5.0 computer program 

was employed and the correlation coefficient (R2) between the observed and predicted color removals was 0.941. 

This result indicated excellent agreement between the observed and predicted values. The maximum color removal 

efficiency obtained in this study was 71.8%. 

 

Keywords: Box-Wilson experimental design, chitosan, olive oil industry, olive mill wastewater. 

 

1. INTRODUCTION 

 

Olive oil extraction produces vast amount of liquid and solid wastes, which are called as olive mill wastewater 

(OMW), and olive mill residue (OMR). Although olive oil is an exceptional nutritional value, a high amount of 

OMW is produced during production, which in turn affects the environment negatively. Approximately 30 million 

m3 of OMW is produced annually in the Mediterranean region. A high pollutant load also occurs in this case 

(Chiavola et al., 2014). Particularly Mediterranean countries face serious problems in the management of OMW. 

 

The chemical composition of OMW varies considerably depending on various factors such as olive type, tree age, 

cultivation system, fruit maturity level, geographical and climatic conditions, type of oil extraction process applied, 

use of pesticides and fertilizers, etc. (Yay et al., 2012). OMW is characterized by dark brown color, characteristic 

unpleasant odor, low pH, a high suspended solids content, high turbidity and high organic load (Amor et al. 2015). 

 

Several investigative projects have been carried out in order to create an appropriate and effective treatment 

method for the produced olive mill wastewaters (OMW). Some of the proposed methods are direct application on 

soil or evaporation in lagoons. Biological methods contain several methods of OMW management, such as 

microbiological treatment, composting, aerobic digestion, anaerobic digestion (Paraskeva and Diamaduopulos, 

2006). Advanced oxidation processes includes the Fenton reaction, photo–Fenton reaction and ozonation are the 

other treatment processes for OMW (Mantzavinos, 2005; Giannis et.al., 2007). Furthermore, the physico‐chemical 

treatment methods such as membrane filtration, coagulation/flocculation and electro‐coagulation are very 

prevalent (Iakovides et.al.,2016). 
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There are many studies that OMW has been purified by coagulation and flocculation. Curi et al. (1980) have tested 

the treatment of OMW with a mixture of aluminum sulfate and ferric chloride, calcium hydroxyde solution and 

also acidifying of the waste with hydrochloride acid solution. They have determined the claryfying percent of the 

wastewater.  Calcium hydroxide and aluminium sulfate has also been used besides magnesium sulfate in another 

study (Tsonis et.al., 1989). The values of pH, fixed solids, total solids, volatile solids and COD have been 

determined after the treatment of OMW with the chemicals. They have reported that COD value dropped to 20 –

30% with calcium hydroxide, when it was added until the pH of the waste reached 11. Sarika et.al. (2005) studied 

coaulation and flocculation of OMW with cationic and anionic polyelectrolytes, lime and FeCl3. They found 

minimum coagulant dosage to attain solid-liquid seperation was 2.5-3 g/l. 40% COD removal and 45%BOD 

removal efficiencies were obtained in their work. Alver et.al. (2015) investigated coagulation with FeSO4 and 

Fenton reaction. They obtained higher removal effficiency, such as 65.5 % COD removal by sequantial coagulation 

and Fenton process.  

 

Coagulation-flocculation is a common pre-treatment and research works have studied alternatives to conventional 

chemicals, using biopolymers as chitosan or residues from other industrial activities. Rizzo et.al. (2008) addressed 

the reclamation of OMW by coagulation with a natural organic coagulant, chitosan, followed by advanced 

oxidation processes including photocatalysis (PC), Fenton (F) or photo-Fenton (PF). The optimum removal of TSS 

(81%) was achieved by chitosan coagulation at a pH value of 4.3 upon 400 mg/L coagulant dose. 

 

In the content of this study chitosan was used as a coagulant for the decolorization of olive oil mill wastewater. 

Box–Wilson statistical experiment design approach was used by considering the chitosan concentration, 

flocculation time and settling time as independent variables while were the objective functions to be optimized. 

The optimal conditions maximizing color removal efficiency were also determined in this study. 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

 

2.1. Sample Collection 

 

Olive oil mill wastewater was taken from a 3-phase continuous olive oil mill plant located in Izmir-Turkey. 

Samples were collected in December from the effluent of the horizontal decanter. Fresh sample was kept in dark 

at 4C.   

 

2.2. Coagulation-Flocculation Experiments 

 

Coagulation-flocculation experiments were performed using Jar-test equipment (VelpScientifica Flocculation Test 

Unit) given in Figure 1. Desired concentration of chitosan (100-600 mg/L) were added to beaker each containing 

500 ml of OMW. The mixture was then stirred at high velocity (200 rpm) for 3 min after which the velocity was 

decreased to 45 rpm and this slow stirring was maintained for different flocculation time (30-45 min). 

Subsequently, the stirring was stopped and different settling time (60-120 min) was applied. Following the settling 

time, samples were collected from clear supernatant using a syringe. The collected samples were analyzed by the 

spectrophotometer of HACH Lange DR 6000 at 456 nm. 
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Figure 1. Jar Test Equipment 

2.3. Analytical Methods 

 

COD, TOC, pH, SS, oil and grease measurements were carried out on the influent and COD measurements was 

applied on effluent samples for the characterization and treatment studies. COD, SS, oil and grease analyses carried 

out according to Standard Methods (APHA, AWWA).  Dohrmann DC-190 High Temperature TOC Analyzer was 

used for TOC measurements. pH measurement was done by using 890 MD pH meter. 

2.4. Design of Experiments 

 

The Box–Wilson design is a response surface methodology, which is an empirical modeling technique, devoted to 

the evaluation of the relationship of a set of controlled experimental factors and observed results. Basically this 

optimization process involves three major steps: performing the statistically designed experiments, estimating the 

coefficients in a mathematical model, and predicting the response and checking the adequacy of the model 

(Akdemir and Özer, 2011).  

 

Three important operating parameters; chitosan concentration, flocculation time and settling time were chosen as 

the independent variables and designated as X1, X2 and X3, respectively. Chitosan concentration was changed 

between 100-600 mg/l, flocculation time varied between 30-45 min and settling time was changed between 60-

120 minutes during experimental studies. Color removal efficiency was chosen as system responses. The 

experiments consisted of six axial (A), eight factorial (F) and center points (C) totaling 17 experiments. 

Experimental conditions determined by the Box–Wilson statistical design are presented in Table 1. 
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Table 1. Experimental Conditions According to a Box–Wilson Statistical Design 

 
Chitosan concentration 

(mg/L) 

Flocculation time 

(min) 

Settling time 

(min) 

Axial point    

A1 600 37,5 90 

A2 100 37,5 90 

A3 350 45 90 

A4 350 30 90 
A5 350 37,5 120 
A6 350 37,5 60 

Factorial points    

F1 205 42 107 

F2 495 33 107 

F3 495 42 73 

F4 495 33 73 
F5 205 33 107 
F6 205 42 73 
F7 495 42 107 

F8 205 33 73 
Center point    

C 350 37,5 90 
 

The predicted color removal efficiency was correlated with the other independent parameters chitosan 

concentration (X1), flocculation time (X2)  and settling time (X3)  using Eq. (1). 

 

Y=b0+b1X1+b2X2+b3X3+b12X1X2+b13X1X3+b23X2X3+b11X1
2+b22X2

2+b33X3
2   (1) 

 

where Y is predicted yield; bo is constant; b1, b2 and b3 are linear coefficients; b12, b13, b23 are cross product 

coefficients; and b11, b22, b33 are quadratic coefficients. 

 

3. RESULTS AND DISCUSSIONS 

 

3.1. Characterization of Olive Oil Mill Wastewater 

Fresh OMW used in this work was obtained from three phase continuous plant. The main physicochemical 

characteristics of the used OMW are given in Table 2. OMW has dark brown color and characteristic smell.  

Table 2. The Main Characteristics of OMWW Used in this Study 

Parameter Unit Value 

pH - 5.5 

COD mg/l 100000 

TOC mg/l 21870 

TS mg/l 65120 

TSS mg/l 17610 

Oil and grease mg/l 2720 
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3.2. Box–Wilson Experimental Design Method Results 

Experimental results found in this study were used to determine the coefficients of the response function (Eq. (1)) 

using a statistical regression analysis program “Statistica”. The calculated coefficients are listed in Table 3 and 

they were used to calculate the predicted values of color removal efficiency.  

Table 3 . Coefficients of the Response Function 

Coefficients Color removal 

b0 26,69149 

b1 -0,01911 

b2 10,56205 

b3 -3,72459 

b12 -0,00105 

b13 -0,000307 

b23 0,05114 

b11 0,00012 

b22 -0,20248 

b33 0,01093 
The coefficients given in Table 3 were used in calculating predicted values of color removal efficiencies. All 

efficiencies obtained from experiments and calculated by the Statistica are given in Table 4.  The correlation 

coefficient (R2) between the observed and predicted values was 0.941 indicating a good agreement between the 

observed and predicted values of color removal efficiencies.  

 

Table 4. Observed and Predicted Color Removal Efficiencies 

 Observed color removal (%) Predicted color removal (%) 

A1 51,6 50,1 

A2 56,0 53,6 

A3 32,0 30,3 

A4 37,9 35,5 
A5 57,1 54,6 
A6 55,2 54,1 

F1 53,5 54,4 

F2 44,8 45,6 

F3 40,7 40,6 

F4 53,4 55,3 
F5 47,8 50,7 
F6 42,8 44,8 
F7 47,7 50,0 

F8 52,7 53,3 

C 46,4 46,6 
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3.3. Color Removal 

 

The effects of chitosan concentration, flocculation time and settling time on the color removal efficiencies have 

been investigated in this study.  

 

 

Figure 2. Variation of Color Removal Efficiency with Chitosan Concentration. Flocculation Time: 40 min. 

Settling time: (♦) 60 min, (●) 70 min,  (■) 80 min,  (▲) 90 min, (x) 110 min, (●) 120 min. 

First of all, the variation of chitosan concentrations and settling time on the color removal efficiency at constant 

flocculation time was investigated and the results are given in Figure 2. In experimental studies, it was observed 

that the highest color removal efficiencies were obtained with a slow mixing time of 40 min. Therefore, in this 

part of the study the slow mixing time was kept constant for 40 minutes. As it can be seen from figure, the color 

removal efficiency for the 100 mg/l chitosan concentration was 63%, while the efficiency decreased with 

increasing chitosan concentration (58%), and when the concentration increased to 600 mg/L, yield was 63% again. 

Increased chitosan concentration was not very effective on the color removal efficiency. 

 

In the second part of the study, the change of the color removal efficiency with precipitation and slow mixing time 

was examined and the results are given in Figure 3. When the graph is examined, while the flocculation time is 30 

minutes, the decolorization efficiency is decreased with decreasing the settling time. When the flocculation time 

increased to 40 and 45 minutes, the removal efficiency increased along with the settling time. The highest color 

removal efficiency was calculated as 71.8% for 40 minutes with slow mixing and 120 minutes precipitation. 
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Figure 3. Variation of Color Removal Efficiency with Settling Time. Chitosan Concentration: 100 mg/l, 

Flocculation Time: (♦) 30 min, (●) 35 min,  (▲) 40 min, (■) 45 min. 

 

In the last step of the study, the variation of color removal efficiency with flocculation time and the change in 

chitosan concentration were investigated. The results of the study in which the settling time was kept constant in 

120 minutes are given in Figure 4. For all studied chitosan concentrations, the color removal efficiencies increased 

when the flocculation time was increased from 30 minutes to 40 minutes. In the 45 minute flocculation time, a 

decrease in efficiency was observed for all chitosan concentrations. The highest color removal efficiency was 

found to be 71.8% at a concentration of 100 mg/l chitosan and a flocculation time of 40 minutes. 

 

Figure 4. Variation of Color Removal Efficiency with Flocculation Time. Settling Time: 120 min. Chitosan 

Concentration: (♦) 100 mg/l , (●) 200 mg/l , (■) 300 mg/l, (▲) 400 mg/l, (+) 500 mg/l, (-) 600 mg/l. 
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4. CONCLUSION 

In this study, color removal by chitosan concentration from olive oil mill wastewater was investigated. The 

experiments were carried out according to Box-Wilson experimental design method. The parameters of chitosan 

concentration (X1), flocculation time (X2)  and settling time (X3) were used to determine color removal efficiency 

in OMW in jar test experiments. 

When the Box-Wilson experimental design method was applied for the color removal, the correlation coefficient 

(R2) between the color values measured in the experiments and the color values calculated by the Statistica program 

was found to be 0.941. This demonstrates a good agreement between the measured and calculated values and 

proves the applicability of the method. 

The optimum conditions at which the highest color removal efficiency is obtained at the end of the experimental 

runs are the chitosan concentration of 100 mg/l, flocculation time of 40 minute and the settling time of 120 minutes. 

The obtained color removal efficiecy in these conditions is 71.8%. 
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Abstract 

Vitamin supplementation is used in common for the prevention of diseases, including cancer, but the effectiveness 

of its intake is doubtful. Vitamin E is a group of antioxidant and hydrophobic lipid-soluble compounds consisting 

of tocopherols and tocotrienols. The anti-cancer effects of vitamin E were evaluated in many epidemiological 

studies. Prostate cancer is one of the most prevalent cancer types among men, and is the one of the leading cause 

of cancer deaths worldwide. The objective of the present study is to determine the effect of vitamin E on Du145 

human prostate cancer cells.  Du145 cells were seeded at 5000 cells/well in RPMI-1640 medium. After 24 hours, 

cells were subjected to different doses of vitamin E ranging between 0-1600 µM. 72 hours later the medium was 

disposed of and placed in MTT solution at 0.5 mg/ml for 4 hours at 37˚C. Ensuing DMSO solubilization of 

formazan crystals produced as a result of MTT, optical density was measured at 570 nm. We have performed MTT 

analysis two times (each with four replicates) with different ranges of vitamin E dose intervals. Cellular alterations 

were observed via hematoxylin-eosin staining. At first MTT, the highest dose, 1600 µM vitamin E inhibited nearly 

54,6% of the cells, while 200, 400 and 800 µM doses inhibited nearly 30-40% of the cells. The inhibition levels 

of other doses (25, 50 and 100 µM) were higher than 25%. In second MTT assay, at 1600 µM, we detected 55% 

inhibition rate, which was the highest one. At the doses of 1400, 1200 and 1000 µM, almost 30% inhibition was 

observed. In microscopical analysis, some cellular deformations including nuclear condensation, membrane 

blebbing and vacuolization were recorded. Our results demonstrated that high doses of vitamin E inhibit Du145 

cells and alter cellular morphology. 

Keywords: Vitamin E, Du145 prostate cancer cells, MTT, microscopy 

 

1. INTRODUCTION 

Globally, despite the remarkable research in cancer therapy, 14.1 million cancer cases and 8.2 million deaths were 

reported in 2012 (Ferlay et al., 2013; Bray et al., 2013). Cancer still remains a serious public health in recent years. 

Natural products have been continuing to be one of the most effective ways to fight malignancies including cancer 

(Kuete et al., 2018). 

 

Vitamin supplementation is used by many people for the prevention of diseases, including cancer, but the 

effectiveness of vitamin intake is doubtful. Vitamin E is a group of antioxidant and hydrophobic lipid-soluble 

compounds consisting of tocopherols and tocotrienols. Tocopherols are the most commonly used sources in 

vitamin E in the diet. The cancer preventive effects of tocopherols have been evaluated in many epidemiological 

studies (Sailo et al., 2018; Kemnic and Coleman, 2018; Yang et al., 2012). 

 

Extensive research in recent years has strongly indicated that analogues of vitamin E can efficiently inhibit the 

growth of different cancers such as brain, breast, uterine cervix, colon, liver, lung, pancreas, skin, stomach etc. 

This inhibition is modulated by various molecular targets involved in cancer cell proliferation, invasion, 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                                  371 

 

 

angiogenesis, and metastasis (Sailo et al., 2018).  Furthermore, a research reported that vitamin E is to be involved 

in the amelioration of side effects in chemotherapy and radiation therapy of various cancers (Jain et al., 2018). 

Prostate cancer is the most commonly diagnosed cancer among men and is the second leading cause of death 

related to cancer worldwide. In the framework of prostate cancer, daily micronutrient intake including vitamins is 

critical (Schneider et al., 2018; Fan et al., 2018). Early studies suggested that vitamin E and selenium are two 

dietary supplements synergistically used to prevent prostate cancer (Venkateswaran et al., 2004; Zu and Ip, 2003). 

However, more research on the biological activities of tocopherols is necessary. Therefore, we determined to 

examine the effect of tocopherol derivative compound of vitamin E on Du145 human prostate cancer cell line. 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1 Cell culture 

Du145 cells were cultured in RPMI-1640 medium supplemented with 10% FBS (fetal bovine serum) and 

penicillin-streptomycin as adherent monolayers. The cells were incubated at 37°C under 5% CO2 / 95% air in a 

humidified atmosphere, passaged and harvested by 1% trypsin-EDTA. 

 

2.2 MTT cytotoxicity assay 

The MTT (3-(4, 5-dimethylthiazolyl-2)-2,5-diphenyltetrazolium bromide) is a colorimetric test and used to 

measure cell proliferation or cell toxicity. It is a reliable indicator of the cellular metabolic activity and cleaved by 

mitochondrial dehydrogenases in viable cells (Riss et al, 2016). To investigate the proliferation status, Du145 cells 

were cultured in the 96-wells plates. After 24 h, we applied vitamin E doses of 25, 50, 100, 200, 400, 800 and 

1600 µM to the cells. Then, we set up a second MTT assay to narrow down the dose range by applying the doses 

of 1600, 1400, 1200, 1000, 800, 600 and 400 µM. Thereafter, we added 10 µL MTT reagent (0.33 mg/mL) per 

well with the cell medium and incubated for additional 2 h. Finally, we added 100 µL dimethyl sulfoxide as solvent 

reagent and measured the absorbance at 570 nm by ELISA plate reader. In each MTT we replicate our single dose 

group at least 4 times. The data was expressed as viability percentage considering control as 100% viable. 

 

2.3 Hematoxylin-Eosin staining 

Hematoxylin and eosin (H-E) staining is one of the principal methods in histology and commonly used to display 

a broad range of cytoplasmic, nuclear, and extracellular matrix features (Fischer et al., 2008). The morphological 

changes of vitamin E-treated cells were observed by H-E staining method. Briefly, Du145 cells were cultured for 

24 h in 6-well plates. Thereafter, the cells were washed with PBS, incubated with 1600 µM of vitamin E for 24 h, 

fixed with ice-cold methanol and then re-washed with PBS. After being treated for 1 min with hematoxylin, the 

cells were washed in 1% ammonia solution to render them bluish color. Then, they were stained with eosin for 1-

2 min. Finally, the cells were washed with distilled water, dried and mounted with aqueous mounting reagent. 

3. RESULTS 

MTT results 

As depicted in Figure 1 and Table 1, in the first MTT, at the highest dose, 1600 µM vitamin E, cell viability was 

nearly 45.4 %, while it was 71.1, 68.3 and 64.7% at the doses of 200, 400 and 800 µM, respectively.  Moreover, 

at 25, 50 and 100 µM doses, cell viabilities were 87.4, 78.2 and 79.9%, respectively.  In second MTT assay, at 

1600 µM, we detected 55% inhibition rate, which was the highest one. At the doses of 1400, 1200 and 1000 µM, 

almost 30% inhibition was observed. Inhibition rate in lower doses (400, 600 and 800 µM) were 25, 18.6 and 

20.9%, respectively. 
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Hematoxylin-eosin results 

 

In H-E, in control group, the Du145 cells have commonly normal nucleus and cytoplasm. In general no apoptotic 

signs were observed except a couple of cells, which had shrunken and deformed. 

 

In vitamin E group (1600 µM), some cellular deformations were observed. The most common one was condensed 

nuclei. Besides in some cells membrane blebbings, one of the apoptotic hallmarks, were observed. Furthermore, 

some cells were spread widely with accumulated vacuoles in their cytoplasm (Figure 2). Nevertheless, even at this 

high dose of vitamin E, there were cell groups maintaining their viabilities. 

 

 

Figure 1: MTT assay results. A: First executed MTT vitamin E concentrations were serially diluted started from 

1600 µM. B: Second executed MTT, vitamin E concentrations were narrowed down to doses between 400-1600 

µM. *: significant difference when compared to control. 
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Table 1. Percentages (mean ± SD) and p values of MTT results. 

Vitamin E 

doses (µM) 

Cell viability 

(%) 

First MTT 

Cell viability 

(%) 

Second MTT 

p values 

Untreated 100 ± 14.6 100 ± 5.2 not applicable 

25 87.4 ± 2.2 - ns 

50 78.2 ± 3.9 - <0.05 

100 79.9 ± 10.3 - ns 

200 71.1 ± 3.2 - <0.01 

400 68.3 ± 16.8 75.0 ± 7.0 <0.001 a 

600 - 81.4 ± 6.1 <0.05 

800 64.7 ± 2.0 79.1 ± 14.7 <0.01 a, b 

1000 - 67.0 ± 6.4 <0.001 

1200 - 71.7 ± 10.2 <0.01 

1400 - 68.3 ± 19.6 <0.01 

1600 45.4 ± 2.3 54.8 ± 2.6 <0.001  a, b 

a: significant difference between untreated cells in first MTT, b: significant difference 

between untreated cells in second MTT, ns: non-significant difference. 

 

 

Figure 2. Hematoxylin-eosin staining of Du145 cells. A and B: control cells, C and D:      Vitamin E-treated cells. 

Black arrow: condensed nuclei, white arrow: membrane blebbing. 
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4. DISCUSSION 

In this study, we studied the different doses of vitamin E on Du145 prostate cancer cells. Actually, although, we 

tried the effectiveness of a molarity concentration up to 1600 µM of vitamin E, we could not observe a considerable 

inhibition. The highest dose, on average, only killed 50.1% of the cells. Even increasing concentration of vitamin 

E does not exert a dose-dependent significant effect on prostate cancer cells. There are many studies about vitamin 

E related to cancer. However, the results are contradictory. For example, Ju et al. (2010) contends the cancer-

preventive actions of vitamin E. Lonn et al. (2005), on the other hand, points out that vitamin E supplementation 

does not prevent cancer. Besides, two other studies demonstrated that vitamin E and selenium have preventing 

effects on prostate cancer (Venkateswaran et al., 2004; Zu and Ip, 2003) In addition, Yang (2012) et al. suggests 

that vitamin E, rich in γ- and δ-tocopherols, is cancer-preventive, whereas that rich in α-tocopherol is not. 

Therefore, tocopherol content of vitamin E can be the reason of different vitamin E effect on cancer. Many research 

teams discussed well-rounded effects of vitamin E and its compounds using therapeutic potential agent in several 

diseases including cancer (Sailo et al., 2018; Negis et al., 2009; Kline et al., 2007). Lastly, supplementation of 

vitamin E in cancer is still in the air and needs further studies. 
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Abstract 

In this study, elemental geochemical features of the Bozdağ limestones were discussed. Rb/Sr ratios externalize the relative 

abundance of terrigenous content and the carbonate fraction. The Bozdağ limestone samples demonstrate a very low Rb/Sr 

values (0-0.02; average 0.004), ergo, during the deposition of the Bozdağ limestones it indicates a little terrestrial input. One 

of the best parameters to research carbonate genesis is the Y/Ho ratio. The typical seawater Y/Ho ratio is between 60-90, 

while the Y/Ho values for crustal between 25-36. The Bozdağ limestone samples display Y/Ho ratio between 33-66 (average 

48). Therefore, the limestone samples retained the seawater characteristics. The SiO2 content of the Bozdağ limestone 

demonstrates a strong positive correlation with Al2O3, K2O, TiO2, TREE, and a strong negative correlation with CaO. There 

is a strong positive correlation between Rb and K2O, between SiO2 and Al2O3 with Rb, Sr, Ba, Zr, V, Sc and Th. When LaN 

and CeN anomalies were assessed all of the samples displayed positive La and negative Ce anomalies (La/La*=0.99-2.61; 

Ce/Ce*=0.12-0.43; Pr/Pr*=1.24-1.83). In addition, the samples display a weak negative Eu, a moderate positive Y anomalies 

(Eu/Eu*=0.71-1.17; Yanomaly=1.28-2.54). Although the source of the terigen input is mixed, it refers more to the source of 

felsic. The REE patterns were usually not affected significantly by diagenesis, because, the Mn/Sr ratios (0.2-1.1) of the 

Bozdağ limestone samples are very low. Bozdağ limestones were deposited with oxic to anoxic conditions.  

 

Keywords: Bozdağ, Limestone, Redox, Geochemical, Alteration.  

 

1. INTRODUCTION 

The aim of this study, which was conducted in the study area covering a narrow area in the southeast of Yükselen District 

(Konya, Turkey) in the Kütahya-Bolkardağı Belt, is to determine elemental geochemistry of the Late Silurian-Middle 

Devonian aged Bozdağ Formation limestones (Figures 1a,b).  

 

In the Late Silurian-Middle Devonian period, Bozdağ formation has been deposited as reef complex in the shelf environment 

of the Paleotethys Ocean. During the deposition of the Bozdağ limestones, occasional terrigeneous (by stream and/or 

windblown) material have inflowed into the basin.  

 

In Konya Bozdağlar tectonic slices, a very thick meta-siliclastic sequence is found in the lower visible part of the basement 

(Göncüoğlu, 2011). In this base unit, black metasiltstone, laminated black lidite, dark gray siliceous shale/tuff, diabase and 

quartz porphyries are observed. In the upper part of the unit are thin and brown colored-black limestone bands. Towards the 

top, the unit consists of thin bedded, brown-black limestone bands and massive black chert, which reaches 3 m thick. 

Göncüoğlu stated the age of this base unit as Middle-Late Silurian. On top of the cherts, there are pink colored nodular 

limestones of the lower part of the Bozdağ Limestone.   

 

The Bozdağ Limestone has a thickness of approximately 800 m and consists of re-crystallized limestone and dolomites 

(Göncüoğlu, 2011). At the bottom of the unit, pink colored nodular limestone is observed. After the black-and-white colored, 

thin- to medium-bedded dolomites without fossils, a band of 3-8 cm long nautiloid (Orthoceras) and crinoids is distinguished 

(Göncüoğlu, 2011). The main body of the Bozdağ Limestone is black-colored, and consists of massive-thick bedded 

limestones consisting of limestones and dolomites with Amphipora. The age of the Bozdağ limestones was given by 

Göncüoğlu (2012) as Late Silurian-Middle Devonian. The limestones were cut by diabase dykes with NE-SW extension 

especially in the northern part of the Bozdağ Massif. There are no dykes in the study area. The Bozdağ limestones include 

Amphipora biostromes, coral and stromatoporoid bioherms at some levels. The upper part of the formation is composed of 
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limestone without fossils (Göncüoğlu, 2011). The Halıcı Melange is found on the Bozdağ Limestone. However, the Ertuğrul 

Formation is unconformably overlain by the Bozdağ formation.  

 

 

   

Figure 7. Location map of the study area (a), Geological map of the study area                                                                   

(modified from Eren, 1996) (b) 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

The material of this study consists of Bozdağ Formation limestones. The 1/25.000 scale geological map used during the study 

was taken from Eren (1996). One stratigraphic section was measured and a total of 27 hand specimens were collected. 27 

samples were sent to the ACME analytical laboratory in Canada for chemical analysis (main, trace, rare earth) and were read 

in ICP-ES and ICP-MS instruments. Geochemically important elements (main, trace and rare earth element) were correlated 

with each other. Some values are placed in diagrams that are effective in interpretation. Geochemical characteristics of the 

Bozdağ Formation limestones have been studied.  

 

3. RESULTS  

The lithogeochemical results of the Bozdağ limestone are demonstrated in Tables 1, 2 and 3. The Bozdağ limestone samples 

also have low Na/K ratios. The Bozdağ limestone samples indicate the lowest Rb/Sr values (0-0.02; average 0.004), and and 

these values are much lower than the average upper crust value (0.32). REE+Y patterns of Bozdağ limestones typically 

indicate marine genesis. Since Zr enrichment is observed in only 5 samples (>4 ppm; e.g. Frimmel, 2009;  n=27 samples), it 

indicates a small amount of terrestrial input during limestone deposition. The TREE of the Bozdağ limestones (4.2 to 34.7 

ppm) is much lower than the standard NASC (173 ppm). 

 

The source of the terrestrial input in the Bozdağ limestone samples falls to the humid and arid climate. Bozdağ limestones 

were deposited with oxic to anoxic conditions. 
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Table 1. Major (%) concentration of the Bozdağ limestones  
Sampl

e 

SiO

2 

Al2O

3 

Fe2O

3 

Mg

O CaO Na2O K2O TiO2 P2O5 MnO 

Cr2O3 

LOI 

TOT/

C 

TOT/

S 

J-1 0.07 

<0.0

1 <0.04 0.44 

55.3

6 

<0.0

1 

<0.0

1 

<0.0

1 

<0.0

1 0.01 

<0.00

2 

44.

1 12.53 <0.02 

J-4 0.07 

<0.0

1 <0.04 0.30 

55.3

3 

<0.0

1 

<0.0

1 

<0.0

1 

<0.0

1 0.01 

<0.00

2 

44.

2 12.53 <0.02 

J-5 0.58 0.16 0.04 0.35 

54.8

2 

<0.0

1 0.06 

<0.0

1 

<0.0

1 0.01 

<0.00

2 

43.

9 12.43 <0.02 

J-8 0.27 0.02 0.11 0.39 

55.0

6 

<0.0

1 0.01 

<0.0

1 

<0.0

1 0.02 

<0.00

2 

44.

1 12.72 <0.02 

J-12 2.9 0.03 0.04 0.47 

53.6

2 

<0.0

1 0.01 

<0.0

1 0.02 0.02 

<0.00

2 

42.

8 12.20 <0.02 

J-17 1.28 0.02 <0.04 0.34 

54.7

8 

<0.0

1 

<0.0

1 

<0.0

1 

<0.0

1 0.01 

<0.00

2 

43.

5 12.40 <0.02 

J-19 2.37 0.02 0.06 0.44 

53.9

4 

<0.0

1 

<0.0

1 

<0.0

1 0.01 0.02 

<0.00

2 

43.

1 12.37 <0.02 

J-24 13.3 0.21 0.05 0.43 

47.7

0 

<0.0

1 0.08 0.01 0.02 0.05 

<0.00

2 

38.

1 10.92 <0.02 

J-28 33.0 0.62 0.06 0.29 

36.6

4 

<0.0

1 0.21 0.02 0.02 0.01 

<0.00

2 

29.

0 8.38 <0.02 

J-32 1.01 

<0.0

1 <0.04 0.35 

54.6

3 

<0.0

1 

<0.0

1 

<0.0

1 0.03 0.05 

<0.00

2 

43.

9 12.49 <0.02 

J-37 11.6 0.12 0.05 0.34 

48.9

7 

<0.0

1 0.04 

<0.0

1 0.04 0.02 

<0.00

2 

38.

7 11.12 <0.02 

J-42 0.36 0.03 <0.04 0.29 

55.4

6 

<0.0

1 0.01 

<0.0

1 

<0.0

1 0.02 

<0.00

2 

43.

8 12.42 <0.02 

J-47 0.53 0.10 0.04 0.47 

55.1

1 

<0.0

1 0.03 

<0.0

1 0.01 0.01 

<0.00

2 

43.

7 12.64 <0.02 

J-52 0.42 0.05 <0.04 0.26 

55.4

9 

<0.0

1 0.01 

<0.0

1 0.02 0.02 

<0.00

2 

43.

7 12.55 <0.02 

J-58 0.30 0.11 <0.04 0.43 

55.1

1 

<0.0

1 0.04 

<0.0

1 0.04 

<0.0

1 

<0.00

2 

43.

9 12.36 <0.02 

J-62 0.23 0.07 <0.04 0.34 

55.3

4 

<0.0

1 0.02 

<0.0

1 0.01 

<0.0

1 

<0.00

2 

43.

9 12.58 <0.02 

J-68 0.13 0.04 <0.04 0.38 

55.5

7 

<0.0

1 

<0.0

1 

<0.0

1 

<0.0

1 

<0.0

1 

<0.00

2 

43.

8 12.45 <0.02 

J-75 0.14 0.04 <0.04 0.27 

55.7

1 

<0.0

1 0.01 

<0.0

1 

<0.0

1 

<0.0

1 

<0.00

2 

43.

8 12.61 <0.02 

J-82 0.04 

<0.0

1 <0.04 0.32 

55.8

6 

<0.0

1 

<0.0

1 

<0.0

1 

<0.0

1 

<0.0

1 

<0.00

2 

43.

8 12.54 <0.02 

J-89 0.19 0.03 <0.04 0.25 

55.7

7 

<0.0

1 

<0.0

1 

<0.0

1 

<0.0

1 

<0.0

1 

<0.00

2 

43.

7 12.65 <0.02 

J-96 3.60 0.22 0.08 0.33 

53.3

5 

<0.0

1 0.07 0.01 0.01 

<0.0

1 

<0.00

2 

43.

3 12.08 <0.02 

J-104 0.92 0.11 <0.04 0.37 

55.0

4 

<0.0

1 0.03 

<0.0

1 

<0.0

1 

<0.0

1 

<0.00

2 

43.

4 12.51 <0.02 

J-114 2.00 0.04 <0.04 0.33 

54.6

1 

<0.0

1 0.01 

<0.0

1 0.01 

<0.0

1 

<0.00

2 

42.

9 12.36 <0.02 

J-124 0.17 0.07 0.05 0.33 

55.6

4 

<0.0

1 0.02 

<0.0

1 

<0.0

1 

<0.0

1 

<0.00

2 

43.

7 12.51 <0.02 

J-134 0.11 

<0.0

1 <0.04 0.36 

55.6

6 

<0.0

1 

<0.0

1 

<0.0

1 

<0.0

1 

<0.0

1 

<0.00

2 

43.

8 12.63 <0.02 

J-144 0.23 

<0.0

1 <0.04 0.28 

55.7

6 

<0.0

1 

<0.0

1 

<0.0

1 

<0.0

1 

<0.0

1 

<0.00

2 

43.

7 12.56 <0.02 

J-154 0.04 

<0.0

1 <0.04 0.25 

56.0

1 

<0.0

1 

<0.0

1 

<0.0

1 

<0.0

1 

<0.0

1 

<0.00

2 

43.

7 12.68 <0.02 

 

Table 2. Trace elements (ppm) concentration of the Bozdağ limestones  
Sample Ba Rb Sr Zr U V Mo Ni Co Th Pb Zn Sc Hf Cu 

J-1 17 <0.1 167 0.6 <0.1 <8 <0.1 <0.1 0.3 <0.2 0.6 1 <1 <0.1 0.8 

J-4 7 <0.1 138 0.7 <0.1 <8 <0.1 0.7 0.3 <0.2 0.6 2 <1 <0.1 1.1 

J-5 7 1.4 145 7.5 0.1 <8 <0.1 0.1 0.4 0.5 1.2 3 <1 0.2 2.2 

J-8 4 <0.1 163 1.1 0.4 <8 <0.1 0.8 0.6 <0.2 1.4 5 <1 <0.1 6.5 

J-12 5 <0.1 258 1.0 0.4 <8 0.3 <0.1 0.5 <0.2 1.5 4 <1 <0.1 12.6 

J-17 7 <0.1 155 0.8 0.4 <8 <0.1 1.2 0.3 <0.2 0.9 3 <1 <0.1 5.4 

J-19 4 <0.1 231 2.6 1.0 <8 <0.1 0.5 0.7 <0.2 1.0 3 <1 <0.1 4.0 

J-24 45 2.7 344 4.1 0.4 <8 0.2 1.5 0.8 0.4 1.1 4 1 <0.1 6.6 
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J-28 33 7.6 416 9.4 0.9 15 <0.1 0.6 0.5 0.8 2.9 2 2 0.2 17.2 

J-32 20 <0.1 275 1.4 0.2 <8 <0.1 0.2 0.6 <0.2 0.5 4 <1 <0.1 6.0 

J-37 25 1.0 318 4.6 0.9 <8 <0.1 0.9 0.5 <0.2 1.8 8 <1 <0.1 5.0 

J-42 3 0.1 162 1.5 0.2 <8 <0.1 0.2 <0.2 <0.2 0.7 4 <1 <0.1 1.5 

J-47 5 0.9 215 1.6 0.2 <8 <0.1 0.4 <0.2 <0.2 0.6 3 <1 <0.1 4.0 

J-52 6 <0.1 157 2.1 0.2 <8 <0.1 <0.1 0.3 <0.2 1.1 6 <1 <0.1 5.0 

J-58 5 1.3 165 3.6 0.2 <8 <0.1 0.2 <0.2 0.3 0.8 5 <1 <0.1 2.3 

J-62 6 0.7 177 1.9 <0.1 <8 <0.1 <0.1 <0.2 <0.2 0.3 <1 <1 <0.1 1.2 

J-68 2 0.4 210 1.4 0.2 <8 <0.1 0.1 <0.2 <0.2 0.6 1 <1 <0.1 3.4 

J-75 2 0.4 159 1.2 <0.1 <8 <0.1 <0.1 <0.2 <0.2 0.6 <1 <1 <0.1 1.4 

J-82 3 <0.1 188 1.4 <0.1 <8 <0.1 <0.1 <0.2 <0.2 0.3 <1 <1 <0.1 1.6 

J-89 5 0.3 164 1.2 <0.1 <8 <0.1 0.5 <0.2 <0.2 3.2 3 <1 <0.1 5.2 

J-96 6 3.0 144 4.3 0.2 9 <0.1 <0.1 <0.2 0.3 0.5 2 <1 0.1 1.8 

J-104 4 1.3 167 2.0 0.2 <8 <0.1 1.2 <0.2 0.2 0.6 1 <1 <0.1 0.9 

J-114 2 0.5 177 1.3 0.2 <8 <0.1 1.2 <0.2 <0.2 0.4 1 <1 <0.1 2.2 

J-124 3 0.8 162 1.7 0.2 <8 <0.1 0.7 <0.2 <0.2 0.6 1 <1 <0.1 0.6 

J-134 2 <0.1 185 0.5 <0.1 <8 <0.1 0.3 <0.2 <0.2 0.5 <1 <1 <0.1 0.6 

J-144 <1 <0.1 148 0.5 <0.1 <8 <0.1 0.8 <0.2 <0.2 0.2 <1 <1 <0.1 0.6 

J-154 2 <0.1 140 1.9 <0.1 <8 <0.1 0.4 <0.2 <0.2 0.4 2 <1 <0.1 0.5 

 

 

The major element composition of the analyzed limestone samples of the Bozdağ Formation are presented in information 

Table 1. The Bozdağ limestones have SiO2 values ranging from 0.04 to 33% (average 2.81), Al2O3 values ranging from 0 to 

0.62% (average 0.08), Fe2O3 values ranging from 0 to 0.11% (average 0.02), K2O values ranging from 0 to 0.0.21% (average 

0.02), TiO2 values ranging from 0 to 0.02% (average 0.001), P2O5 values ranging from 0 to 0.04% (average 0.009), MnO 

values ranging from 0 to 0.05% (average 0.01), Na2O values 0, CaO values ranging from 36.64 to 56.01% (average 53.94), 

and MgO values ranging from 0.25 to 0.47% (average 0.35), respectively (Table 1).  

 

Table 3.  Rare earth elements (ppm) concentration of the Bozdağ limestones 

Sample La Ce Pr Nd Sm Eu Gd Tb Dy Y Ho Er Tm Yb Lu TREE 

J-1 2.6 1.3 0.43 2.1 0.32 0.09 0.56 0.09 0.57 8.1 0.15 0.51 0.06 0.41 0.06 9.25 

J-4 1.6 0.7 0.21 0.9 0.15 0.04 0.23 0.04 0.31 3.4 0.06 0.17 0.02 0.15 0.02 4.60 

J-5 4.8 3.4 0.99 4.0 0.76 0.16 0.85 0.12 0.76 6.4 0.15 0.45 0.05 0.33 0.05 16.87 

J-8 4.0 1.5 0.67 2.9 0.53 0.13 0.69 0.09 0.59 5.2 0.13 0.33 0.04 0.22 0.04 11.86 

J-12 4.3 2.1 0.80 3.4 0.70 0.16 0.78 0.10 0.73 6.7 0.15 0.41 0.06 0.35 0.04 14.08 

J-17 2.2 1.1 0.37 1.5 0.34 0.07 0.43 0.06 0.38 3.9 0.09 0.29 0.03 0.21 0.03 7.10 

J-19 5.1 2.6 1.01 4.2 0.88 0.20 1.06 0.14 0.81 7.4 0.18 0.51 0.06 0.37 0.06 17.18 

J-24 10.3 4.2 2.08 8.9 1.68 0.37 1.95 0.27 1.66 13.8 0.36 1.03 0.13 0.80 0.11 33.84 

J-28 8.9 6.3 2.08 8.4 1.81 0.40 2.01 0.30 1.64 13.6 0.41 1.15 0.16 0.99 0.16 34.71 

J-32 4.0 1.3 0.77 3.2 0.58 0.16 0.90 0.13 0.85 9.9 0.19 0.63 0.07 0.48 0.07 13.33 

J-37 7.7 2.6 1.39 6.1 1.11 0.27 1.39 0.19 1.28 14.9 0.30 0.88 0.11 0.72 0.10 24.14 

J-42 3.6 1.8 0.73 3.2 0.62 0.16 0.83 0.11 0.78 8.1 0.18 0.50 0.07 0.43 0.06 13.07 

J-47 2.6 1.7 0.46 1.9 0.36 0.09 0.51 0.07 0.52 4.5 0.09 0.39 0.04 0.26 0.04 9.03 

J-52 8.4 2.1 1.48 5.8 1.31 0.32 1.69 0.24 1.59 15.4 0.33 1.05 0.13 0.76 0.12 25.32 

J-58 4.7 2.5 0.72 3.2 0.52 0.14 0.83 0.12 0.83 12.0 0.22 0.65 0.09 0.47 0.09 15.08 

J-62 1.6 0.7 0.21 1.0 0.22 0.04 0.27 0.04 0.23 3.3 0.05 0.20 0.02 0.16 0.02 4.76 

J-68 1.9 1.7 0.39 1.5 0.37 0.09 0.48 0.07 0.39 3.9 0.08 0.29 0.03 0.20 0.03 7.52 

J-75 2.0 1.3 0.37 1.5 0.31 0.07 0.41 0.06 0.40 4.0 0.09 0.27 0.03 0.22 0.03 7.06 

J-82 1.3 0.9 0.18 0.8 0.14 0.04 0.26 0.04 0.23 2.7 0.05 0.14 0.02 0.12 0.02 4.24 

J-89 2.1 1.2 0.39 1.8 0.34 0.09 0.51 0.07 0.46 4.8 0.09 0.29 0.04 0.23 0.03 7.64 

J-96 4.9 3.2 1.00 4.4 0.84 0.22 1.07 0.16 0.94 8.3 0.21 0.57 0.07 0.46 0.07 18.11 

J-104 2.6 1.5 0.47 1.8 0.41 0.10 0.51 0.07 0.51 4.4 0.09 0.29 0.04 0.25 0.04 8.68 

J-114 1.9 1.4 0.34 1.5 0.26 0.09 0.41 0.05 0.38 3.6 0.08 0.27 0.03 0.17 0.03 6.91 

J-124 3.6 1.9 0.58 2.4 0.53 0.13 0.76 0.11 0.70 7.7 0.17 0.49 0.07 0.42 0.07 11.93 

J-134 2.4 1.3 0.36 1.5 0.28 0.09 0.47 0.07 0.47 5.5 0.11 0.33 0.04 0.29 0.05 7.76 

J-144 1.7 0.9 0.24 1.1 0.24 0.06 0.31 0.04 0.31 3.9 0.07 0.21 0.02 0.18 0.02 5.40 

J-154 1.8 0.5 0.24 1.0 0.22 0.05 0.29 0.04 0.31 4.5 0.07 0.23 0.03 0.20 0.03 5.01 
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The SiO2 content of the Bozdağ limestone demonstrates a strong positive correlation with Al2O3, K2O, TiO2, TREE, a weak 

positive correlation with Fe2O3, P2O5, MnO, and a strong negative correlation with CaO, and is not observed with MgO and 

Na2O. 

 

There is a strong positive correlation between Rb and K2O, between SiO2 and Al2O3 with Rb, Sr, Ba, Zr, V, Sc and Th. Again, 

there is a strong positive correlation between K2O and TiO2 with Rb, Sr, Ba, Zr, V, Sc and Th. However, there is a strong 

negative correlation between CaO with Rb, Sr, Ba, Zr, V, Sc and Th. 

 

Mo/U, V/Cr, Ni/Co, U/Th and V/(V+Ni) ratios are used to define the redox conditions (e.g. Hatch and Leventhal, 1992; Jones 

and Manning, 1994). The Mo/U, V/Cr, Ni/Co, U/Th and V/(V+Ni) ratios of the Bozdağ limestones are 0.5 to 0.75 (average 

0.05), 0 to 1.1 (average 0.07), 0 to 6 (average 1.6), 0 to 1.12 (average 0.17), and 0 to 1 (average 0.07), respectively. 

 

The total REE contents of measured samples range from 4.24 to 34.71 ppm (average 12.76 ppm), which are very low 

crosschecked with recent marine sediments and NASC. The North American Shale Composition (NASC; Haskin et al. 1968) 

normalized REE+Y values of the Bozdağ limestone samples show uniform in all REE depletion, positive La anomaly, a 

negative Ce anomaly, and notable positive Y anomaly (Table 3; Figure 2a). The TREE depletion was displayed by their 

(Nd/Yb)N ratios (0.47 to 1.23; average 0.73). LaN and CeN anomalies were assessed using the relationship demonstrated in 

Figure 2b, all of the samples display positive La and negative Ce anomalies (La/La*=0.99 to 2.61; Ce/Ce*=0.12 to 0.43; 

Pr/Pr*=1.24 to 1.83, respectively). In addition, the samples display a weak negative Eu, a moderate positive Y anomalies 

(Eu/Eu*=0.71 to 1.17; Yanomaly=1.28 to 2.54, respectively).  

 

   
 

Figure 2. NASC normalized diagram of Bozdağ limestone samples (a), Cross plot displaying relationship between Ce/Ce* 

and Pr/Pr* (Bau et al., 1997’s method used). All samples show positive La and negative Ce anomalies (b). 

 

4. DISCUSSION 

The major and trace elements patterns were violently seen over by the terrigenous content in the carbonate rocks, as 

demonstrated by the low concentrations in Si, K, Al, Ti and other litophile elements observed in the samples from the Bozdağ 

limestones. 

In the samples of Bozdağ limestone, there is a positive correlation between Al2O3 with V (r = 0.89), Ni (0.14), Zn (0.09), Sc 

(0.9), Y (0.5), Zr (0.87), Th (0.92), U (0.48), Pb (0.52), Rb (0.99), Sr (0.65) and Ba (0.6), that they contain detritic-derived 

material and these materials are mainly related to neutral-felsic and, less, to mafic rocks. The proportions of monitor elements 

such as La/Sc, La/Co, Th/Sc, Th/Cr, Th/Co and Cr/Th (felsic, mixed, mixed, mixed, mixed and mafic, respectively) are also 

supported this interpretation.  

Furthermore, Rb/Sr ratios mirror the relative abundance of terrigenous content and the carbonate fraction. As observed, the 

Bozdağ limestone samples indicate the lowest Rb/Sr values (0-0.02; average 0.004), and and these values are much lower 

than the average upper crust value (0.32). This indicates a low rate of terigen input in the Bozdağ limestones. Again, REE+Y 

patterns of Bozdağ limestones typically indicate marine genesis. Since Zr enrichment is observed in only 5 samples (>4 ppm; 

e.g. Frimmel, 2009;  n=27 samples), it indicates a small amount of terrestrial input during limestone deposition. The TREE 

of the Bozdağ limestones (4.2 to 34.7 ppm) is much lower than the standard NASC (173 ppm).  
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Ni/Co, V/Cr, V/(V+Ni), U/Th, V/Cr and V/Sc ratios of Bozdağ limestone samples varies between 0-6, 0.6-1.09, 0.96-1.0, 0.2-

5, 7.5-9, respectively; therefore, they indicate oxic to dioxic, oxic, euxinic, oxic to anoxic, dioxic to anoxic conditions, 

respectively. According to these data, the limestones of Bozdağ formation were deposited in oxic to anoxic environments.  

The previous study displayed that marine chemical sediments (e.g. carbonates) are personified by a uniform light REE 

depletion, a negative Ce anomaly, a slight positive La anomaly and defined positive Y anomaly in PASS-normalized diagrams, 

which are comply to the seawater REE patterns (Northdurft et al., 2004), however, the acidic hydrothermal fluids display very 

different REE+Y patterns (e.g. positive Eu anomaly and MREE enriched) (Bau, 1999). 

 

The major possible sources of contamination contain (e.g. Northdurft et al., 2004): (1) terrestrial particulate matter, which is 

a major source for marine REE, without the seawater-like patterns (e.g. shale); (2) Fe and Mn oxides; (3) phosphates, which 

possess a high affinity for REE in diagenetic fluid. Previous research displayed that as little as 2% shale contaminations could 

alter REE patterns (Northdurft et al., 2004). Trace elements (e.g. Zr and Th) could deduce terrigenous material, what are 

concentrated in different detrital minerals. Good positive correlations between REE and Zr, and between REE and Th of 

samples were anticipated for terrestrial clastic contaminating. The Bozdağ limestone samples demonstrate that a good positive 

correlation occur between Zr and Th (r=0.9), and a positive correlation also exist between Zr and REE (0.7). Therefore, it can 

be safely said that REE in the Bozdağ limestones have been affected by detritic materials in a variety of ways.  

 

The high Er/Nd ratio of limestone effectively divulges the seawater signature (e.g. De Baar et al., 1988; Er/Nd ratio is about 

0.27 in normal seawater) kept by the marine carbonate. We know that the detrital material or diagenesis can reduce the Er/Nd 

value to lower than 0.1, for the preferential concentration of Nd relative to Er (e.g. Bellanca, 1997; Song et al., 2014). The 

Er/Nd ratios of the Bozdağ limestone are ranging from 0.11 to 0.24, and a good positive correlation between Nd and Er 

(r=0.9), showing that the influence of detrial materials in limestone are dependable. 

 

According to Liu et al. (2006) diagenesis would alter the values of Ce and Eu anomaly, along with good correlations between 

Ce/Ce* and TREE, and between Ce/Ce* and Eu/Eu*. However, as observed in the Bozdağ limestone samples, there are weak 

negative correlation between Ce/Ce* and TREE, and very weak positive correlation between Ce/Ce* and Eu/Eu*, proposing 

that the influence of diagenesis process on the REE concentrations is very limited.  

 

Yttrium is placed between Ho and Dy in the REE pattern according to its identical charge and similar radius (Bau, 1996). 

Song et al. (2014) stated that terrigenous materials and volcanic ash possess stable chondritic Y/Ho ratio of ~28, and seawater 

usually demonstrates high Y/Ho ratios (44–74). Y/Ho and Y/Dy ratios in the Bozdağ limestone samples change between 33 

to 66 and 8 to 15, respectively. Accordingly, the higher Y/Ho ratio, with a good positive correlation (r=0,8) between Y/Ho 

and Y/Dy in the Bozdağ limestone samples represents that these limestones inherit the seawater features. 

 

Redox potential of Eu/Eu* in aqueous solutions depends mainly on temperature and to a lesser extent on pressure, PH, and 

REE speciation (Bau, 1996), which express that the positive Eu anomalies are typically occurred in acidic, reducing 

hydrothermal fluids (Song et al., 2014). The samples show a large variations in Eu/Eu*, ranging from 0.71 to 1.16 in the 

Bozdağ limestones (normalized by NASC values). However, we cannot talk about any hydrothermal fluid effects, because of 

these samples show weak negative Eu anomalies. In addition, weak or no correlations between Ce/Ce* and Eu/Eu* (r=0.17), 

and between Ce/Ce* and REE (r=-0.33) also propose that the affection of diagenetic process on REE concentrations is limited. 

Hence, we think that the positive Eu anomalies are manufactured by the terrigenous feldspar.  

 

Ce anomaly is mostly monitored in the seawater (Elderfield and Greaves, 1982; Song et al., 2014), and the values of Ce 

anomalies in marine limestone supply significant aspects of the geological record, i.e., terrigeous input and redox condition 

at the time and place of precipitation (Madhavaraju and Lee, 2009; Madhavaraju et al. 2010; Song et al., 2014). The light 

negative Ce anomalies could suggest that these limestones were deposited in oxygenated environment, for the terrigeous input 

is limited.  

 

Evident negative Ce anomalies (Ce/Ce*<0.9) in carbonates evolve under suboxic to oxic conditions (Ling et al., 2013). Ce 

anomalies with flat REE distribution and (La/Sm)N ratios >0.35 could be put account as demonstration of oceanic anoxia 

(Kakuwa and Matsumoto, 2006; Kerrich and Said, 2011; Chen et al., 2012). All samples in the Bozdağ limestone with 

(La/Sm)N ratios >0.87–1.90 have no correlation with Ce anomaly (r=-0.06), which shows that diagenesis has no effect on the 

values of true Ce anomaly.  

 

Bau and Dulski (1996) debated the La and Ce anomalies by looking additionally at praseodymium Pr/Pr* values using the 

equation Pr/Pr*=2Prn/(Ce+Nd)N (Chen et al., 2012). The presence of a true Ce anomalies should guide to Pr/Pr* ≥1. In 
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addition, if, however, samples display Pr/Pr* = 1, this would purport that aberrant La enrichment must be the sole reason of 

any Ce anomaly (Chen et al., 2012). As shown in Table 1, the average Pr/Pr* ratio is 1.49 (change 1.24 to 1.83) in the Bozdağ 

limestone samples, which displays that these also Ce anomaly values are actual values. As Chen et al (2012) states, a positive-

trending whole-rock cerium anomaly displays more oxic conditions or a sea-level fall. Inversely, negative-trending anomaly 

demonstrates more reducing conditions or a sea-level rise. Therefore, it can be said that the Bozdağ limestones have developed 

under anoxic conditions during transgression. 

 

In all of the Bozdağ limestone samples, the presence of a medium-strong negative Ce anomaly and the absence of any 

correlation between the anomaly values and NTE+Y, Zr and Al contents indicate that the anomalies reflect the primary 

characteristics of seawater. 

 

Rudnick et al. (1985) and Bauernhofer et al. (2009) also suggested that K/Rb, Th/U and La/Th ratios could be used to control 

the mobility of IT elements. According to these researchers, the K/Rb ratios of the high-grade metamorphic rocks (ie ≥500 in 

the granite facies), the non-metamorphic magmatic rocks (230; except the oceanic tholeiitic) and the shales (200) are lower 

and relatively constant (Slyvestre et al., 2017). The K/Rb ratios of the Bozdağ limestone samples (0.0083 to 0.083) are very 

low and do not show any metamorphism effect. In addition, Mn/Sr ratios (0.2 to 1.4; average 0.36) of Bozdağ limestone 

samples indicate that diagenetic alteration is insignificant. As a result, the primary geochemical features of the Bozdağ 

limestones are largely preserved and these limestones can be used to interpret the paleo-environmental conditions.  
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5. CONCLUSION 

The Bozdağ limestones indicates a little terrestrial input. 

The source of the terigen input is mixed, it refers more to the source of felsic. 

The REE patterns were usually not affected significantly by diagenesis, and no metamorphism. 

Bozdağ limestone samples have low REE content. 

Bozdağ limestones were deposited with oxic to anoxic conditions. 

The terijen input to the basin was provided by stream and / or windblown. 

 

The primary geochemical features of the Bozdağ limestones are largely preserved and these limestones can be used to interpret 

the paleo-environmental conditions.  

 

ACKNOWLEDGEMENTS 

The research was funded by Selcuk University Scientific Research Fund (BAP) as part of Project  17201155. We thank the 

Research Fund of Selcuk University. 

 

REFERENCES 

Bau M, Dulski P 1996. Anthropogenic Origin of Positive Gadolinium Anomalies in River Waters. Earth and Planetary Science 

Letters. 143: 245–255. 

Bau M, Dulski P 1999. Comparing Yttrium and Rare Earths in Hydrothermal Fluids From the Mid-Atlantic Ridge: 

Implications for Y and REE behaviour during near-vent mixing and for the Y/Ho ratio of Proterozoic seawater. Chemical 

Geology. 155: 77–90. 

Bauernhofer AH, Hauzenberger CA, Wallbrecher E, Muhongo S, Hoinkes G, Mogessie A, Opiyo-Akech N, Tenczer V 2009. 

Geochemistry of Basement Rocks From SE Kenya and NE Tanzania: indications for rifting and early Pan-African 

Subduction. Int Jour. Earth Sci. 98: 1809–1834. 

Bellanca A, Masetti D, Neri R 1997. Rare-earth Elements in Limestone/Marlstone Couplets From the Albian-Cenomanian 

Cismon Section (Venetian Region, Northern Italy): Assessing REE Sensitivity to Environmental Changes. Chemical 

Geology. 141: 141–152. 

Chen L, Andrew TSL, Xuejuan D, Haisheng Y, Louis LYT, Guiwen X 2012. Sea-level Changes Recorded by Cerium 

Anomalies in the Late Jurassic (Tithonian) Black Rock Series of Qiangtang Basin, North-Central Tibet. Oil Shale, 29(1): 

18–35. 

Elderfield H, Greaves MJ 1982. The Rare-earth Elements in Seawater. Nature. 296: 214–219. 

Eren Y 1996. Ilgın–Sarayönü (Konya) Güneyinde Bozdağlar Masifinin Stratigrafisi ve Jeoloji Evrimi. KTÜ Jeoloji Müh. Böl. 

30. Yıl Sempozyumu Bildirileri. Korkmaz S, Akçay M (eds.), 694-707. 

De Baar HJW, German CR, Elderfield H 1988. Rare-earth element distributions in anoxic waters of the Cariaco Trench. 

Geochimica et Cosmochimica Acta. 52: 1203–1219.  

Frimmel HE 2009. Trace Element Distribution in Neoproterozoic Carbonates as Paleoenvironmental Indicator. Chemical 

Geology, 258(3): 338-353. 

Göncüoğlu MC 2011. Geology of The Kütahya-Bolkardağ Belt. Mineral Res. Expl. Bull.142: 223-277. 

Göncüoğlu MC 2012. An Introduction to The Paleozoic of Anatolia with A NW Gondwanan Perspective. In: Göncüoğlu MC, 

Bozdoğan N (eds.), Guidebook Paleozoic of Estern Taurides. Turkish Assoc. Petrol. Geol. Spec. Publ. 7: 1-15. 

Haskin LA, Haskin MA, Frey FA, Wilderman TR 1968. Relative and absolute abundances of Rare Earths. In: Ahrens LH 

(ed.), Origin and distribution of elements. Pergamon, New York, pp.889-912. 

Kakuwa Y, Matsumoto R 2006. Cerium negative anomaly just before the Permian and Triassic boundary event–the upward 

expansion of anoxia in the water column. Palaeogeogr. Palaeocl. 229(4): 335–344. 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                                  383 

 

 

Kerrich R, Said N 2011. Extreme positive Ce-anomalies in a 3.0 Ga submarine volcanic sequence, Murchison Province: 

Oxygenated marine bottom waters. Chem. Geol. 280(1-2): 232–241. 

Ling H, Chen X, Li D, Wang D, Shields-Zhou GA, Zhu M 2013. Cerium Anomaly Variations in Ediacaran–earliest Cambrian 

Carbonates From the Yangtze Gorges Area, South China: implications for oxygenation of coeval shallow seawater. 

Precambrian Res. 225: 110–127. 

Liu S, Liu Y, Lin G, Zhou Y 2006. Gong Faxiong, and Zhang Desheng REE Geochemical Characteristics and Geological 

Significance of Mudstones From Neogene, Nanpu Sag, Bohai Basin. Geoscience. 20: 449–456. 

Madhavaraju J, Lee YI 2009. Geochemistry of the Dalmiapuram Formation of the Uttatur Group (Early Cretaceous), Cauvery 

Basin, Soueastern India: Implications on Provenance and Paleo-redox Conditions. Revista Mexicana de Ciencias 

Geologicas. 26: 380–394.  

Madhavaraju J, Gonzalez-Leon CM, Lee YI, Armstrong-Altrin JS, Reyes-Campero LM 2010. Geochemistry of the Mural 

Formation (Aptian-Albian) of the Bisbee Group, Northern Sonora, Mexico. Cretaceous Reasearch. 31: 400–414. 

Northdurft LD, Webb GE, Kamber BS 2004. Rare-earth Element Geochemistry of Late Devonian Reefal Carbonates, Canning 

Basin, Western Australia: Confirmation of seawater REE proxy in ancient limestones. Geochimica et Cosmochimica Acta. 

68: 263–283. 

Rudnick RL, McClellan SM, Taylor SR 1985. Large Ion Lithophile Elements in Rocks From High-pressure Granulite Facies 

Terrains. Geochim. Cosmochim. Acta, 49: 1645-1655.  

Song C, Herong G, Linhua S 2014. Geochemical Characteristics of REE in the Late Neo-Proterozoic Limestone From 

Northern Anhui Province, China. Chin Jour. Geochem. 33: 187–193. 

Stampfli GM, von Raumer JF, Borel GD 2002. The Palaeozoic evolution of pre-Variscan terranes: From peri-Gondwana to 

the Variscan collision. In: Martinez-Catalan JR, Hatcher RD, Arenas R, Diaz Garcia F, (eds.), Variscan Appalachian 

Dynamics: the building of the Upper Paleozoic basement. Geol. Soc. Am. Spec. Pap., 364: 263–280. 

Sylvestre G, Laure NTE, Djibril KNG, Arlette DS, Cyriel M, Timoléon N, Paul NJ 2017. A Mixed Seawater and Hydrothermal 

Origin of Superior-type Banded Iron Formation (BIF)-hosted Kouambo Iron Deposit, Palaeoproterozoic Nyong Series, 

Southwestern Cameroon: constraints from petrography and geochemistry. Ore Geol. Rev. 80: 860–875. 

Von Raumer JF, Stampfli GM, Borel G, Bussy F 2002. The organization of pre-Variscan basement areas at the north-

Gondwanan margin. Int. J. Earth Sciences, 91: 35–52. 

 

 

  



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                                  384 

 

 

Finite Element Analysis of Temperature and Heat Conduction of Layered Functionally Graded Plates in 

Axial Direction Using Taguchi Method 

 

Savas Evran1* 

 
*1Canakkale Onsekiz Mart University, Vocational School of Canakkale Technical Sciences, Department of 

Machine and Metal Technologies, Canakkale, Turkey. 

 

*Corresponding author e-mail: sevran@comu.edu.tr  

 

Abstract 

In this study, temperature and heat conduction analysis of axially layered functionally graded plates were 

investigated using finite element software ANSYS V13 parametric design language and Taguchi Method. The 

positions and levels of plates were evaluated based on Taguchi L16 orthogonal array. Levels of layers were 

considered to be the effective material properties of the various ceramic/metal systems. Optimum levels of layers 

for minimum results were performed using analysis of signal-to-noise ratio. Effective layers and their percent 

contributions on temperature and heat conduction analyses were investigated depending on Analysis of Variance 

(ANOVA). 

Keywords: Heat conduction, Temperature, Functionally graded materials, Plate, Finite element method. 

1. INTRODUCTION 

In engineering area, ceramic and metal materials can be used widely. Due to material properties of both materials, 

their use may be limited. For example, ceramic materials have low toughness whereas metal materials have low 

strength in the high-temperature condition (Shen 2009). New materials may have been designed using excellent 

characteristics of both materials (Yin et al. 2004). An example of this material can be shown functionally graded 

materials (FGMs). The concept of FGMs was introduced by some scientist related to material science in Japan, 

1984 (Koizumi 1997). Later, the FGMs were continued to be used in order to improve high-resistant materials 

(Shen 2009). In the literature, there are a lot of researches about heat conduction and thermal stress analyses. Jin 

(2011) reported a study about the heat conduction analysis of a plate made from functionally graded materials 

exposed to gradual cooling/heating under its boundaries. Brischetto and Carrera (2011) presented a research with 

the heat conduction and thermal responses of plates and shells made from multi layers to investigate the actual 

temperature profile using Fourier heat conduction equation. Jaśkowiec and Pluciński (2017) suggested a study 

based on 3D modelling of heat conduction of plates consisting of laminates depending on a two-dimensional 

numerical model. Obata and Noda (1993) performed a study including the unsteady thermal stresses analysis of a 

plate designed using functionally gradient material and they are used ZrO2 and Ti-6Al-4V materials for examples 

to verify the accuracy of the technique. Tomas Johansson and Lesnic (2009) reported a method including the basic 

solutions depending on transient heat conduction problems of layered materials. Karageorghis and Lesnic (2008) 

performed a study including the steady state non-linear heat conduction problems of composite materials based on 

the method of basic solutions. Ishiguro et al. (1993) studied the transient temperature analysis of functionally 

graded materials under transient heating and they used multi layered materials. de Monte (2002) presented an 

analytic solution and they used the unsteady heat conduction problems of 1D composite media. Lu and Viljanen 

(2006) performed an analytical method in order to analyze the heat conduction problems of a sphere made of  

layers exposed to a time depended boundary temperature. Olatunji-Ojo et al. (2012) observed the thermal 

conduction response of functionally graded materials which having layers and they used various compositions 

varying from 2 to 5 layers to make the materials. Tanigawa et al. (1996) presented a research including the transient 

heat conduction and thermal stress analyses of a nonhomogeneous plate according to temperature-dependent 

material properties. In this study, side temperature and heat conduction analyses of the axially layered functionally 

graded plates subjected to 200 0C temperature one side were investigated using finite element software ANSYS 

parametric design language and Taguchi L16 orthogonal array with four control factors and four level of each 

control factor. The bottom and top horizontal edges of the axially layered functionally graded plate were isolated.  
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2. MATERIALS AND METHODS 

The functionally graded plates were prepared using four layers in the axial direction. In the modelling, two 

materials were used as Silicon Carbide (SiC) and Aluminum (Al) and so different material properties in each layers 

were occurred. The thermal conductivity values of SiC and Al materials were given in Table 1. 

Table 2. Thermal conductivity of SiC and Al 

Properties SiC (Jin 2011) Al (Praveen and Reddy 1998) 

Thermal Conductivity (W/m-K) 60 204 

The layers were prepared using different percent volume fractions of ceramic and metal materials based on an 

increase of 5% SiC material and a decrease of 5% Al material. The effective material properties of SiC/Al systems 

in layers of axially layered functionally graded plates were detected using a simple rule of mixture of composite 

materials and the effective thermal conductivity properties (Pef) of layers can be depicted as Equation 1 (Shen 

2009). 

𝑃𝑒𝑓 =∑𝑃𝑗𝑉𝑓𝑗
𝑗=1

 (1) 

In Equation 1, Pj and Vfj are depicted as thermal conductivity and volume fraction for the constituent material j 

respectively. The sum of the volume fractions for all the constituent materials may be found to be one based on 

Equation 2 (Shen 2009). 

∑𝑉𝑓𝑗 = 1

𝑗=1

 (2) 

The contents of SiC/Al system calculated using Equation 1 and Equation 2 in layers were used to be control factors. 

The layers as control factors and their levels were illustrated in Table 2. 

Table 3. Layers and Levels for Plates 

Layers Symbol First Level Second Level Third Level Fourth Level 

First Layer L1 5%SiC-95%Al 10%SiC-90%Al 15%SiC-85%Al 20%SiC-80%Al 

Second Layer L2 25%SiC-75%Al 30%SiC-70%Al 35%SiC-65%Al 40%SiC-60%Al 

Third Layer L3 45%SiC-55%Al 50%SiC-50%Al 55%SiC-45%Al 60%SiC-40%Al 

Fourth Layer L4 65%SiC-35%Al 70%SiC-30%Al 75%SiC-25%Al 80%SiC-20%Al 

Numerical analyses obtained for temperature and heat conduction and the positions of the layers of axially layered 

functionally graded plates were depicted using Taguchi L16 orthogonal array. Numerical results were converted to 

S/N ratio data according to “smaller is better” quality characteristic in order to obtain the minimum temperature 

and heat conduction results. Equation used for “smaller is better” quality characteristic represents in Equation 3 

(Ross 1996). 

(𝑆/𝑁)𝑆𝐵 = −10. 𝑙𝑜𝑔 (𝑛
−1∑(𝑦𝑖)

2

𝑛

𝑖=1

) (3) 

In Equation 3, n depicts number of temperature and heat conduction analyses in a trial and y i expresses i. data 

studied. Numerical results were determined using Minitab 15 software according to Equation 3. 

 

3. FINITE ELEMENT METHOD 

The finite element analyses for temperature and heat conduction were studied using finite element software 

ANSYS parametric design language. The numerical analyses were investigated using Plane77 element with one 

degree of freedom, temperature, for each node and this element is described as eight node thermal solid and so it 
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can be used for steady-state or transient thermal analysis (ANSYS Help). The outside air temperature and its 

convection coefficient were considered to be 30 oC and 40 W/m2K, respectively and these values are taken from 

examples in the ref. (Moaveni 2008). 200 oC temperature throughout the left side of plate was applied. In addition, 

the bottom and top horizontal sides of plate were isolated. Mesh operation of each layer was performed according 

to Mapped mesh as 80x80. Width and height of each layer were considered to be 0.05 in meter and 0.2 in meter 

respectively. The axially functionally graded plates with four layers were determined as shown in Figure 1. 

 

Figure 8. Axially Layered Functionally Graded Plate 

 

4. RESULTS AND DISCUSSIONS 

Optimal results for temperature and heat conduction analyses of the axially layered functionally graded plates were 

carried out according to Taguchi L16 orthogonal array using numerical results. Numerical results analysed for both 

responses were converted to S/N ratio data according to “smaller is better” quality characteristic. The numerical 

results and their S/N ratio data were depicted as demonstrated in Table 3. 

4.1 Examination of Optimum Levels of Layers 

Numerical results were determined according to Taguchi L16 orthogonal array in order to examine the optimum 

levels of layers for axially layered functionally graded plates. This array has four control factors. In addition, each 

control factor has four levels. The average values of temperature and heat conduction results for each layer at first 

level, second level, third level, and fourth level for raw data and S/N data were calculated and these results obtained 

are demonstrated in Table 4 and Table 5 respectively. According to both tables, fourth levels of layers were 

determined to be optimal levels. 

4.2 Effect of Ceramic Material in Layer 

The figures were plotted using the average S/N ratio data of temperature and heat conduction results at the each 

level of the each layer in order to see the influence of materials in layers. Figure 2 and Figure 3 exhibit the effect 

of contents of SiC and Al in layers over the temperature and heat conduction respectively. According to both 

figures, the increase of SiC contents in layers leads to the decrease of the temperature and heat conduction. This 

situation can explained with the thermal conductivity of layers. The increase of the percent volume fractions of 

ceramic materials in layers causes the decrease of the temperature and heat conduction since thermal conductivity 

value of Al material is higher than SiC material. 
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Table 4. Numerical Results and Their S/N Ratio for Temperature and Heat Conduction 

Analysis 

Axially Layered FG Plates Results 

Layer1 Layer2 Layer3 Layer4 
Temperature 

(0C) 

S/N ratio 

(dB) 

Conduction 

(W) 

S/N ratio 

(dB) 

1 L11 L21 L31 L41 191.206 -45.6300 6448.25 -76.1888 

2 L11 L22 L32 L42 190.812 -45.6121 6432.51 -76.1676 

3 L11 L23 L33 L43 190.371 -45.5920 6414.84 -76.1437 

4 L11 L24 L34 L44 189.872 -45.5692 6394.87 -76.1166 

5 L12 L21 L32 L43 190.614 -45.6031 6424.57 -76.1569 

6 L12 L22 L31 L44 190.396 -45.5932 6415.85 -76.1451 

7 L12 L23 L34 L41 190.575 -45.6013 6423.03 -76.1548 

8 L12 L24 L33 L42 190.436 -45.5950 6417.43 -76.1472 

9 L13 L21 L33 L44 190.163 -45.5825 6406.53 -76.1325 

10 L13 L22 L34 L43 190.190 -45.5838 6407.59 -76.1339 

11 L13 L23 L31 L42 190.721 -45.6080 6428.85 -76.1627 

12 L13 L24 L32 L41 190.697 -45.6069 6427.87 -76.1613 

13 L14 L21 L34 L42 190.422 -45.5943 6416.87 -76.1465 

14 L14 L22 L33 L41 190.681 -45.6061 6427.26 -76.1605 

15 L14 L23 L32 L44 190.059 -45.5778 6402.35 -76.1268 

16 L14 L24 L31 L43 190.335 -45.5904 6413.42 -76.1418 

Overall Means for Raw Data 190.472  6418.88  

 

Table 5. Response Table for Temperature 

Level 
S/N Ratio for Temperature Means for Temperature 

L1 L2 L3 L4 L1 L2 L3 L4 

1 -45.60 -45.60 -45.61 -45.61 190.6 190.6 190.7 190.8 

2 -45.60 -45.60 -45.60 -45.60 190.5 190.5 190.5 190.6 

3 -45.60 -45.59 -45.59 -45.59 190.4 190.4 190.4 190.4 

4 -45.59 -45.59 -45.59 -45.58 190.4 190.3 190.3 190.1 

Delta 0.01 0.01 0.02 0.03 0.2 0.3 0.4 0.7 

Rank 4 3 2 1 4 3 2 1 

Table 6. Response Table for Heat Conduction 

Level 
S/N Ratio for Conduction Means for Conduction 

L1 L2 L3 L4 L1 L2 L3 L4 

1 -76.15 -76.16 -76.16 -76.17 6423 6424 6427 6432 

2 -76.15 -76.15 -76.15 -76.16 6420 6421 6422 6424 

3 -76.15 -76.15 -76.15 -76.14 6418 6417 6417 6415 

4 -76.14 -76.14 -76.14 -76.13 6415 6413 6411 6405 

Delta 0.01 0.01 0.02 0.04 8 11 16 27 

Rank 4 3 2 1 4 3 2 1 
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Figure 9. Main Effects Plot of S/N Ratios for Temperature 
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Figure 10. Main Effects Plot of S/N Ratios for Heat Conduction 
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4.3 Analysis of Variance 

The analysis of variance (ANOVA) of raw data for temperature and heat conduction was carried out to detect the 

significance of layers of the axially layered functionally graded plates towards the results and their percent 

contribution. ANOVA for temperature and heat conduction is performed at 95 % confidence level. Table 6 and 

Table 7 represent ANOVA results of temperature and heat conduction respectively. 

Table 7. ANOVA for Temperature 

Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P % Contribution 

L1 3 0.08085 0.08085 0.02695 15399.38 0 5.10 

L2 3 0.15758 0.15758 0.05253 30015.10 0 9.94 

L3 3 0.35569 0.35569 0.11856 67749.76 0 22.43 

L4 3 0.99143 0.99143 0.33048 188844.6 0 62.53 

Error 3 0.00001 0.00001 0   0.00 

Total 15 1.58555     100 

S = 0.00132288, R-Sq = 100.00%, R-Sq(adj) = 100.00% 

Table 6 and Table 7 indicate that the layers of the axially layered functionally graded plates are the significant 

control parameters over temperature and heat conduction analyses respectively, due to p < 0.05 value. From these 

tables, it is clearly shows that layers affect both the temperature and heat conduction significantly. 

Table 8. ANOVA for Heat Conduction 

Source DF Seq SS Adj SS Adj MS F P % Contribution 

L1 3 129.53 129.53 43.18 26068.87 0 5.10 

L2 3 252.54 252.54 84.18 50825.33 0 9.94 

L3 3 569.89 569.89 189.96 114695.3 0 22.44 

L4 3 1587.62 1587.62 529.21 319520.4 0 62.52 

Error 3 0 0 0   0.00 

Total 15 2539.58     100 

S = 0.0406971, R-Sq = 100.00%, R-Sq(adj) = 100.00% 

The most effective control parameters as layers over the temperature are determined as L4 with 62.53 % 

contribution, L3 with 22.43 % contribution, L2 with 9.94 % contribution, and L1 with 5.10 % contribution. In 

addition, the ratios of effect of layers over the heat conduction are found as L4 with 62.52 % contribution, L3 with 

22.44 % contribution, L2 with 9.94 % contribution, and L1 with 5.10 % contribution. 

4.4 Estimation of Optimum Results 

The optimal values of responses such as temperature and heat conduction were predicted using optimum levels of 

significant layers. The estimated means of temperature and heat conduction can be calculated using Equation 4 

(Ross 1996) and Equation 5 (Ross 1996) respectively. 

µTemp. = L14̅̅ ̅̅ ̅ + L24̅̅ ̅̅ ̅ + L34̅̅ ̅̅ ̅ + L44̅̅ ̅̅ ̅ − 3TTemp.̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  (4) 

In Equation 4, L14̅̅ ̅̅ ̅ = 190.4, L24̅̅ ̅̅ ̅ = 190.3, L34̅̅ ̅̅ ̅ = 190.3, and L44̅̅ ̅̅ ̅ = 190.1 depict the average values of temperature 

at the fourth levels of Layer 1, Layer 2, Layer3, and Layer4 respectively. TTemp.̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  = 190.472 expresses the overall 

mean of temperature based on Taguchi L16 orthogonal array. 

µCond. = L14̅̅ ̅̅ ̅ + L24̅̅ ̅̅ ̅ + L34̅̅ ̅̅ ̅ + L44̅̅ ̅̅ ̅ − 3TCond.̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  (5) 

In Equation 5, L14̅̅ ̅̅ ̅ = 6415, L24̅̅ ̅̅ ̅ = 6413, L34̅̅ ̅̅ ̅ = 6411, and L44̅̅ ̅̅ ̅ = 6405 depict the average values of heat conduction 

for Layer 1, Layer 2, Layer3, and Layer4 at the fourth level respectively. TCond.̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅  = 6418.88 represents the overall 

mean of heat conduction based on Taguchi L16 orthogonal array. The optimal values of responses such as 
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temperature and heat conduction are given in Table 8. The optimum values of ANSYS results for temperature and 

heat conduction are depicted in Figure 4. 

Table 9. Predicted and ANSYS Optimal Data 

Optimal Levels of Layers Responses Predicted Value ANSYS Value Residual 

L14-L24-L34-L44 
Temperature 189.684 0C 189.683 0C ± 0.001 

Heat conduction 6387.36 W 6387.34 W ± 0.020 

 

a) 

Temperature 

b) 

Conduction 

Figure 11. Optimum ANSYS Results a) Temperature and b) Heat conduction 

5. CONCLUSION 

The side temperature and heat conduction analyses of the axially layered functionally graded plates subjected to 

temperature one side were investigated using finite element software ANSYS and Taguchi L16 orthogonal array. 

The bottom and top horizontal edges of the plate were isolated. The ANOVA of raw data for temperature and heat 

conduction was investigated to detect the significance of layers of the axially layered functionally graded plates 

on the numerical results and their percent contribution. According to this study: 

 The increase of the % SiC volume fractions in layers lead to the decrease of the temperature at side of plates 

and conduction values of plates. 

 The optimal levels of plates are obtained using layers with fourth levels on temperature and heat conduction 

analyses. 

 According to ANOVA results for 95 % confidence level, the most effective layers on temperature and heat 

conduction analyses are determined as Layer 4, Layer 3, Layer 2, and Layer 1 respectively. 

 Layers of plates have significant influence on temperature and heat conduction analyses since p value is 

smaller than 0.05 based on ANOVA results. 

 The numerical and predicted optimal results for temperature are found as 189.683 0C and 189.684 0C 

respectively whereas it was calculated as 6387.34 W and 6387.36 W for heat conduction 
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Özet 

 

Bu çalışma, birinci derece deprem bölgesi olan Denizli bölgesindeki aktif fayların geçmişte ürettiği depremlerin 

parametrelerini ortaya çıkarmaya yönelik bir çalışmadır. Bu amaçla Denizli doğusunda bulunan Kaleköy ve Akhan 

dolaylarında yeryüzünde gözlenen faylar haritalanmış, yüzeyde gözlenemeyen fayların yeraltındaki devamlarına 

yönelik olarak jeoradar taraması yapılmıştır. Kritik lokasyonlarda 3 adet paleosismolojik amaçlı hendekler açılmış 

ve hendeklerde deprem üreten faylara ait parametreler belirlenmiştir. Bu parametrelere göre deprem üreten faylar 

Holosen yaşlı çökeller tarafından örtülmüş dolayısıyla bunlar potansiyel aktif fay olarak değerlendirilmişlerdir. 

Holosen tortulları içinden alınan örneklerin yaş analizi sonuçları geldiğinde bu fayların ürettikleri depremlerin 

tarihlendirmesi yapılarak paleosismolojik olarak yorumlanacaktır.       

 

Anahtar Kelimeler: Denizli, Akhan, Kaleköy, Deprem, Paleosismoloji, Hendek, 

 

 

1. GİRİŞ 

Batı Anadolu bölgesi K-G yönlü açılmanın hakim olduğu ve D-B doğrultulu grabenlerin (Büyük Menderes 

Grabeni, Gediz Grabeni, Küçük Menderes Grabeni) yer aldığı kesimdir. Büyük Menderes Grabeni D-B doğrultulu 

olarak uzanır ve doğuda Sarayköy bölgesinde son bulur. Gediz grabeni ise yaklaşık D-B doğrultulu olarak uzanır 

ve doğuya doğru Alaşehir den sonra KB-GD konumlu duruma geçer. Bu graben GD’ya doğru Sarıgöl ilçesine 

kadar uzanır. Sarıgöl ile Buldan arasında bir eşikten (Buldan Yükselimi) sonra KB-GD doğrultulu Denizli 

grabenini oluşturur (Hançer, 2013). Gediz ve Büyük Menderes grabenleri Sarayköy-Buldan bölgesinde kesişirler. 

Tarihsel ve aletsel dönem deprem etkinliklerine bakıldığında genel olarak Batı Anadolu’nun, özellikle de Denizli 

bölgesinin aktif olduğu görülür. 

Denizli havzası içerisinde Babadağ-Pamukkale bölgesi arasında havza kenar faylarına paralel gelişmiş birçok fay 

bulunur. Bu iki graben kenar fayları arasında Karakova Horstu bulunur. Bu horst Çürüksu grabeni ile Denizli alt 

grabeni arasındaki yükselimdir. Bu yükselimin KD kenarını oluşturan Üzerlik-Karakova arasındaki bölgede 

bulunan fay zonu aktif olup özellikle 2000 ve 2004 yılları meydana gelen depremlerin odak noktalarını oluşturur 

(Hançer, 2013). Bölgede tarihsel ve aletsel dönemlerde birçok deprem meydana gelmiştir. Bölge kıtasal açılmanın 

aktif olduğu ve grabenlerin kesişme noktası olduğu için depremsellik riski fazladır. Tarihsel ve aletsel dönemlerde 

meydana gelen M.Ö 65 yılı depremi, 1899, 1965 ve 1976 yılları depremleri bölgede meydana gelen yıkıcı 

depremlerden bazılarıdır.  

Denizli Grabeni içerisinde yaklaşık 20 km. uzunluğunda KB-GD doğrultulu Karakova horstu bulunur. Koçyiğit 

(2005) bu horstun içerisinde Bozburun alt grabeninin olduğunu vurgular. Karakova horstunun GB kanadı 

Kumkısık- Sevindik mahalleleri arasında devam eder. Kuzey kanadı ise KB’da Üzerlik köyünden başlar, GD’ya 

doğru farklı segmentler halinde Çeltikçi, Karakova, Goncalı, Laodikya, Akhan ve Kaleköy boyunca uzanır. 

Koçyiğit (2005) bu zonu güneye doğru sıçrayan beş ayrı segment halinde haritalamıştır. Bu fay zonlarının deprem 

üretme potansiyellerinin bilinmesi imar çalışmalarında yerleşime uygunluk açısından önem teşkil etmektedir (şekil 

1). 
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Şekil 1. 1/250 000 ölçekli MTA diri fay haritası üzerinde çalışma alanı (Emre ve diğ., 2011’den değiştirilmiştir); 

(BMG: Büyük menderes Grabeni, KMG: Küçük Menderes Grabeni, GAG: Gediz (Alaşehir) Grabeni, DG: 

Denizli Grabeni, ÇBG: Çivril Baklan Grabeni, AG: Acıgöl grabeni, BG: Burdur Grabeni) 

 

2. MATERYAL VE METOD 

Çalışılan alan Karakova horstunun KD kesimini oluşturan Üzerlik-Kaleköy fay zonunun GD ucunda yer alır. Bu 

zonun Laodikya bölümü Goncalı köyünde güneye sıçrayarak yaklaşık K600-800B doğrultusunda Pamukkale yol 

kavşağından geçerek Akhan güneyine kadar uzanır. Burada güneye tekrar sıçrama yaparak Kaleköy güneyinden 

devam eder ve doğuda Pınarkent güneyine kadar uzanır. Akhan ve Kaleköy hattının güneyinde bu faya paralel 

gelişen birçok fay bulunmaktadır. Bu fay segmentlerinin geçmişte ürettikleri depremlere ait parametrelerin tespit 

edilmesi amacıyla paleosismolojik amaçlı hendekler açılmış ve çalışılmıştır (şekil 2). 
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2.1 Hendek 1 

Kaleköy fay segmentinin KB’ya doğru devamını tespit etmek amacıyla fayın genel doğrultusuna dik olacak şekilde 

K200D doğrultusunda ve toplam 80 m. uzunluğunda, 2.5 m. derinliğinde ve 2.5 m. genişliğinde açılmıştır (şekil3). 

Hendeğin GB’dan itibaren 17-18 metrelerde küçük atımlı GB’ya eğimli bir fay bulunur. Hendeğin GB’dan itibaren 

33-35m. arasındaki bölgede bir deformasyon zonu gözlenir. Bu zonun çevresinde silt ve özellikle kil litolojisinde 

yoğun bozuşma ve ayrışma dikkat çeker. 

1 nolu hendeğin GB’dan tibaren 33-35 m. arasında gözlenen fayların konumları sırasıyla GB’dan KD’ya doğru 

K750B/850KD, K600B/680GB, K600B/700GB, K750B/dik ve K580B/dik konumludurlar. Dikkat edilecek olursa bu 

fayların genel doğrultuları K580-750 B arasında değişen doğrultulara sahiptirler, eğimleri GB ve KD arasında 

değişir. Bu faylar GD’dan farklı düzlemler halinde başlayıp KB’ya doğru uzanırlar. Jeoradar araştırması ve hendek 

veriler dikkate alındığında fay zonunun devamının KB’ya doğru sönümlendiği yorumunu ortaya çıkarır. Çünkü 

hendek içerisinde 33-35 m. arasındaki bölümün haricinde fay geçmesi muhtemel herhangi bir morfotektonik yapı, 

gözlenmez (şekil 4). 

Hendek duvarlarında bu fayların bulunduğu deformasyon zonuna bakıldığında güncel toprak tarafından örtüldüğü 

gözlenir. Bu ise yüzey kırığı oluşturacak büyüklükteki bir deprem/depremlerin yakın bir geçmişte olma ihtimalini 

kuvvetlendirir. Yaş analizi yapılmadığı için deprem/depremlere ait tarihlendirme yapılamamıştır. 

 

 

Şekil 2. 1/250 000 ölçekli topoğrafik harita üzerine işlenmiş jeoloji ve ayrıntılı fay haritası 

 

2.2 Hendek 2 

Akhan güneyindeki fayın KD’ya devamı olabileceği ve bunun ayrı bir fay segmenti olabileceği düşüncesiyle 2 

nolu hendek açılmıştır. Hendek güzergahı faya dik olacak şekilde K100D doğrultusunda, toplam 67 m. uzunlukta, 
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2,5 m. dernlikte ve 2 m. genişlikte açılmıştır. KB duvarı çalışılan hendek içerisinde herhangi bir deformasyon zonu 

gözlenmemiştir. 

 

 

Şekil 3. 1 nolu hendek yeri ve güzergahı 

 

 

Şekil 4. 1 nolu hendek yerinin 33-35 m arasındaki görünümü ve enine kesiti 
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2.3 Hendek 3 

Akhan fay segmentinin GD’ya doğru uzanımını tespit etmek amacıyla Akhan ile Kaleköy arasında Tikli Bayırı 

mevkiinde 3 nolu hendek açılmıştır. Hendek faya dik olacak şekilde K100D doğrultusunda 40 m. uzunlukta, 2,5 

m. derinlikte ve 2 m. Genişliktedir (şekil 5). KB duvarı çalışılan hendeğin 24-28 m. arasında bir deformasyon zonu 

vardır. Kum daykları, bozuşmuş kil seviyesi, faylar, 27 m. den itibaren kırmızımsı kil-silt birimine aniden geçen 

litoloji değişimi bu 4 m. lik kısmın deformasyona uğradığını gösterir. Veriler hendekte fay düzlemi tam olarak 

gözlenemeyen muhtemel bir fayın varlığını işaret eder.  Bu zon fayın güneyinden devamına karşılık gelmektedir. 

Bu ise geçmiş dönemlerde yüzey faylanması oluşturmuş bir depreme işaret eder (şekil 6). 

 

Şekil 5. 3 nolu hendek yeri ve güzergahı 

3. SONUÇ  

Bu çalışma neticesinde bölgeyi tehdit edebilecek iki adet fay segmenti üzerinde durulmuştur. Bunlardan biri 

Kaleköy içinden geçen Kaleköy segmenti ve Akhan güneyinden geçen Akhan segmentidir. Birbirine yakın üç-

dört ayrı düzlemden oluşan Kaleköy fay zonu fay zonu GD’dan itibaren Kaleköy’e kadar devam eder. Kaleköyden 

sonra KB’ya devamı ise açılan 1 nolu hendek sonucu belirlenmiştir. KB’ya doğru kısmen sönümlense de hendekte 

tespit edilen fay zonunun KB’ya kadar devam ettiği sonucuna varılır. Güncel toprak tarafından örtülen bu 

deformasyon zonunun yakın bir geçmişte yüzey kırığı oluşturacak büyüklükte bir deprem ürettiği sonucuna varılır. 

Akhan segmenti ise KB’dan GD’ya doğru devamı incelenmiş, Akhan güneyinde açılan 2 nolu hendekte herhangi 

bir fay izine veya faya ait bir deformasyonu yapısına rastlanmamıştır Akhan segmentinin GD’ya dğru devam takip 

edilmiş ve Kaleköy KB’sına yaklaştıkça izi kaybolmuştur. Burada da 3 nolu hendek açılmış ve hendekte 

şüphelenilen kesimde faylar, kum daykları ani litoloji değişimi gibi deformasyon zonuna rastlanılmıştır. Deprem 

kökenli deformasyon yapılarının gözlendiği ve fay zonunun bulunduğu bu kesimde yine yakın geçmişte yüzey 

kırığı oluşturacak bir depremin izleri gözlenmiş, bu zonun güncel toprak tarafından örtülmesi ise bu fay zonunun 

Holosen fayı olmadığı sonucunu ortaya çıkarır.  

4. TARTIŞMA 

Bu faylar Denizli grabeninin GB kenarı faylarına paralel olarak gelişen sintetik kırıklardır. Bu fayların yakın 

geçmişte yüzey kırığı oluşturabilecek deprem üretme potansiyeli üzerine yapılan bu çalışmada fay ya da fay 

segmentlerine ait veriler değerlendirilmiştir. Türkiye Diri fay haritasında (Emre ve diğ., 2011) aktif olarak 

gösterilen faylar bu çalışmada Holosen tortulları tarafından örtüldüğü ve dolayısıyla potansiyel aktif faylar olarak 

değerlendirilebileceği ortaya çıkmıştır.  
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Şekil 6. 3 nolu hendeğin GB’dan itibaren 27 m deki fay zonu ve enine hendek kesiti 
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Özet 

Batı Anadolu ve Denizli bölgesi, ülkemizin deprem riski en yüksek bölgelerinden biridir. Bu bölgelerde özellikle 

yerleşim alanlarına yakın kesimlerde deprem üreten aktif fayların belirlenmesi imar çalışmalarında hayati öneme 

sahiptir. Bu amaçla Denizli ili Karşıyaka mahallesinde bulunan faylar paleosismolojik açıdan incelenmiştir. 

Bölgede 3 adet büyük fay ve bunlara paralel gelişen küçük faylar tespit edilmiştir. Faylar Denizli grabeninin 

güneybatısını oluşturan havza içi kırıklardır. Uzunlukları 500 m ile 2,5 km arasında değişir. Fayların bazıları tek 

bir kırık olup bazıları ise 8-10 m. Uzunluğunda deformasyon zonu şeklindedir. Bu kırıkların bulunduğu kesimlerde 

Holosen yaşlı tortullar içerisinde herhangi bir deformasyon zonu gözlenmez. 

 

Anahtar Kelimeler: Denizli, Karşıyaka, Paleosismoloji, Graben, Fay, Holosen 

 

1. GİRİŞ 

Batı Anadolu Bölgesi, Jeolojik-tektonik olarak Anadolu Plakasının batıya doğru hareketi neticesinde aktif 

açılmanın ve dolayısıyla graben sistemlerinin yoğun olduğu bölgedir. Bu grabenler batıda Büyük Menderes 

Grabeni, Gediz Grabeni, Küçük Menderes Grabeni, doğuda ise Denizli Grabeni, Dinar-Çivril Grabeni, Baklan 

Grabeni, Acıgöl Grabeni, Burdur Grabenidir. Bölgedeki deprem odak mekanizmaları incelendiğinde genel olarak 

aktif açılma K-G ve KKD-GGB yönlüdür (Westaway, 1993; Koçyiğit, 2005) ve açılma 14 milyon yıl önce 

başlamıştır. Çalışma konusunu da oluşturan Denizli grabeni KB-GD uzanımlı olup 7-28 km genişliğinde ve 62 

km. uzunluğundadır (Koçyiğit, 2005). Havzayı sınırlayan faylar kuzeydoğuda Pamukkale fayları ve güneybatıda 

ise Babadağ - Honaz fayıdır. Koçyiğit, (2005) Denizli havzasını Çürüksu grabeni, Denizli ve Bozburun alt 

grabenleri olarak ayrıntılı incelemiştir. Havza içerisinde Babadağ-Pamukkale bölgesi arasında havza kenar 

faylarına paralel gelişmiş birçok fay bulunur. Bu iki graben kenar fayları arasında Karakova Horstu bulunur. Bu 

horst Çürüksu grabeni ile Denizli alt grabeni arasındaki yükselimdir. Bu yükselimin KD kenarını oluşturan 

Üzerlik-Karakova arasındaki bölgede bulunan fay zonu aktif olup özellikle 2000 ve 2004 yılları meydana gelen 

depremlerin odak noktalarını oluşturur (Hançer, 2013). Özellikle 2000 yılında 9 ay boyunca meydana gelen 

depremler incelendiğinde havzanın K-KD kesiminin güney kesimdeki faylara nazaran daha aktif olduğu 

söylenebilir. Bölgede tarihsel ve aletsel dönemlerde birçok deprem meydana gelmiştir. Bölge kıtasal açılmanın 

aktif olduğu ve grabenlerin kesişme noktası olduğu için depremsellik riski fazladır. Denizli Grabeni içerisinde 

yaklaşık 20 km. uzunluğunda KB-GD doğrultulu Karakova horstu bulunur. Koçyiğit (2005) bu horstun içerisinde 

Bozburun alt grabeninin olduğunu vurgular. Karakova horstunun GB kanadı Kumkısık- Sevindik mahalleleri 

arasında devam eder. Kuzey kanadı ise KB’da Üzerlik köyünden başlar, GD’ya doğru farklı segmentler halinde 

Çeltikçi, Karakova, Goncalı, Laodikya, Akhan ve Kaleköy boyunca uzanır. Koçyiğit (2005) bu zonu güneye doğru 

sıçrayan beş ayrı segment halinde haritalamıştır.  

Çalışılan alan Karakova Horstunun GB kanadını oluşturan fayın GD kesiminde yer alır (şekil 1). Çalışma sahası 

ve yakın çevresi Denizli grabeninin hatta Karakova horstun faylarına paralel gelişmiş fay sisteminin oldukça 

yoğun olduğu bölgede yer alır. Horstun GB kanadını oluşturan fay zonu KB’da Kumkısık doğusundan başlar ve 

GD’ya doğru sahanın yakınında bulunan Gökpınar baraj yerine kadar uzanır. Bu hat Koçyiğit (2005) tarafından 

Denizli yarı grabeninin KD kanadı olarak haritalanmıştır. Kumkısık-Sevindik arasında uzanan bu hat çalışma 

alanın GB sınırını oluşturur. Bu hattan KD’ya doğru bu hatta paralel gelişen çalışma sahası ve yakın çevresinde 

çoğunluğu Neojen yaşlı birimler içerisinde gelişmiş fay takımları bulunmaktadır. Çalışma sahasında ise bu 
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faylardan çok sayıda bulunur (şekil 2). Bu fayların aktif olup olmadıkları ve deprem üretme potansiyelleri bu 

çalışmanın konusunu oluşturur. 

 

Şekil 1. 1/250 000 ölçekli MTA diri fay haritası üzerinde çalışma alanı (Emre ve diğ., 2011’den değiştirilmiştir); 

(BMG: Büyük menderes Grabeni, KMG: Küçük Menderes Grabeni, GAG: Gediz (Alaşehir) Grabeni, DG: 

Denizli Grabeni, ÇBG: Çivril Baklan Grabeni, AG: Acıgöl grabeni) 

 

2. MATERYAL VE METOD 

Çalışma sahasında bulunan faylar Türkiye diri fay haritasında güzergahları yaklaşık olarak çizilmiş ve aktif 

oldukları belirtilmiştir. Bu fayların tam olarak geçtiği güzergahı belirlemek yerleşime uygunluk ve imar 

çalışmaları açısından oldukça önemlidir. Ayrıca fayların genç tortulları kesip kesmediği hususu da aktifliği 

açısından incelenmesi gereken bir konudur. Bu nedenle sahanın her yerinde adım adım fay zonları takip edilmiştir.  



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                                  400 

 

 

Bunlardan çalışma sahasının en kuzeyindeki fay yaklaşık 2.5 km. uzunluğunda incelenmiş ve haritalanmıştır. Bu 

fay KB’da Eskihisar yolu civarından başlar, Ankara asfaltını keserek GD’ya doğru Gökpınar deresine kadar uzanır. 

Fayın Eskihisar yolu üzerindeki konumu K500B/480KD olarak ölçülmüş, Ankara yolu batı kesiminde devamı net 

olarak izlenememiş ancak Ankara yolunun doğu kesiminde açılan yarmada ise K440B/600KD olarak tespit 

edilmiştir. Fay hattı boyunca daha GD’ya doğru gidildiğinde Gökpınar deresi kuzey kesimlerinde tekrar aynı faya 

rastlanmış ve konumu K650B/450KD olarak ölçülmüştür (şekil 3). Bu lokasyonda Gökpınar deresi aşındırmasıyla 

ortaya çıkan oldukça büyük bir yarma vardır ve bu yarmada paleotektonik dönemin yapılarını da görmek 

mümkündür. Genç fay tarafından kesilen eski bindirme ve kıvrım zonu dikkat çeker. Eğim atımlı normal fay 

karakterinde olan ve KD bloğu düşen bu fayın çok az bir kısmı mücavir alanın kuzey sınırlarına girmektedir.  

 

Şekil 2. Çalışma sahası ve civarının ayrıntılı jeoloji-fay haritası 

 

Yukarıda bahsedilen fayın yaklaşık 300-400 m. güneyinde yine bu faya paralel bir fay daha bulunur. Bu fay 

yaklaşık 3 km. uzunluğunda olup KB’daki Ellez deresinden başlar ve GD’ya doğru Sevindik ve Karşıyaka 

mahallelerinde geçerek Gökpınar deresi doğusundaki su kanalına kadar uzanır. Bu fay yaklaşık 4.5 m.lik bir zon 

şeklinde olup dört adet büyük fay ve bu zon içerisinde bunlara paralel gelişen küçük faylardan oluşur. Fayın Ellez 

deresi batı yamacında devamı izlenemez ancak doğu yamacında Sanayi yolu üzerindeki fay takımının konumları 

K680B/450KD, K500B/500KD, K620B/350KD ve K650B/400KD olarak ölçülmüştür (şekil 4).  

Bu lokasyondan GD’ya doğru gidildiğinde yerleşim alanı içerisinde hava fotoğraflarından varlığı tespit edilen bir 

çizgisellik vardır. Bu çizgiselliğin Ankara yolunu kestiği nokta da yol yarmasında bu fay yeniden gözlenmiştir. 

Ankara yolunun doğusundaki yarmada ortaya çıkan üç adet fayın genel konumu K620B/650KD olarak ölçülmüştür 

(şekil 5). Bu fay sisteminin yaklaşık 10 m. KD’sunda iki adet küçük atımlı antitetik kırıkları da gözlenmiştir. 
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Şekil 3. Gökpınar deresi kuzey kesimindeki fayın konumu (B’ya bakış) 

 

Şekil 4. Ellez deresi doğusu Sanayi yolu üzerindeki fay zonu (GD’ya bakış) 

 

Fayın GD’ya doğru devamı takip edilmiş, Karşıyaka mahallesi içerisinde yerleşim ve dolgulardan dolayı 

izlenememiş ancak mahallenin GD kesiminde Gökpınar deresi batı yamacında 6-7 m.lik bir deformasyon zonu 

gözlenmiştir. Bu zonun doğu yamacında su kanalı kenarında ise fay zonu tekrar yakalanmıştır. 11 m. 

genişliğindeki deformasyon zonunda irili ufaklı faylar ve Neojen yaşlı birim içerisinde deformasyon yapıları 
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dikkat çeker. Burada fay takımının konumları K750B/850KD,  K680B/600KD ve K660B/360KD olarak ölçülmüştür. 

Bu fayın 300 m. GB’sında yine yaklaşık aynı doğrultulu fakat daha kısa olan küçük bir fay daha bulunur. GB’ya 

eğimli olan fayın uzunluğu 500 m. civarında olup fay sadece Gökpınar deresi batı yamacında izlenir. Fayın GD’ya 

ve KB’ya devamı yoktur. Bu kesimde fayın konumu K650B/750GB olarak ölçülmüştür. Bu lokasyonun biraz daha 

KB kesimindeki devamında ise fay K630B/800GB konumludur. Fay zonunun içerisinde yer yer jips dolguları göze 

çarpar.  

Bu fayın yaklaşık 300-400 m. güneyinde yine küçük bir kırık haritalanmıştır. 600-700 m. uzunlukta izlenen fayın 

hem KB’ya hemde GD’ya devamı yoktur. Toki konutları civarında K750B/420KD konumlu olarak gözlenen fay 

GD’ya doğru Gökpınar deresi ile su kanalı arasında izlenir ancak kanalın daha GD kesiminde devamı yoktur. 

Yukarıda bahsedilen her iki fayın tam 600 m. güneyinde barajın doğu yamacında iki adet fay daha gözlenir. Barajın 

dolu savak doğusunda gözlenen faylar 500-600 m. uzunluklara sahip küçük faylardır. K600B/550KD konumlu 

olarak ölçülen fay muhtemelen baraja kum-çakıl malzemesi temini için açılan ocağın sağ ve sol yamacında net 

olarak gözlenir. Bu paragrafda bahsedilen bu faylar bölge genelinde gözlenen büyük faylara paralel gelişen küçük 

kırıklardır ve uzunlukları ile atımları fazla değildir. Çalışma sahasının içinden geçen bir diğer büyük fay ise KB’da 

Ellez dereden başlayıp GD’da Gökpınar Barajı doğu yamacına kadar uzanan yaklaşık 3.5 km. uzunluğunda 

haritalanan faydır. Bu fay en KB’da Ellez deresi doğusunda sanayi yolu üzerinde gözlenir. Yaklaşık 3 m.’lik bir 

zonda gözlenen fay takımı K600B/780KD, K620B/480KD, K650B/630KD ve K550B/600KD konumlarına sahip 4 

adet ana faydan oluşur (şekil 6).  

Fayın Ellez deresi KB kesiminde devamı izlenmez ancak bu fay sistemi GD’ya doğru Sevindik ve Karşıyaka 

mahallelerinde geçerek Toki konutları bölgesine, oradan da baraj yerine kadar uzanır. Mahalleler içerisinde 

yapılaşmadan dolayı izlenemeyen fayın konumu yerleşimin henüz daha yoğun olmadığı 1970’li yıllardan kalan 

hava fotoğraflarından gidişini gözlemek mümkündür. Gökpınar deresi batı yamacında Toki konutları KB’sında 

fayın devamı gözlenmiş ve konumları K610B/600KD ve K570B/460KD olarak ölçülmüştür. Bu lokasyonda 3 m. 

ara ile gözlenen bu iki ana kırığa paralel küçük kırıklar da mevcuttur. Burada izlenen fayın daha GD’ya devamı 

ise Toki konutları dolayında KB-GD doğrultulu çizgisellik boyunca devam eder. Fayın daha da GD’ya devamı ise 

barajın doğu yamacı ile dolu savak arasına uzanır. 

 

Şekil 5. Ankara yolu üzerinde yolun doğusundaki fay zonu (GD’ya bakış) 
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Şekil 6. Ellez dere doğusunda sanayi yolu üzerinde gözlenen fay takımı (GD’ya bakış) 

 

Bir önceki paragrafta anlatılan fayın yaklaşık 200 m. GB’sında 500 m. uzunluğunda bir fay daha izlenir. Bu fay 

genellikle Sevindik Mahallesi sınırları içerisinde olup Karşıyaka Mahallesi sınırlarına girmez. Bu fay dike yakın 

eğimli olup Ellez dere doğusunda Sanayi yolu üzerinde gözlenir. Burada fay K600B/820KD konumlu olarak 

ölçülmüştür (şekil 7). Oldukça yüksek eğimli olan bu fayın GD’ya doğru devamı izlenmiş ancak Sevindik 

Mahallesi yerleşiminden dolayı arazide pek mümkün olmamıştır. Eski hava fotoğraflarından izlendiği kadarıyla 

fayın devamında Ankara yolu üzerinde kesmesi gereken lokasyon dikkate alınmış ve burada fayın izine tekrar 

rastlanılmıştır (şekil 8). Ankara yolu üzerinde batıda gözlenen fay K700B/650KD konumlu olarak ölçülmüştür. Bu 

fayın daha GD’ya doğru gerek hava fotoğrafları gerekse arazi verileri incelenmesi neticesinde devamının 

olmadığına, bir önceki paragrafta bahsedilen fayın yakınlarında sonlandığına karar verilmiştir.    

 

Şekil 7. Ellez dere doğusu Sanayi yolu üzerinde gözlenen yüksek eğimli fay (GD’ya bakış) 
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Şekil 8. Ankara yolu üzerinde yolun batısındaki fay (KB’ya bakış) 

 

 

Bu fayın yaklaşık 500 m. güneyinde yine küçük bir fay zonu gözlenmiştir. Bu zon mücavir alan dışında Toki 

konutları güneyinde 5 m. ara ile birbirine paralel gelişen iki adet faydan oluşur. Bu lokasyonda faylar 

K520B/630KD ve K440B/640KD konumlu olarak ölçülmüşlerdir. Bu faylar küçük olup hem GD’ya hemde KB’ya 

doğru yani mücavir alan içerisine doğru devamları yoktur. Bunlar yine büyük faylara paralel gelişen küçük 

kırıklardır. Burada bu iki fayın KB’ya doğru devam edebileceği dolgudan dolayı devamının gözden kaçmış 

olabileceği şüphesiyle bu hattın KB’sında uygun bir alan olarak açık oto pazarı yerinde jeofizik çalışma 

önerilmiştir. Anılan lokasyonda jeofizik çoklu elektrot yöntemiyle yapılan çalışma neticesinde herhangi bir 

anomaliye rastlanmamıştır. Dolayısıyla fayın bu lokasyona kadar uzanmadığı fikri doğrulanmıştır. 

3. SONUÇ  

Çalışmaya konu olan saha ülkemizin birinci derece deprem bölgesi içerisinde yer almaktadır. Denizli bölgesi 

tarihsel ve aletsel dönemlerde sık sık deprem üretmiştir. Son yüzyıl içerisinde magnitudu 5.5’den büyük deprem 

gözükmemektedir ancak tarihsel dönem deprem kayıtlarında Hierapolis ve Laodikya gibi eski yerleşim yerlerinin 

depremle yıkıldıkları bilinmektedir. Çalışma sahasında fayların geçtiği güzergahlar Sevindik ve Karşıyaka 

mahalleleri içerisindedir. Bölgede üç adet büyük ve bunlara paralel gelişen küçük faylar haritalanmıştır. Genel 

olarak bunlar küçük faylar olmayıp her biri 3-5 m. arasında değişen bir deformasyon zonundan ibaret kırık 

sistemleridir. Metinde de bahsedildiği üzere bu deformasyon zonu içerisinde birbirine paralel-yarı paralel gelişen 

eğim yönleri farklı faylar bulunur. Bunlar dikkatlice incelenip her bir zon içerisinde egemen olan atımı en fazla 

olan fay dikkate alınmıştır.   

İki mahalleyi içine alan yerleşimden dolayı fay takip etmede zorluklar yaşanmış ancak hava fotoğraflarından 

morfotektonik çizgisellik incelenerek devamı haritalanmıştır Sahanın yaklaşık 500 m. güneyinde yine küçük bir 

fay zonu gözlenmiştir. Bu zon saha dışında Toki konutları güneyinde 5 m. ara ile birbirine paralel gelişen iki adet 

faydan oluşur. Bu faylar küçük olup hem GD’ya hemde KB’ya doğru yani saha içerisine doğru devamları yoktur. 

Burada iki fayın KB’ya doğru devam edebileceği dolgudan dolayı devamının gözden kaçmış olabileceği 

şüphesiyle bu hattın KB’sında uygun bir alan olarak açık oto pazarı yerinde jeofizik çalışma önerilmiştir. Anılan 

lokasyonda jeofizik çoklu elektrot yöntemiyle yapılan çalışma neticesinde herhangi bir anomaliye rastlanmamıştır. 

Dolayısıyla fayın bu lokasyona kadar uzanmadığı fikri doğrulanmıştır. 
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Bunların dışında mücavir alanın dışında güney sınırında Neojen yaşlı birimler ile Alüvyon dokanağını oluşturan 

ve büyük bir fay daha vardır. KB’da Kumkısık’dan başlayan ve GD’da Baraj yeri göl alanına kadar uzanan ve 

Denizli yarı grabeninin (Koçyiğit, 2005) KD kanadını oluşturan bu fay yerleşime uygunluk açısından dikkate 

alınmalıdır. 

 

4. TARTIŞMA 

İmar çalışmaları ve yerleşime uygunluk çalışmalarında fay hatlarının aktif olup olmadığı, yakın geçmişte yüzey 

kırığı oluşturabilecek bir deprem üretip üretmediği ve geçtiği güzergahların tam olarak belirlenmesi gerekir. 

Bilhassa imara açılacak alanlarda fayın net olarak geçtiği güzergahın belirlenmesinde meydana gelecek hatalar 

insanların farklı mağduriyetler yaşamasına neden olabilecektir. Bu düşünce ile Denizli Karşıyaka bölgesinde bu 

çalışma yapılmış ve fayların ilgili parametreleri ortaya konmaya çalışılmıştır. Çalışma sahası ve yakın dolaylarında 

incelenen bu faylar genel olarak tek bir fay çizgisi olmayıp ortalama 6-7 m.lik bir deformasyon zonu şeklinde 

devam ettikleri gözlenmiştir. Bu faylar güncel toprak tarafından örtülmüştür. Neojen yaşlı birimler içerisinde 

morfotektonik olarak gidişleri net olarak izlenir ancak Holosen yaşlı birimler içerisinde herhangi bir deformasyon 

oluşturmamışlardır. Dolayısıyla yakın bir geçmişte yüzey kırığı oluşturabilecek bir deprem ürettiğine dair herhangi 

bir ize rastlanılmamıştır. Ancak bu hatlar bölgedeki aktif faylara paralel gelişen muhtemelen onlarla aynı dönemde 

oluşmaya başlamış fay hatlarıdır. Bu nedenle fayın geçtiği hat boyunca ve yakın çevresinde yapılaşmada bu 

hususun dikkate alınması gerekir. 
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Abstract 

 

Acrylamide (C3H5NO) is a widespread chemical used in many fields such as paper industry, laboratories and 

wastewater treatment. Acrylamide has a variety of toxic effects. Its discovery in the diet attracted the public interest 

due to high acrylamide content in certain foods such as bread, coffee, potato crisps, cookies and red meats. 

Carvacrol is a monoterpene phenolic component of oregano and thyme plants which have been used as food, 

spices, beverages and medicines. Carvacrol has been observed scientifically to possess various biological 

properties including anti-oxidant, anti-fungal, anti-bacterial, anti-mutagenic, insecticidal, anti-inflammatory, anti-

angiogenic, anti-tumor and anti-depressant activities. Du145 was isolated by Stone et al (1978) and was derived 

from metastatic carcinoma of prostate. The line is an epithelial and adherent cell line. Du145 cell line among 

prostate cancer cell lines is androgen independent. This study aims to investigate whether carvacrol has protective 

effect against acrylamide toxicity, with respect to neutral red cytotoxicity assay and hematoxylin-eosin staining. 

In our experiment, Du145 human prostate cancer cells were seeded into 96-well plates or 6-well plates. In 96-well 

plates, various carvacrol doses (0-30 µM) together with IC50 dose of acrylamide (2.55 mM) were given to the cells 

and MTT assay was performed. In 6-well plates, 8 µM carvacrol and 2.55 mM acrylamide were given to the cells 

and incubated for 24 h. In MTT, all the viabilities of carvacrol + acrylamide co-treated groups were similar with 

only acrylamide-treated group and no significant difference was revealed. In evaluation of hematoxylin and eosin 

stained cells, carvacrol and acrylamide co-treated group had several morphological degenerations, including 

membrane blebbing, crescent shaped and condensed nucleus. Eventually, we sought to determine the effect of 

carvacrol over acrylamide toxicity with respect to toxicity and cell morphology and could not detect any beneficial 

effect of carvacrol against acrylamide toxicity on Du145 cells. 

Keywords: Carvacrol, acrylamide, MTT, hematoxylin-eosin 

 

1. INTRODUCTION 

Acrylamide (C3H5NO) is a widespread chemical used in many fields such as paper industry, laboratories and 

wastewater treatment (Kumar et al., 2018). According to the International Agency for Research on Cancer, it is 

probable carcinogen to humans (IARC, 1994). Acrylamide has a variety of toxic effects and may form through 

high temperature cooking. Its discovery in the diet evoked the public concern due to high acrylamide content in 

daily foods, for example, bread, coffee, potato crisps, cookies, chips  etc. (Kumar et al., 2018; Virk-Baker et al., 

2014). 

Carvacrol is a monoterpenoid phenolic component of oregano and thyme plants which is utilized as food, spices, 

beverages and medicines. Carvacrol has been observed scientifically to possess various biological properties 

including anti-oxidant, anti-bacterial, anti-mutagenic, anti-inflammatory, anti-angiogenic, anti-tumor and anti-

depressant activities (Sharifi-Rad et al., 2018). Many studies demonstrated that carvacrol has hepatoprotective, 

renoprotective and neuroprotective effects in the several animal models and in vitro (Dati et al., 2017; Potočnjak 

and Domitrović, 2016; Palabiyik et al., 2016). 

Du145 was isolated by K.R. Stone et al (1978) from a lesion in brain of a patient with metastatic carcinoma of the 

prostate. The line is a hypotriploid, epithelial and adherent cell line. Both 61 and 62 chromosome had the highest 

rate of occurrence in 30 metaphase counts. The cells are weakly positive for acid phosphatase, are not hormone 

sensitive (Stone et al., 1978). Du145 cells among prostate cancer cell lines are androgen independent or express 
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mutated forms of androgen receptor (Scaccianoce et al., 2003). Ultrastructural morphological analyses of the cell 

line and tumor exposed microvilli, tonofilaments, desmosomes, any mitochondria, and well developed Golgi 

apparat and heterogeneous lysosomes (Stone et al., 1978). 

To date, a number of studies were implemented to prevent acrylamide toxicity. In this respect, various anti-

oxidants such as curcumin (Cao et al., 2008), silymarin (Li et al., 2017), epigallocatechin-3-gallate (He et al., 

2017) and blueberry anthocyanins (Li et al., 2018) were tried to decrease acrylamide toxicity. Based on above-

mentioned effects of carvacrol, the present study aims to investigate whether any preventive effect of carvacrol 

exists against the toxic effect of acrylamide in Du145 cells. 

 

2. MATERIALS VE METHODS 

2.1 Cell culture 

Du145, a human prostate cancer cell line was cultured in a ready-to-use medium called RPMI 1640 (Roswell Park 

Memorial Institute) supplemented with 10% FBS (fetal bovine serum), penicillin/streptomycin at 100 units/ml and 

2 mM L-glutamine as adherent monolayers. Cultures were incubated at 37°C under 5% CO2 / 95% air in a 

humidified atmosphere. The cells were passaged and harvested by 1% trypsin/EDTA. 

 

2.2 MTT cytotoxicity assay 

The MTT (3-(4, 5-dimethylthiazolyl-2)-2,5-diphenyltetrazolium bromide) is a type of colorimetric test and used 

to estimate the cytotoxicity level of test chemicals on cells. MTT is a tetrazolium salt and reduced into formazan 

salts by metabolically active mitochondrial dehydrogenase in viable cells (Riss et al, 2016). Formazan is dissolved 

in dimethylsulfoxide (DMSO) and according to the color it gives, cell viability is estimated. 

Before MTT, previously prepared 100 mM carvacrol solution was dissolved in DMSO so that the final 

concentration of DMSO was maintained less than 0.1%. DMSO at 0.1% was used as solvent control. For the 

determination of cytotoxic effect, Du145 prostate cancer cells were cultured in the 96-well plates. After 24 h, 

Du145 cells were co-treated with different carvacrol concentrations of 0.46, 0.93, 1.88, 3.75, 7.50, 15.0 and 30.0 

µM and IC50 (2.55 mM) concentration of acrylamide for 24 h. Then, we added 10 µl MTT reagent (0.33 mg/ml) 

per well with the cell medium and incubated for 4 h. Finally, we added 100 µl DMSO and measured the plate by 

ELISA plate reader at 570 nm. 

 

2.3 Hematoxylin-eosin staining 

Hematoxylin and eosin staining is the principal staining in histology and is benefited to exhibit the properties of 

cytoplasm, nucleus, and extracellular matrix (Fischer et al., 2008). The morphological changes of the carvacrol 

and acrylamide treated- cells were revealed by hematoxylin and eosin staining method. Du145 cells were grown 

on a 6-well plate for 24 h. After the incubation, the cells were washed with PBS and treated with 8 µM carvacrol 

and 2.55 mM acrylamide and left to be incubated for 24 h. After the incubation, they were fixed with ice-cold 

methanol and then washed with PBS. After being treated for 1 min in hematoxylin, they were washed in 1% 

ammonia solution. Then, they were stained with eosin for 1-2 min. Finally, they were washed with distilled water, 

dried and mounted with aqueous-based mounting solution. 

3. RESULTS 

3.1 MTT assay results 

The viability of the cells that was only treated with IC50 acrylamide was accepted as 50% viable, and other 

viabilities were calculated according to that. In this context, in all co-treated doses of carvacrol, the cell viability 

was almost 50%. Although in 1.88 µM carvacrol co-treated group the cell viability was slightly greater than 50%, 

it was not significantly different than that in only IC50 treated group (Table 1 and Figure 1). 
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Table 1. MTT test results after the Du145 human prostate cancer cells were administrated with IC50 dose of 

acrylamide and co-treated with different carvacrol doses. Viability percentages were given as mean ± standard 

deviation. 

Carvacrol doses (µM) IC50 Acrylamide dose (mM) Cell viability (%) p values 

0.00 2.55 50.0 ± 5.5 - 

0.46 2.55 47.4 ± 8.6 ns 

0.93 2.55 49.5 ± 13.0 ns 

1.88 2.55 53.8 ± 6.9 ns 

3.75 2.55 48.9 ± 6.4 ns 

7.50 2.55 49.5 ± 11.1 ns 

15.0 2.55 50.3 ± 8.0 ns 

30.0 2.55 50.6 ± 12.6 ns 

ns: non-significant difference when compared to acrylamide IC50 alone group 

 

 

Figure 1. Cell viability percentages of IC50 (2.55 mM) acrylamide-treated and with various doses of carvacrol (0-

30 µM) co-treated Du145 human prostate cancer cells. 

 

3.2 Hematoxylin-eosin staining 

As shown in Figure 2 A, B and C, untreated cells have a normal cytoplasm and nucleus. In contrast, carvacrol + 

acrylamide co-treated cells showed obvious cellular changes, such as loss of adhesion, condensed nuclei and 

rounded cell shape. Moreover, apoptotic cell characteristics were observed like crescent and horseshoe shaped 

nuclear appearance, membrane blebbings and apoptotic bodies (Figure 2 D, E and F). Also, a decline in cell number 

was evident. 
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4. DISCUSSION 

Many investigations reported the protective role of carvacrol against different diseases or conditions, such as acetic 

acid-induced colitis, acute lung injury, gut dysbiosis, lipopolysaccharide-induced neuroinflammation, ketamine 

induced testicular damage, hemi-parkinson, chronic stress and heart injury in vitro and in vivo animal models (de 

Santana Souza et al., 2017; Mooyottu et al., 2017; Gursahani et al., 2017; Cetik et al., 2015; Araghi et al., 2017; 

Samarghandian et al., 2016; Baluchnejadmojarad et al., 2014).  The present study investigated different 

concentrations of carvacrol that were considered to make a protective effect against acrylamide. 

 

 
Figure 2. Hematoxylin-eosin stained cells. A, B and C show untreated cells. D, E and F indicate the cells which were 

co-treated with 8 µM carvacrol and 2.55 mM acrylamide. Note that carvacrol could not exhibit a protective effect and 

acrylamide induced several apoptotic changes in Du145 cells. In addition, number of cells declined in co-treatment groups 

(D, E and F). Blue arrows: normal sized cells with standard nucleus and cytoplasm, black arrows: crescent-shaped nuclei, 

green arrows: condensed nuclei, red arrow: apoptotic bodies. Bars are 100 µm in A and D, 50 µm in D and E, 20 µm in C 

and F. 
 

The carvacrol doses we tried in our experiment did not exert any protective effect against acrylamide-induced 

toxicity in Du145 prostate cancer cells. This may be due to our carvacrol application style. We administered 

carvacrol to the cells together with acrylamide.  Maybe it could not display its effect by interacting with 

acrylamide. If we have administered it before acrylamide treatment, it might have displayed a protective effect. 

Also, more time might be needed for carvacrol to show its effect. We conducted a 24 h experiment. Kim et al. 

(2015) used carvacrol extract against tert-butyl hydroperoxide in human Chang liver cells and reported it to rescue 

the cells from oxidative stress.  Slameňová et al. (2006) studied carvacrol against H2O2 induced damage and 

revealed a protectivity of carvacrol, too.  In both experiment, carvacrol was given to the cells before harmful agent, 

maybe thereby allowing cells to increase their antioxidant levels. 

In conclusion, carvacrol doses used in our experimental conditions could not prevent the harmful effect of 

acrylamide, although its protective effects against other harmful agents. Additional studies should be carried out 

to further elucidate its effect. 
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Abstract 

In this paper, our approach is to introduce approximately  -semigroups. Furthermore, an example of 

approximately  -semigroup with working on digital images is given. 

Keywords: Proximity spaces, Relator spaces, Descriptive approximations, Approximately semigroups. 

1. INTRODUCTION 

In proximal relator space, the elements of sets are considered non-abstract points. Non-abstract points 

describable with feature vectors such as digital images in proximal relator spaces. Descriptively upper 

approximation of a nonempty set is obtained by using the set of points composed by the proximal relator 

space together with matching features of points. In the algebraic structures constructed on proximal 

relator spaces, the basic tool is consideration of descriptively upper approximations of the subsets of non-

abstract points. In a groupoid A  in proximal relator space, the binary operation “ ” may be closed in 

descriptively upper approximation of A  that is a b  is in descriptively upper approximation of A  for 

all ,a b  in A . 

 

2. PRELIMINARIES 

Let R  be a family of relations on a nonempty set X . Then R  is called a relator. The pair ( , )X R  (or 

( )X R ) is a relator space which is natural generalizations of uniform spaces (Száz, 1987). If we consider 

a family of proximity relations on X , we have a proximal relator space ( , )X R  ( ( )X R ). As in (Peters, 

2016a), R  contains proximity relations, namely, Efremovi c  proximity   (Efremovič, 1951), Lodato 

proximity (Lodato, 1962), Wallman proximity, descriptive proximity 
 in defining 


R  (Peters, 2013) 

and (Peters et al., 2014). 

Let us take a relation   defined on the power set of a nonempty set X . For all  , ,A B C XP , the 

following axioms are considered: 

 0A  A . 

 1A  A B B A  . 

 2A   A B C A C    or B C . 

 2A
  A B C A C    or B C  and  A B C A B    or A C . 

 3A  A B A   , B   . 

 4A  A B A B  . 

If it satisfies  0A ,  1A ,  2A ,  3A  and  4A ,   is called a basic proximity on X . 
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 5A  If A B  for any ,A B X , there exists ,C D X , =C D X  such that A C  and 

B D . 

If it satisfies basic proximity axioms and  5A ,   is called an Efremovič proximity (EF-proximity) on 

X . Thus, the pair  ,X   is called an EF-proximity space. 

There are some other forms of proximity relations such as Wallman, Čech, quasi, paraproximity, pseudo 

and local proximity (Naimpally and Warrack, 1970). 

In this paper, we consider the Efremovi c  proximity   (Efremovič, 1951) and the descriptive proximity 


 in defining a descriptive proximal relator space (denoted by ( , )X 


R ). 

In a discrete space, a non-abstract point has a location and features that can be measured [5, 3]. Let X  

be a nonempty set of non-abstract points in a proximal relator space ( , )X 


R  and let  1= , , n   a 

set of probe functions that represent features of each x X . 

A probe function : X  R  represents a feature of a sample points in X . Let 
1( ) = ( ( ), , ( ))nx x x 

, ( n N ) be an object description denote a feature vector for x , which provides a description of each 

x X . To obtain a descriptive proximity relation (denoted by 
), one first chooses a set of probe 

functions. 

Definition 2.1. (Naimpally and Peters, 2013) Let X  be a nonempty set of non-abstract points,   an 

object description and A X . Then the set description of A  is defined as 

 ( ) = { ( ) | }.A a a A Q  

Definition 2.2. (Naimpally and Peters, 2013) Let X  be a nonempty set of non-abstract points and 

,A B X . Then the descriptive intersection of ,A B  is defined as 

         = | .A B x A B x A and x B

      Q Q  

Definition 2.3. (Peters, 2013) Let X  be a nonempty set of non-abstract points and ,A B X . If 

( ) ( )A B Q Q , then A  is called descriptively near B  and denoted by A B . If ( ) ( ) =A B Q Q , 

then A B   reads A is descriptively far from B .  

Definition 2.4. (Peters, 2016b, 2.5) Let X  be a nonempty set. A descriptive Lodato proximity 
 is a 

relation on ( )P X  which satisfies the following axioms for all , , ( )A B C P X : 

    • A  . 

    • A B B A   . 

    • A B A B  . 

    • ( )A B C A B     or A C . 

    • A B  and { }b C  for each b B A C  .  

(Peters et al., 2015) Let  ,X 


R  be descriptive proximal relator space and A X , where A  contains 

non-abstract objects. Let  ,A   and   ,AQ  be groupoids. Let consider the object description   by 

means of a function 

 : ( )A X A    RQ ,  a a , a A .  
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Definition 2.5. The object description    of A  into ( )AQ  is called an object description homomorphism 

if      =a b a b     for all ,a b A .  

Also, a descriptive closure of a point a A  is defined by  

       = | = .cl a x X a x     

Definition 2.6. (İnan, 2019) Let  ,X 


R  be descriptive proximal relator space and A X . A 

descriptively upper approximation of A  is defined as  

 = { | }.A x X x A

   

Theorem 2.1. (İnan, 2019) Let  ,X 


R  be descriptive proximal relator space and ,A B X . Then the 

following statements are true: 

(1)  A A  , 

(2)      =A B A B       , 

(3) If A B , then    A B    , 

(4)      A B A B        .  

Definition 2.7. Let  ,X 


R  be descriptive proximal relator space and let “  ” a binary operation on X

. A subset G  of X  is called a descriptive approximately groupoid in descriptive proximal relator space 

if  x y G   for all ,x y G .  

Definition 2.8. Let  ,X 


R  be descriptive proximal relator space and “  ” be a binary operation on X

. S X  is called an approximately semigroup in descriptive proximal relator space if the following 

properties are satisfied: 

    1.  x y S   for all ,x y S . 

    2.     =x y z x y z     verify on S  for all , ,x y z S .  

S  is called an approximately monoid in a descriptive proximal relator space if S  has approximately 

identity element e S  such that = =x e e x x   for all x S . 

S  is called commutative approximately semigroup in descriptive proximal relator space if =x y y x   

property holds in S  for all ,x y S . 

Definition 2.9. Let T  be a nonempty subset of approximately semigroup S  in  ,X 


R . T  is called 

an approximately subsemigroup of S  if .T T T .  

Definition 2.10. (Sen and Saha, 1986) Let  = , , ,...S a b c  and  = , , ,...    be two nonempty sets. 

Then S  is called a  -semigroup if it satisfies 

    1.  a b S  , 

    2.     =a b c a b c      

for all , ,a b c S  and ,   .  
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3. RESULTS  

Definition 3.1. (İnan and Uçkun, 2019)  Let  ,X 


R ,  ,Y 


R  be descriptive proximal relator spaces, 

 = , , ,...S a b c X  and  = , , ,... Y    . If for all , ,a b c S  and ,    the conditions 

    1.  a b S  , 

    2.     =a b c a b c     property verify on S   

are satisfied, then S  is called an approximately  -semigroup in descriptive proximal relator space or 

shortly approximately  -semigroup. Furthermore, S  is called a commutative approximately  -

semigroup if =a b b a   for all ,a b S  and   .  

Example 3.1. (İnan and Uçkun, 2019) Let X  be a digital image endowed with descriptive proximity 

relation 
 and consists of 25  pixels as in Figure 1. 

 

Figure  1: Digital image X  and subimage S  

A pixel 
ijx  is an element at position  ,i j  (row and column) in digital image X . Let   be a probe 

function that represent RGB colour of each pixel are given in Table 1. 

Table 1 

  
Let  

 
 

,
, ,ij kl mn ij kl mn

X X X

x x x x x x
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be an operation on X , where  = min ,p i m  and  = min ,r j n . Let  12 21= ,S x x  a subimage (subset) 

of X  and  42= x . 

We can compute the descriptively upper approximation of S , that is, = { | }ij ijS x X x S
  , by using 

the Definition 2. Then    ijx Q S    such that 
ijx X , where ( ) = { ( ) | }ij ijQ S x x S  . From Table 

1, we obtain 

          12 21( ) = , = 0,160,145 , 170,240,200 .S x x Q  

Hence we get  00 02 11 12 20 21 33= , , , , , ,S x x x x x x x  as shown in Figure 2. 

 
Figure  2: Descriptively upper approximation of S  

Table 2 

 
 

Using with Table 2, for all , ,a b c S  and   , since 

    1.  a b S  , 

    2.     =a b c a b c     property verify on S ,  

S  is an approximately  -semigroup. Also, since =a b b a   for all ,a b S  and   , S  is a 

commutative approximately  -semigroup. 

An object description of X  is defined by a mapping  

    : , .X XX Q X x x    

Definition 3.2. (İnan and Uçkun, 2019) Let  ,X 


R ,  ,Y 


R  be descriptive proximal relator spaces, 

 = , , ,...S a b c X ,  = , , ,... Y     and S  an  approximately  -semigroup. If 

        =X X Y Xa b a b      

for all ,a b S  and   , then  ,X Y   is called a object description  -homomorphism.  
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Lemma 3.1. (İnan and Uçkun, 2019) Let  ,X 


R ,  ,Y 


R  be descriptive proximal relator spaces, 

S X  approximately  -semigroup,    Q S Q X    Q  -semigroup, ,A B S  and Y  . If 

 ,X Y   a object description  -homomorphism, then  

        = .Q A Q Q B Q A B   

Proof.   

 

   

 

 

( ) ( ) = ( ) ( ) ( ) | , ,

= ( ) | , ,

= .

X Y X

X

A Q B a b a A b B

a b a A b B

A B

 

 

      

   



Q Q

Q

 

Theorem 3.1. (İnan and Uçkun, 2019) Let  ,X 


R ,  ,Y 


R  be descriptive proximal relator spaces, 

S X  approximately  -semigroup,    Q S Q X    Q  -semigroup, ,A B S  and Y  . If 

 ,X Y   a object description  -homomorphism, then 

(1)      =A B A B         , 

(2)      A B A B       .  

Definition 3.3. (İnan and Uçkun, 2019) Let  ,X 


R ,  ,Y 


R ,  ,'X 


R ,  ,'Y 


R  be descriptive 

proximal relator spaces,  = , , ,...S a b c X ,  = , , ,...' ' ' ' 'S a b c X ,  = , , ,... Y     and 

 = , , ,...' ' ' ' 'Y    . Let S  be an approximately  -semigroup and 
'S  an approximately 

' -

semigroup and  ,f g  such that : 'f S S    and : 'g      an approximately  -semigroup 

homomorphism from  ,S   to  ,' 'S  . Then 

(i)  ,f g  is said to be an approximately  -semigroup monomorphism if f  and g  are injective. 

(ii)  ,f g  is said to be an approximately  -semigroup epimorphism if f  and g  are surjective. 
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Abstract 

Thermal pasteurization technologies are used in fruit and vegetable juices for microbial safety of the 

products. That’s the fact that pasteurization is a very effective process for the inactivation of human pathogens in 

juices, however it causes undesirable quality degradation. Exposing the fruit to the high temperatures might cause 

changes in the appearance, texture, color, and flavor. The demands for minimally processed foods with high-

quality properties have led to design alternative nonthermal technologies with a minimum of changes. For 

example, using ultrasound technology caused differences in the chemical and physical structure of products in 

several food compositions. The destructive effect of ultrasound is occurred from physical and chemical changes 

created by acoustic cavitation. This includes the formation, growth, and implosive collapse of small bubbles in 

liquid. This study was conducted to investigate the effects of sonication treatment on some selected quality 

parameters of strawberry Juice. Strawberry fruits purchased from a local market were sonicated at 20 kHz and 

100% amplitude for 2,3,5, and 8 minutes and then stored at 4 0C for 14 days. Quality attributes such as pH, total 

soluble solids (TSS), and titratable acidity (TA) of the samples were compared. The results showed that the 

ultrasonic treatments had significant effects on the quality of the strawberry juices. When the treatment time was 

increased from 2 to 8 min higher levels of total soluble solids and titratable acidity were observed. Treatment with 

2 min of ultrasound had no significant effects. Ultrasound treatment for 2 and 3 min did not affect the pH values, 

while treatment for 5 and 8 min increased them slightly. In overall, ultrasonic treatment showed potential as a 

method to maintain and improve the overall quality of strawberries during cold storage.  

 

Key words: Ultrasound, strawberry juice, total soluble solids, pH, titratable acidity. 

 

 

1.INTRODUCTION 

 

The ripe fruit is highly susceptible to mechanical injury, microbiological decay, and physiological 

deterioration (Gil et al., 1997; Li and Kader, 1989). In the processing of fruit and vegetable juices, a thermal 

pasteurization method, especially a high temperature short time (HTST) treatment is often used to secure microbial 

safety of the products. Although HTST effectively inactivates human pathogens in the juice, it generally results in 

unwanted quality degradation such as nutrient loss, color changes, and sensory property changes in the juices 

(Ragsdale and Sisler, 1994). To secure food safety with minimal quality degradation, non-thermal technologies 

have been proposed as alternatives to thermal pasteurization so that the changes of flavor and nutritional value can 

be minimized during processing. Recently, ultrasound treatment has been reported to be an attractive means in 

food science and technology because of its promising effects in food processing and preservation. Knorr et al. 

(2004) reviewed the direct food processing improvements such as cleaning surfaces, inactivation of 

microorganisms and enzymes, extraction of enzymes, proteins and antioxidant compounds, disruption of cells, and 

acceleration of heat transfer. The lethal effect of ultrasound when applied to a liquid medium is attributed to the 

physical and chemical events in the medium produced by acoustic cavitation, which is the generation, growth, and 

implosion of tiny bubbles generated when sound waves pass through a liquid. Ultrasound has been tested to 

inactivate human pathogens in juice products, such as apple cider (Lee et al., 2013). Sonication of apple cider at 

57oC and 20oC achieved 5 log reduction of E. coli O157:H7 in about 4.5 and 6 min, respectively (D’Amico, D.J 

et al., 2006). Even though several works have been done on the application of ultrasound during food processing 

and preservation, little information is known about the effect of ultrasound treatment as a factor that affects quality 
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in vegetables and fruit after harvest. Therefore, the objective of this study was to investigate the effects of 

ultrasound treatment on physiological quality of strawberry fruit during storage at 4 0C. 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

 

2.1. Sample preparation and ultrasonic treatment 

Strawberry fruits were purchased from a local market were sorted to eliminate damaged or unripe fruit, and 

selected for uniform size and color. The seeds were removed from the fruit. Juices of strawberries were freshly 

pressed with using a juice extractor. The samples were filtered with a 0.2 mm filter to remove the pulp. The 

strawberry juices were sonicated using a VC-750 ultrasound unit (20 kHz, Sonics & Materials, Inc., Newtown, 

CT, USA) for 2, 3, 5, and 8 minutes. After sonication, the juice samples were stored at 4 0C for 14 days, and 

analyses were done at days 0, 2, 5, 7, and 14.  

 

2.2. pH and titratable acidity 

pH changes of the strwberry juices sonicated at different time measured using an Accumet Research AR15 

pH meter (Fisher Scientific, USA). Three replications were used. The pH readings were taken at days 0, 2, 5, 7, 

and 14. 

 

Titratable acidity was determined by titrating 20 mL strawberry juice to pH 8.2 using 0.1 M NaOH with an 

Accumet Research AR15 pH meter. 

 

2.3. Total soluble solids (TSS) 

TSS was determined at 20 0C using a portable refractometer (WYT-4, Quanzhou, China) 

 

2.4. Statistical analysis  
Three replications for each treatment were used for all measurements, unless otherwise stated. The results were 

analyzed by analysis of variance using the General Linear Models (PROC GLM) procedure in SAS (version 9.3, 

Fisher's Differences among the mean values were obtained by SAS Institute, Inc., Cary, North Carolina, USA). 

least significant difference (LSD) test at alpha = 0.05.  

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

 

The pH, TA and TSS changes measured at room temperature for all treated chery juice samples are tabulated 

in Table 1.  

 

The pH values of the fresh strawberry juices (control) were in the range of 3.72 to 3.75 for 2 weeks. The pH 

values of the 2 min treated strawberry juices were in the range of 3.74 to 3.78 for 2 weeks. The pH values of the 3 

min treated strawberry juices were in the range of 3.73 to 3.81 for 2 weeks. Similarly, it was in the range of 3.81 

to 3.89 for 5 min treated strawberry juices, and 3.82 to 3.92 for 8 min treated strawberry juices. An increase in pH 

values was recorded for all types of different treatment times. The pH values increased slightly with the storage 

time in strawberryjuice samples for all treatments. The lowest pH value was observed for the samples on day 0, 

and the highest pH value was observed for the last (fourteenth) day samples.  

 

The TA values of the fresh strawberry juices were in the range of 0.44 to 0.63 for 2 weeks. The TA values 

of the 2 min treated strawberry juices were in the range of 0.43 to 0.63 for 2 weeks. Similarly, in the range of 0.44 

to 0.65 for 3 min treated strawberry juices, 0.49 to 0.64 for 5 min treated strawberry juices, and finally 0.50 to 0.65 

for the 8 min treated strawberry juices.  The TA values decreased significantly with the storage time in strawberry 

juice samples for all treatments (control, 2 min, 3 min, 5 min, and 8 min). The highest TA value was observed for 

the samples on day 0, and the lowest TA value was observed for the last (fourteenth) day samples. The highest TA 

values were observed for 8 min treated strawberry juices during two-weeks storage except day 0 compared to the 

other treatments. 
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The TSS values of the fresh strawberry juices were in the range of 5.93 to 7.23 for 2 weeks. The TSS values 

of the 2 min treated strawberry juices were in the range of 5.93 to 7.25 for 2 weeks. Similarly, in the range of 5.95 

to 7.33 for 3 min treated strawberry juices, 6.70 to 7.30 for 5 min treated strawberry juices, and finally 6.76 to 7.31 

for the 8 min treated strawberry juices.  The TSS values decreased significantly for the 7 th and 14th days in 

ultrasound-treated strawberry juices with 2 and 3 minutes. The highest TSS value was observed for the samples 

on day 0, and the lowest TA value was observed for the last (fourteenth) day samples.  

 

Table 1. Changes of pH, titratable acidity, and total soluble solids in fresh and treated strawberry juices 

over storage at 4 oC during 2-weeks 

 

Treatment means within treatments (columns) with the same letter in each sample are not significantly different 

(p<0.05) 

 

4. CONCLUSION 

 

The findings in this study showed that the ultrasonic treatment had significant effects on the selected quality 

parameters of the strawberry juices. Application of 8 min sonication at 20 kHz maintains overall quality. When 

the treatment time was increased from 2 to 8 min higher levels of total soluble solids (TSS), and total titratable 

acidity (TA) were observed. Ultrasound treatment for 2 and 3 min did not affect the pH values, while treatment 

for 5 and 8 min increased them slightly. In overall, ultrasonic treatment showed potential as a method to maintain 

and improve the overall quality of strawberry juices during cold storage.  

Treatments pH TA (%) TSS 

Day 0 Control 3.72a 0.63a 7.23a 

2 min treated 3.74a 0.63a 7.25a 

3 min treated 3.73a 0.65a 7.33a 

5 min treated 3.81a 0.64a 7.30a 

8 min treated 3.82a 0.65a 7.31a 

Day 2 Control 3.72a 0.60ab 7.22a 

2 min treated 3.76a 0.61ab 7.25a 

3 min treated 3.75a 0.59b 7.30a 

5 min treated 3.81a 0.64a 7.22a 

8 min treated 3.85a 0.64a 7.31a 

Day 5 Control 68.3c 0.49d 7.09a 

2 min treated 3.73a 0.51d 7.14a 

3 min treated 3.78a 0.55c 7.26a 

5 min treated 3.79a 0.59b 7.20a 

8 min treated 3.84a 0.61ab 7.25a 

Day 7 Control 3.77a 0.48d 6.03b 

2 min treated 3.77a 0.48d 6.08b 

3 min treated 3.82a 0.48d 6.12b 

5 min treated 3.87a 0.54c 6.95a 

8 min treated 3.92a 0.57bc 6.93a 

Day 14 Control 3.75a 0.44e 5.93b 

2 min treated 3.78a 0.43e 5.93b 

3 min treated 3.81a 0.44e 5.95b 

5 min treated 3.89a 0.49d 6.70a 

8 min treated 3.92a 0.50d 6.76a 
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Abstract 

Mechanical alloying is an important process stage at the production of particle reinforced metal matrix composites. 

Various parameters depending on process factors (milling time, milling speed, etc.) and materials (type, size and 

weight fraction of reinforcement particles, etc.) determine the size of particles formed by mixing (alloying) of 

metal matrix powders and reinforcement particles at the completion of the mechanical alloying process. The size 

of mechanically alloyed particles affects the compressibility of these particles during cold or hot pressing process, 

which has a strong influence on the physical (density) and mechanical (hardness, compressive strength, etc.) 

properties of metal matrix composites. Especially, nano-sized reinforcement particles play an important role on 

the size of mechanically alloyed particles. In this study, magnesium powders were mixed with the nano-sized 

Al2O3 particles at the different weight fractions by using mechanical alloying method, and then hot pressing method 

was applied to manufacture Mg-Al2O3 composites from the mechanically alloyed particle. The influences of nano-

sized Al2O3 particles and their weight fractions on the size of mechanically alloyed particles were investigated in 

this study.  The average size of the mechanically alloyed powders decreased and the porosity increased as the 

weight fraction of Al2O3 particles was increased.  

Keywords:Mechanical alloying; nano Al2O3; metal matrix composite. 

 

1. INTRODUCTION 

Metal matrix composite is a material that consists of a metallic matrix and a ceramic reinforcement. Ceramic such 

as SiC, TiC, B4C and Al2O3 are used as reinforcement particles at different shapes and volume fractions.Metal 

matrix composites area highly attractive composite group because of their potential to provide great mechanical 

properties including high strength, hardness and wear resistance. 

The mechanical properties of metal matrix composites can be improved by the addition of nano-sized 

reinforcement. Ferkel and Mordike (2001) studied the properties of magnesium matrix composite strengthened by 

SiC nano particles. They showed that the strength and hardness values of composite were higher than pure 

magnesium (non-reinforced). Gazawi et al. (2015) produced ultrafine structured Al-4wt.% Cu-(2.5-10) vol. % SiC 

nanocomposites by using high energy mechanical milling and following  by the consolidation of the powders using 

powder compact extrusion.As the volume fraction of SiC nanoparticles was increased, the yield strength, ultimate 

tensile strength and microhardness of the nanocomposite increased from 98 MPa, 168 MPa and 104 HV to 391 

MPa, 400 MPa and 153 HV, respectively. These results prove the effectiveness of SiC nanoparticle. On the other 

hand, the production of these materials has some challenges due to manufacturing methods such as casting, spark 

plasma, powder metallurgy etc.For instance; in casting process, reinforcement particles can cluster and 

agglomerate; also, there actions can occur between liquid matrix and reinforcement particle, which can form 

intermetallic phases having negative influence on the properties of metal matrix composites.These possibilities 

affect the mechanical properties of final products.Powder metallurgy method is one of the useful processes for 

MMCs to avoid undesirable occasions.Basically, powder metallurgy includes preparing, mixing, pressing and 

sintering of powders.Mechanical milling or alloying is a step of powder metallurgy route.The aim of the milling 

is to reduce the particle size and to blend powders and particles homogeneously.All process proceeds via energy 

transfer between particles and balls. Milling has five stages and all stages repeat themselves during the milling. 
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These stages are 1)initial stage, 2)welding predominance, 3)equiaxed particle formation, 4) random welding 

orientation, and 5) steady state condition. Collision mechanism occurs at the early stage of milling. When the balls 

collide with each other, some amount of powder trapped between them. Both of powders and balls deform 

plastically and elastically with collision energy.The balls form flake-like particles and create new surfaces and 

then these particles begin to weld.As a result of this; particle size becomes larger than starting particle.After that, 

hard ceramic particles and work hardening trigger fracture mechanism leading to form equiaxed particles. Also, 

flake like particles tend to reweld within this period. At the end of the process, particle size reaches steady state 

condition which is a certain value depending on type of system and process parameters such as type of milling, 

atmosphere, milling speed, time, temperature and size of powders. In summary, alloying mechanism has the 

following stages: deformation, cold welding and fragmentation. 

Aforementioned process parameters have specific influences on mechanism of alloying and physical and 

mechanical properties of metal matrix composites.Some of them are essential to create and to continue the steps 

of alloying.Some of them have some advantages and/or drawbacks for alloying environment. From this 

perspective, the important thing is to know their effect on the system and to control parameters. Many researchers 

have focused on the effect of size and volume fraction of reinforcement particles on microstructure and mechanical 

properties. For example, Hesabi et.al (2006) studied both micro and nano sized reinforcements as well as 

Pakseresht et al. (2016) investigated the role of different volume fractions of nano sized SiC particles on the 

microstructure and mechanical properties of Al–SiC nanocomposites. 

The influences of nano-sized Al2O3 particles and their volume fractions on the size of mechanically alloyed 

particles were investigated in this study.    

 

2. MATERIALS AND METHOD 

Pure magnesium powders and Al2O3  reinforcement particles were used to manufacture magnesium matrix 

composites. The sizes of Mg powders and Al2O3 particles are 50 μm and 40 nm, respectively (Figure 1). 

 

 

(a)      (b) 

Figure 1. Mg powders and Al2O3 particles 

 

The powder mixtures at a different weight fraction (Table 1) were mechanically alloyed in a high energy planetary 

ball mill at 250 rpm for 12 hours (Figure 2a).The ball to powder ratio parameter was 1:30. In order to provide 

uniform mixing of powders and minimize the effect of cold welding, 2 wt.% stearic acid was used as a process 
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control agent.After mechanical alloying, hot pressing was applied to powders at 50 MPa and 500 °C for 15 minutes 

(Figure 2b). The samples were cooled at room temperature. 

The hardness values of samples were measured using Brinell hardness tester with a 2.5 mm diameter ball indenter 

and 62.5 kgf load. Also, porosity levels of the samples were determined according to Archimedes’ density 

principle. 

 

Table 1.The weight fractions of Mg powders and Al2O3 particles 

Samples 
Mg powders 

(wt.%) 

Al2O3 particles  

(wt.%) 

1 100 ‒ 

2 95 5 

3 90 10 

 

 

(a)                                                    (b) 

Figure2.(a) High-energy ball mill machine and (b) hot pressing equipment 

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

As seen in Figure 3, the sizes of powders were decreased due to alloying mechanism. The decrease in the size of 

alloyed powders was more pronounced with the increase of weight fraction of reinforcement particles (Figure 3 

and Figure 4).The reinforcement particles accelerate the milling process. These particles form a barrier against 

dislocation movement, which enhances dislocation density by create new dislocations leading to increase in work 

hardening effect and to a greater brittle of alloyed powders.At this stage, fragmentation mechanism will begin to 

dominate the milling process and the mechanically alloyed powders will fracture into the smaller size.This 
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phenomenon can be seen from Figure 3. Al2O3 particles acted as milling agent and made the alloyed powders 

smaller in size compared to that of unreinforced Mg powder. 

 

 

(a) 

 

       (b)                                          (c)  

Figure 3.Mechanically alloyed (a) unreinforced Mg, b) 5wt.%  Al2O3,c) 10wt.%   Al2O3 

 

Figure 4. Average size of the mechanically alloyed powders 
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Another important point is that nano-sized particles activate different kind of strengthening mechanisms. Orowan 

strengthening and Hall-Petch mechanism positively affect both of alloying stages and mechanical properties of 

nanocomposite. Hall-Petch equation (1) is given below: 

 

σy= σ0+kd-1/2(1) 

 

where σ0 is the friction stress in the absence of grain boundaries, σy is the yield stress, k is a constant, and d is the 

grain size. This equation defines the relation between grain size and mechanical properties.If grain size decreases, 

mechanical properties can be improved; however, this effect turns back negatively as the grain size decreases to 

below a certain value.The reinforcement particles contribute to the reduction of grain size. Therefore, the grain 

size of mechanically alloyed powders can decrease with the increase of weight fraction of reinforcement 

particles.As aforementioned, the size of the mechanically alloyed powders decreased with the increasing of weight 

fraction of Al2O3 particles in the present study. Size reduction in both the mechanically alloyed powders and their 

grains can cause density to decrease, which can result in porosity increment (Figure 5). Moreover, the porosity 

increases as the volume fraction of nano sized reinforcement particles is increased due to increase in the clustering 

of these reinforcement particles. Porosity level in the microstructure of may have a detrimental influence on the 

mechanical properties of particle reinforced composites. Although the porosity rises with the increase of volume 

fraction of reinforcement particles, the mechanical properties such as tensile strength can be improved. For 

instance, Cun-Zhu Nie et. al. (2007) studied the effect of weight fraction of B4C for Al based matrix composites. 

They obtained some results that prove the positive effect of increasing volume fraction of particles. Young’s 

modulus, yield strength and ultimate tensile strength values of composite samples increased when the weight 

fraction of particles was raised to 20% from 10%. 

 

 

Figure 5. Porosity of the mechanically alloyed powders 

 

The results obtained in literature show that the nano-sized particles have stronger influence on the strength 

improvement of metal matrix composites although they cause some negative effects such as high porosity level 

and clustering tendency. For this reason, the effect of nano-sized particles on the mechanical properties of 

magnesium matrix composites will be investigated in our next studies. 
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4. CONCLUSION 

In this study, magnesium powders were mixed with the nano-sized Al2O3 particles at the different weight fractions 

by using mechanical alloying method, and then hot pressing method was applied to manufacture Mg-Al2O3 

composites from the mechanically alloyed particle. The influences of nano-sized Al2O3  particles and their weight 

fractions on the size of mechanically alloyed particles were investigated in this study.   Compared to the alloyed 

Mg powders, reinforcement particles acted as a milling agent and they contributed to the size reduction of the 

mechanically alloyed powders with Al2O3 particles. The average size of the mechanically alloyed powders 

decreased as the weight fraction of nano sized Al2O3 particles was increased. On the other hand, the porosity 

increased with increasing weight fraction of Al2O3 particles, which has a negative influence on the properties of 

particle reinforced metal matrix composites. However, the nano-sized particles can have stronger influence on the 

strength improvement of metal matrix composites although they cause some negative effects such as high porosity 

level and clustering tendency. For this reason, the effect of nano-sized particles on the mechanical properties of 

magnesium matrix composites will be investigated in our next studies. 
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Abstract 

Acrylamide is an α,β-unsaturated carbonyl component with a high chemical activity and classified as a probable 

human carcinogen. It is a synthetic chemical produced in industrial sectors and does not naturally exist in nature. 

However, it was discovered to form in food products at high temperatures during cooking practices. Many studies 

showed that acrylamide has a broad toxic relevance and toxic effects on several body systems mainly nervous and 

reproductive systems. Due to its health concerning effect, several mitigation strategies are being searched. 

Recently, the European Union put legislation into action to keep acrylamide levels at non-toxic levels, and warning 

labels for acrylamide has been used in some countries. DU145 cells are a human prostate cancer cell line utilized 

as one of the standard prostate cancer cell line. In the present study, we sought to determine the effect of acrylamide 

on DU145 prostate cancer cells. Firstly, we evaluated the cytotoxic effect of acrylamide on DU145 cells. With this 

context, we executed MTT and neutral red assays. Then, we examined total oxidant state (TOS) of the cells from 

protein isolates. Lastly, we stained the cells with hematoxylin-eosin to observe morphological changes. As a result, 

in MTT and neutral red, we found a dose-dependent cytotoxic effect of acrylamide on DU145 cells.  Also, in both 

assays, at the higher doses than 1.56 mM acrylamide, a significant difference was detected between the cell 

viability percentages of treated and untreated groups. IC50 of acrylamide was determined as 2.55 mM in MTT 

assay and 3.13 mM in the neutral red assay.  In TOS, acrylamide-treated cells and control cells were similar to 

each other. No significant difference was revealed in-between. In microscopic evaluation, some cell degenerations, 

also apoptotic hallmarks including nuclear condensation, crescent-shaped nuclei and apoptotic bodies were 

observed in the treated cells, while the untreated cells were in normal appearance with standard cell and cytoplasm. 

In conclusion, herein, we determined that acrylamide has cytotoxic and degenerative effects on DU145 cells while 

it did not show a significant oxidative effect in our study design. 

Keywords: Acrylamide, DU145 prostate cancer cells, Total oxidant status, MTT, Microscopy 

 

1. INTRODUCTION 

Acrylamide is an α,β-unsaturated carbonyl component with a high chemical activity (Wilson et al., 2012). 

Acrylamide does not naturally exist and is a synthetic substance.  However, in 2002, Tareke et al. introduced that 

acrylamide can be formed in food products at high temperatures. It may reach to the toxic levels after cooking 

practices such as roasting, toasting and frying while consuming foods. Potato chips, biscuits, breakfast cereal, 

coffee and baked foods are significant sources of acrylamide. It is also exposed in industrial sectors including dye, 

paper, cosmetics and construction industries and subjected by smoking (Kumar et al., 2018).  New European Union 

legislation, which passed in 2017 and came into force in this year, restricts the amount of acrylamide in packaged 

foods (EURLex, 2017). 

 

Acrylamide has been designated by the International Agency for Research on Cancer as a “probable human 

carcinogen” since 1994. Therefore the intake of acrylamide in the diet is of public health interest; thus, to identify 

dietary consumed acrylamide and its relation to different cancers should be analyzed.  Much research indicated 

that acrylamide poses a cancer risk in laboratory animals depending on dietary intake (Schneider et al., 2018; 

Larsson et al., 2009). However, there are some controversial articles pertaining to consumed acrylamide and risk 

level of some cancer types in humans. In one prospective study, no significant association was reported between 

dietary intake of acrylamide and its risk for breast and colon cancer (Larsson et al., 2009). Another prospective 

study suggested a positive correlation between acrylamide intake and risk of ovarian cancer (Wilson et al., 2012). 
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Besides, acrylamide was documented to have various harmful effects such as inducing multinucleated giant cells 

in rat testis (Kacar et al. 2018a),  DNA damage and cell cycle delay, etc. (Sega et al., 1990). 

 

The toxic relevance of acrylamide has also been investigated on several cell lines including fibroblasts, astrocytes, 

microglia and even mesenchymal stem cells (Sahinturk et al. 2018, Kacar et al. 2018b, Zhao 2017 and Liu 2016). 

As a result of these studies, acrylamide was reported to be apoptosis - and oxidative stress-inducing agent and to 

be a toxicant which exerts its effect cumulatively. There are 3 human standard cell line for prostate cancer cells, 

which are DU145, PC3, and LNCaP.  DU145 cell line which we used in our experiment is the one which is not 

hormone sensitive and do not express prostate specific antigen (Stone et al. 1978). In the present study, we sought 

to determine the effects of acrylamide on DU145 human prostate cancer cells.  

 

2. MATERIALS and METHODS 

 

2.1 MTT cytotoxicity test 

The MTT measures the metabolic activity depends on the mitochondrial enzyme activity of tetrazolium dye (purple 

formazan) to determine cell viability (Mossman, 1983). DU145 human prostate cancer cells were seeded onto 96-

well culture plates at a density of 5×103 cells/well for 24 hours. After the incubation, the cells were treated with a 

series of concentrations of acrylamide for 24 hours. Then, 10 µl of MTT solution containing medium was added 

to each well and incubated for 4 hours. Afterward, 100 µl of DMSO was added to each well for dissolving formazan 

crystals. The cell viability was quantified by ELISA reader at 570 nm. We performed MTT assay with a series of 

acrylamide concentration. We applied acrylamide concentrations of 0.39, 0.78, 1.56, 3.13, 6.25, 12.5, 25 mM to 

the cells. The viability rate of each dose was calculated by considering the viability percentage of the untreated 

cells as 100%. 

2.2 Neutral red test 

Neutral red uptake assay is a cheap and sensitive cytotoxicity test and based on the incorporating and binding of 

the neutral red to the lysosomes of viable cells (NICEATM, 2003). The cytotoxicity of acrylamide was determined 

by neutral red uptake assay. The cells were grown in 96-well plate for 24 hours. Then, they were administrated by 

the different doses of the acrylamide (0.39, 0.78, 1.56, 3.13, 6.25, 12.5, 25 mM) and incubated for 24 hours in 

humidified 5% CO2 atmosphere at 37 oC. After the incubation of the cells with the test chemical, cells were treated 

with 1% neutral red solution for 3 hours. The neutral red crystals were dissolved in 100 μl of DESORB (50% 

ethanol + 1% glacial acetic acid). ELISA reader with a 540 nm filter was used to measure the absorbance value. 

The IC50 value was calculated from a calibration curve via a linear regression method. 

 

2.3 Oxidative stress analysis 

Reactive oxygen species that are produced during metabolic and physiological processes harm biological 

macromolecules. Normally, anti-oxidant molecules respond to reactive oxygen species by inhibiting the harmful 

effects. However, under certain conditions, the increase in oxidants and decrease in anti-oxidants cannot be 

prevented (Zhang et al., 2015).  In this study, TOS was determined using a standard kit. According to this method, 

oxidants in the sample oxidize the ferrous ion – O-dianisidine complex to ferric ion. The oxidation reaction is 

enhanced by glycerol molecules in the reaction medium. The ferric ion makes a color. The color intensity, which 

can be spectrophotometrically measured, indicates the total amount of oxidant molecules in the sample.  Briefly, 

in our experiment, 30 µl protein isolate of each sample or standards and 200 µl reagent 1 provided by kit were 

added to the tubes, stirred and put into wells. After 30 seconds, their absorbance (A1) is measured at 530 nm. 

Later, 10 µl reagent 2 provided by kit is added to the mixture and stirred well. After 10 minutes incubation at room 

temperature, the absorbance (A2) was measured at 530 nm again. Finally, A2 values are subtracted from A1 values, 

and TOS values are calculated based on absorbance change of standards.  

2.4 Hematoxylin-eosin staining 
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The acrylamide-induced morphological alterations of DU145 cells were observed microscopically. The 

hematoxylin-eosin staining method, which is a prevalent method, preferred for examining cytoplasmic, nuclear, 

and extracellular matrix changes (Fischer et al., 2008) was used. Briefly, DU145 cells were grown in 6-well plates 

until they adhered into the flask. Then, the cell medium was discarded and its remnants were washed away by 

PBS. The cells were incubated with IC50 µM of acrylamide for 24 hours. Later, the cells were fixed with ice-cold 

methanol and then re-washed with PBS. After being treated for 1 minute with hematoxylin, the cells were washed 

in 1% ammonia solution to render them bluish color. Thereafter, they were stained with eosin solution for 1-2 

minutes. Finally, they were washed with distilled water, dried and mounted with the aqueous mounting medium. 

3. RESULTS 

MTT results 

As seen in Table 1and Figure 1A, cell viability was nearly similar with the control group at acrylamide doses of 

0.39, 0.78 and 1.56 mM and no significant difference was observed between these groups. At the acrylamide doses 

of 3.13, 6.25 and 12.5 mM, cell inhibition rate were 37.7 (p<0.001), 19.3 (p<0.001) and 8.2 % (p<0.001), 

respectively. Viability percentage at 25 mM dose was 1.1 % according to the MTT results (p<0.001). Statistical 

differences were displayed in Table 1 in detail. 

Neutral red results 

As seen in Table 1 and Figure 1B, cell viability was shown to be as 101.6, 114.3 and 97.8% at acrylamide doses 

of 0.39, 0.78 and 1.56 mM, respectively. No significant differences were detected between these groups. Cell 

viability at 3.13 mM concentration of acrylamide was 50% (p<0.001). However, at the acrylamide dose of 6.25 

mM approximately no cell viability was displayed (p<0.001). 

 

Table 1. Cell viability and p values of MTT and neutral red tests (mean ± SD). 

 

Acrylamide 

doses (mM) 

MTT Cell 

viability (%) 

Neutral red Cell 

viability (%) 
p values 

Untreated 100.0 ± 6.2 100.0 ± 9.4 - 

0.39 95.9± 4.7 101.6 ± 10.6 ns 

0.78 89.2± 8.3 114.3 ± 5.2 ns 

1.56 103.2± 9.9 97.8 ± 4.9 ns 

3.13 37.7 ± 3.1 50.1 ± 7.5 <0.001 * 

6.25 19.3± 5.4 3.8 ± 5.6 <0.001 * 

12.50 8.2 ± 3.5 -3.5 ± 2.3 <0.001 * 

25.00 1.1 ± 2.1 0.5 ± 5.3 <0.001 * 

*: significant difference when compared to untreated cells according to MTT and 

neutral red tests, ns: no significant difference. 
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Figure 1. Cell viability percentages vs acrylamide doses according to MTT (A) and neutral red (B) assays. *: 

significant difference when compared to untreated cells. 

Oxidative stress results 

For the determination of oxidative stress effect of acrylamide on the cells TOS measurement was performed. 

According to the results, TOS values of the cells which were treated with the doses of 1.25, 2.5 and 3.13 mM 

acrylamide were almost similar to that of untreated cells. While the TOS of untreated cells was 4.66 µmol H2O2 

equiv./l, the TOS of the 1.25, 2.5 and 3.3 mM acrylamide treated-cells was quantified as 4.72, 4.63 and 4.71 µmol 

H2O2 equiv./ l, respectively. No remarkable difference was detected among the groups. 

Hematoxylin-eosin results 

According to the microscopic examination of hematoxylin-eosin stained cells, we observed normal nucleus and 

cytoplasm in untreated cells. Contrarily, acrylamide-treated cells exhibited some deformation such as condensed 

and crescent-shaped nuclei. Generally, at the high dose of acrylamide, we frequently observed membrane 

blebbings that are a sign of apoptotic cells as seen in Figure 2. Moreover, we also observed some cells with 

vacuoles in their cytoplasm. 
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Table 2. Total oxidant state (TOS) quantification (mean ± SD) and p values. 

Acrylamide doses (mM) TOS (µmol H2O2 equiv./ l) p values 

Untreated 4.66 ± 0.03 - 

1.25 4.72 ± 0.04 ns 

2.5 4.63 ± 0.06 ns 

3.13 4.71 ± 0.09 ns 

ns: no significant difference when compared to untreated cells. 

 

Figure 2. Hematoxylin-eosin staining of DU145 cells. A and B are untreated (control) cells, and C and D are 

acrylamide-treated cells. Note of shrinkage of acrylamide-treated cells. White arrows: condensed nuclei, 

triangles: horseshoe-like nuclei, and black arrows: apoptotic bodies. 

4. DISCUSSION 

Several experiments introduced the toxic concentrations of acrylamide in different cells and tissues (Kumar et al., 

2018; Kacar et al., 2017; Wilson et al., 2012; Larsson et al., 2009; Exon, 2006). We found that acrylamide inhibits 

cell proliferation at 3.13 mM concentration in both cytotoxicity assays but there is a different inhibition rate in the 

same concentration. Sahinturk et al (2018) reported that acrylamide presents anti-proliferative activity on 3T3 

fibroblast cells at 6.73 mM as IC50 by MTT assay. It demonstrates that 3T3 cell line showed more resistance to 

acrylamide than DU145 cells. Other studies found IC50 of acrylamide on Hep-G2 (hepatocellular carcinoma) cells 

as 5 mM (Cao et al., 2008) and on PC12 cells (adrenal pheochromocytoma) as 7.18 mM (Mehri et al., 2012) with 

MTT assay. Acrylamide has an anti-proliferative effect of different doses on different cell lines. We also 

investigated the oxidative stress of acrylamide but according to the TOS results we did not find a remarkable result 

for the oxidative stress. Contrarily, previous reports suggested that acrylamide induces oxidative stress in vivo and 

in vitro (Pan et al., 2018; Yousef and El-Dmerdash, 2006). This inconsistency can be because of the duration of 

our experiment. We only performed an 24-hour assay; however, to determine oxidative stress a time course 

analysis may be needed. It is necessary to examine the oxidative stress effect of acrylamide on DU145 cells using 

different methods and time periods. As suggested by hematoxylin-eosin results, acrylamide has an obvious effect 

on the morphology of the cells including nuclear condensation, nuclear shape deformation and blebbing. Kacar et 

al (2017) reported the same effect of acrylamide on A549 lung carcinoma cells. Much research also suggested that 

high doses of acrylamide exhibited anti-proliferative and morphological changes (Sahinturk et al 2018, Camacho 
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et al. 2012). Finally, our results revealed the toxic concentration of acrylamide on DU145 prostate cancer cells and 

IC50 value of acrylamide was shared with literature determined in this study. However, further experiments are 

needed to elucidate the exact effects of acrylamide. 
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Abstract 

Molecular structure having thiazole and hydrazone group C31H33N3OS.C2H6O closed formula has been optimized 

in different basis sets and in both gas and solvent environments by using DFT method. Experimental bond 

parameters were compared with the optimized structures. Based on the optimized structures, a single point energy 

calculation was made for the molecular structure in the different solvent media. The stability of the molecular 

structure was investigated in different solvent environments by calculating the molecular orbital energies and total 

energy of the molecular structure. The global reactivity parameters were obtained and the interactions between the 

molecule with DNA bases such as adenine, cytosine, guanine, and thymine was investigated by using the ECT 

(electrophilicity-based charge transfer) method and ΔN (charge transfer). 

Keywords: Hydrazone, DFT, DNA bases 

1. INTRODUCTION 

Small-ring heterocycles including nitrogen and sulfur have been under investigation for a long time on account of 

their synthetic diversity and therapeutic relevance. Among the wide range of heterocycles explored to privileged 

candidates in drug discovery, thiazoles have been identified to play a necessary role in medical chemistry (Parekh 

et al., 2013). Thiazole ring is a structural fragment of natural compounds such as thiamine (vitamin B1), thiamine 

pyrophosphate (TPP, a coenzyme important in respiration in the 

Krebs cycle), epothilones, carboxylase, and the large family of macrocyclic thiopeptide antibiotics, thiostrepton 

and micrococcin P1 (Glotova et al., 2008; Yadlapalli et al., 2013). Thiazole derivatives are associated with a broad 

spectrum of biological properties, including anticonvulsant, antimicrobial, antituberculous, bacteriostatic 

activities, antiviral, antimalarial, anticancer, hypertension, inflammation, schizophrenia, HIV infections, hypnotics 

and more recently for the treatment of pain, as fibrinojen receptor antagonists with antithrombotic activity, as new 

inhibitors of bacterial DNA gyrase B (Raslan and Khalil, 2003; Banothu et al., 2014; Milinkevich et al., 2008; 

Gouda et al., 2010). Thiazole derivatives are also found in application in the drug development for the treatment 

of allergies (Lv et al., 2009).  

 

Also, Schiff bases are condensation products of primary amines with carbonyl compounds and they were first 

reported by Schiff in 1864. The common structural feature of these compounds is the azomethine group with a 

general formula RHC=N-R1, where R and R1 are alkyl, aryl, cyclo alkyl or heterocyclic groups which may be 

variously substituted. A large number of different Schiff base ligands have been used as cation carriers in 

potentiometric sensors as they have shown excellent selectivity, sensitivity, and stability for specific metal ions 

such as Ag(II), Al(III), Co(II), Cu(II), Gd(III), Hg(II), Ni(II), Pb(II), Y(III), and Zn(II). Schiff bases have been 

reported in their biological properties, such as, antibacterial, antifungal activities. Their metal complexes have 

been widely studied because they have anticancer and herbicidal applications (Ashraf et al., 2011). 

 

In this study, by using DFT, the geometrical optimization results (in the gas and the different media) of the 

compound were compared with its X-ray results. Addition to these, the molecular structure and DNA bases 

(adenine, guanine, cytosine and thymine) are optimized in the water media and their energies are calculated by 

using DFT in the same media to observed the global reactivity parameters and also, the interactions between this 

compound and DNA bases are determined by using the ECT (electrophilicity- based charge transfer) method and 

the paratemeter ΔN (charge transfer). 
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2. MATERIALS AND METHODS 

Starting geometries of the compound C31H33N3OS.C2H6O were taken from X-ray refinement data (Yüksektepe et 

al., 2006) for computing procedure. The molecular structures of the compound in the ground state (gas, ethanol, 

acetonitrile and water media) were optimized by DFT methods to include correlation corrections with the 6-311G 

and 6-311G(d, p) basis set. DFT forms hybrid functionals, including B3 (Becke, 1993) which defines the exchange 

functional as the linear combination of Hartree Fock, local, and gradient-corrected exchange terms. The B3 hybrid 

functional was used in combination with the correlation functionals (Lee et al., 1988). Because the stability of the 

molecular structure was investigated the Highest Occupied Molecular Orbital (HOMO) and the Lowest 

Unoccupied Molecular Orbital (LUMO) of the molecule were obtained by single point energy calculation in the 

Ground State (GS), gas and the different solvent media (ethanol, acetonitrile and water). The global reactivity 

parameters were evaluated using equations given. The molecular structure and DNA bases viz., adenine, guanine, 

cytosine and thymine are optimized in the water media and their energies are calculated using DFT. Because the 

interactions between this compound and DNA bases are determined the ECT (electrophilicity- based charge 

transfer) method and the paratemeter ΔN (charge transfer) are used. All the calculations were performed using 

Gaussian 09 program (Frisch et al., 2009).  

The global reactivity parameter equations: 

According to the density functional theory (Pearson 1997; Parr and Yang, 1989) the chemical potential (µ) and 

chemical hardness (η) are defined as 

                                                                  
( )

( / )
v r

E N                                                                 (1) 

where χ (eV) in Eq. (1) is the electronegativity. 

                                             2 2

( ) ( )
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where E is the total energy of the system, N is the number of electrons in the system, and ( )v r


 is the external 

potential. µ is identified as the negative of the electronegativity (χ) as defined by Iczkowski and Margrave 

(Iczkowski et al., 1961). 

In numerical applications, μ and η are calculated using of the difference approximation: 

 

                                                                 (1/ 2)( )IP EA                                                                     (3) 

                                                                (1/ 2)( )IP EA                                                                       (4) 

The vertical ionization potential (IP) and the electron affinity (EA) can be obtained from the energy of the neutral, 

anionic, and the cationic species at the geometry of the corresponding N electron neutral species, as follows: 

                                                             [ ( 1) ( )]IP E N E N                                                                   (5) 

                                                            [ ( ) ( 1)]EA E N E N                                                                   (6) 

Equations (3) and (4) can be simplified using the Koopmans’ theorem (Pearson 1997), which approximates the 

electronic affinity and the ionization potential to the negative of the LUMO and HOMO energy, respectively. 

                                                                ( ) / 2LUMO HOMOE E                                                               (7) 

                                                               ( ) / 2LUMO HOMOE E                                                                (8) 

where ELUMO is the lowest unoccupied molecular orbital’s energy and EHOMO is the highest occupied molecular 

orbital’s energy. 

The electrophilicity index (ω) and global softness (S) are defined as follows: 

                                                                      

2

2





                                                                                (9) 

                                                                      
1

2
S


                                                                                (10) 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                                  438 

 

 

The global interactions between the molecular structure and DNA bases have been determined using the parameter 

∆N, which represents the fractional number of electrons, transferred from system A to system B, and is represented 

by (Parr et al., 1983) 

                                                              
2( )

B A

A B

N
 

 


 


                                                                       (11) 

where µA, µB and ηA, ηB are the chemical potentials and chemical hardnesses of systems A and B, respectively. If 

∆N < 0, charge flows from A to B (A acts as electron donor), and if ∆N > 0, charge flows from B to A (A acts as 

electron acceptor). Associated with the definition of global electrophilicity, there is an additional and useful 

relationship that accounts for the maximum electronic charge ∆Nmax that the electrophile may accept from the 

environment. Here, the environment may be represented by either external effects coming, for instance, from the 

interaction with the solvent or more simply as field effects coming from the presence of substituent groups in the 

molecule. 

∆Nmax has been defined as (Parr et al., 1999) 

                                                                         max /N                                                                     (12) 

Electrophilicity of a system can be written in terms of ∆Nmax as follows: 

                                                2

max/ 2 ( / 2)( / ) / 2N                                                     (13) 

Hence 

                                                                   
max 2 / 2N                                                                (14) 

Where 1/   . 

If we consider the two systems A and B approaching each other, the amount of charge transfer between them can 

be written in terms of electrophilicity, that is, electrophilicity-based charge transfer (ECT) can be written as 

                                               
max max( ) ( ) 2[ ]A B A A B BECT N N                                           (15) 

If ECT < 0, charge flows from A to B (A acts as an electron donor) and if ECT > 0, charge flows from B to A (A 

acts as electron acceptor). It is tacitly assumed that the electrophilicity effect dominates the electronegativity effect. 

 

3. RESULTS  

The geometry of the compound C31H33N3OS.C2H6O, which was optimized in both gas and ethanol, acetonitrile 

and water environment by DFT/B3LYP with 6-311G and 6-311G(d, p) basis sets, was compared with its X-ray 

structure (see Fig. 1, 2, and Table 1). R2 values were determined for the bond parameters of the compound. 

The values of EHOMO, ELUMO, dipole moment, total energy and energy range of the molecular structure are 

calculated to determine which solvent environment is more stable (see Fig. 3 and Table 2). 

To understand whether there is interaction between the molecular structure and the DNA bases, if there is 

interaction with which base the molecule interacts more the global reactivity descriptors are calculated by using 

DFT/B3LYP with 6-311G and 6-311G(d, p) basis sets in the water media (see Table 3). 

 

4. DISCUSSION 

The optimized molecular structure of the C31H33N3OS.C2H6O by using DFT/B3LYP/6-311G(d, p) are shown in 

Figure 1 in gas phase. The selected bond parameters of the C31H33N3OS.C2H6O are given in Table 1. As can see 

from Table 1, when the experimental values and theoretical values are compared, it is found that the highest R2 

values are 0.99539 and 0.99780 for bond lengths with 0.99898 and 0.99937 for bond angles and the lowest R2 

values are 0.99525 and 0.99734 for bond lengths with 0.99829 and 0.99927 for bond angles by using B3LYP with 

6-311G and 6-311G(d, p) basis sets, respectively. 
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Table 1. Selected geometrical parameters of the molecular structure with X-ray structure and the DFT 

method (R2: a measure of goodness-of-fit of linear regression and the value R2 is a fraction between 0.0 and 1.0, 

and has no units.) 
B3LYP/6-311G      

Bond Parameters Exp. 

(Yüksektepe 

et al., 2006) 

Gas Ethanol Acetonitrile Water 

S(1)‒C(16) 1.730(3) 1.824 1.827 1.827 1.827 

S(1)‒C(17) 1.716(3) 1.824 1.826 1.826 1.826 

N(1)‒C(15) 1.385(3) 1.409 1.411 1.411 1.411 

N(1)‒C(17) 1.306(3) 1.316 1.315 1.315 1.315 

N(2)‒N(3) 1.363(3) 1.371 1.375 1.376 1.376 

N(2)‒C(17) 1.364(3) 1.360 1.360 1.360 1.360 

N(3)‒C(18) 1.279(3) 1.301 1.302 1.302 1.302 

R2 values  0.99525 0.99534 0.99539 0.99539 

C(17)‒S(1)‒C(16) 88.17(14) 86.14 86.22 86.22 86.23 

C(17)‒N(1)‒C(15) 109.9(2) 112.72 112.88 112.89 112.90 

N(3)‒N(2)‒C(17) 117.2(2) 118.98 118.84 118.85 118.86 

C(18)‒N(3)‒N(2) 120.6(2) 121.46 121.40 121.38 121.36 

N(3)‒C(18)‒C(26) 114.5(2) 115.88 115.92 115.92 115.92 

N(3)‒C(18)‒C(19) 126.6(2) 125.33 125.41 125.41 125.41 

C(17)‒N(2)‒N(3)‒C(18) 179.4(3) 175.23 176.66 176.75 176.87 

N(3)‒N(2)‒C(17)‒S(1) 5.8(4) 0.26 1.40 1.39 1.35 

N(2)‒N(3)‒C(18)‒C(26) 176.6(2) 178.17 177.81 177.78 177.74 

N(2)‒N(3)‒C(18)‒C(19) 1.3(5) 2.65 1.77 1.74 1.69 

N(3)‒C(18)‒C(19)‒O(1) -35.3(4) -41.32 -40.11 -40.04 -39.91 

R2 values  0.99829 0.99893 0.99895 0.99898 

B3LYP/6-311G(d, p)      

Bond Parameters      

S(1)‒C(16) 1.730(3) 1.753 1.754 1.754 1.754 

S(1)‒C(17) 1.716(3) 1.754 1.755 1.755 1.755 

N(1)‒C(15) 1.385(3) 1.386 1.390 1.390 1.390 

N(1)‒C(17) 1.306(3) 1.307 1.307 1.307 1.307 

N(2)‒N(3) 1.363(3) 1.350 1.354 1.354 1.354 

N(2)‒C(17) 1.364(3) 1.365 1.366 1.366 1.366 

N(3)‒C(18) 1.279(3) 1.288 1.289 1.289 1.289 

R2 values  0.99734 0.99780 0.99780 0.99780 

C(17)‒S(1)‒C(16) 88.17(14) 87.77 87.87 87.87 87.87 

C(17)‒N(1)‒C(15) 109.9(2) 111.23 111.34 111.34 111.35 

N(3)‒N(2)‒C(17) 117.2(2) 118.38 118.30 118.30 118.30 

C(18)‒N(3)‒N(2) 120.6(2) 121.33 121.24 121.23 121.21 

N(3)‒C(18)‒C(26) 114.5(2) 115.86 115.84 115.84 115.84 

N(3)‒C(18)‒C(19) 126.6(2) 125.65 125.69 125.69 125.69 

C(17)‒N(2)‒N(3)‒C(18) 179.4(3) 179.64 178.40 178.32 178.20 

N(3)‒N(2)‒C(17)‒S(1) 5.8(4) 3.54 4.63 4.66 4.68 

N(2)‒N(3)‒C(18)‒C(26) 176.6(2) 177.60 177.28 177.26 177.23 

N(2)‒N(3)‒C(18)‒C(19) 1.3(5) 1.80 0.98 0.95 0.90 

N(3)‒C(18)‒C(19)‒O(1) -35.3(4) -42.84 -41.78 -41.74 -41.67 

C(17)‒S(1)‒C(16) 88.17(14) 86.14 86.22 86.22 86.23 

C(17)‒N(1)‒C(15) 109.9(2) 112.72 112.88 112.89 112.90 

N(3)‒N(2)‒C(17) 117.2(2) 118.98 118.84 118.85 118.86 

R2 values  0.99927 0.99937 0.99937 0.99937 

The organic solvents have different dielectric constants and dipole moments; ethanol ε = 24.5, μ = 1.69 D; 

acetonitrile ε = 37.5, μ = 3.45 D, and water ε = 80.1, μ = 1.82 D. Results obtained from solvents having different 

polarities are shown in Table 2. HOMO and LUMO are very important for computational chemistry and electronic 

absorption spectra. HOMO level with valence electrons of the molecule is easily give its electrons on the other 

hand; LUMO level can accept electrons. The molecules with a high energy HOMO orbital tend to donate electrons 

to lower energy unoccupied orbitals of an acceptor such as a metal ion. The HOMO-LUMO gap (see Fig. 3) and 

total energy are important stability indexes. A low total energy and large band gap indicate high stability and low 

chemical reactivity. In other words, a smaller band gap and higher total energy indicate less stability and higher 

reactivity of a molecule, and the easier the electron transition will be. In present work, it is investigated the effect 

of the solvent on total energies, dipole moments, EHOMO and ELUMO of the molecule and it is said that these values 

increase with the increase of the polarity of the solvent for the molecule. The frontier orbital gap helps characterize 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                                  440 

 

 

the chemical reactivity. A molecule with the narrow HOMO-LUMO gap is called a soft molecule and these soft 

molecules chemically reactive and unstable (Çınarlı et al., 2018). In these processes, the potentially interesting 

electronic transitions are those involving narrow energy gaps. As can see from Table 2, it is found that the widest 

HOMO-LUMO range and lowest total energy value are 4.1038 eV and -1994.28932 a.u. in the water media. 

 

Figure 1. The optimized molecular structure by using DFT/B3LYP/6-311G(d, p) (Gas phase) 

Figure 2. 

Atom-by-atom superimposition of the structures calculated (blue) by B3LYP/6-311G(d, p) (gas/water) over the 

X-ray structure (red) for a) and b). Hydrogen atoms omitted for clarity. 

 

If the two systems X and Y are brought together, as in a reaction they must form a single system with constant 

values of chemical potential. The negative chemical potential can be called the absolute electronegativity, and 

there is always a transfer of electrons from a less electronegative system to a more electronegative system. The 

amount of charge transfer between C31H33N3OS.C2H6O and DNA bases is calculated based on ∆N and ECT 

methods to know about the possible interaction of C31H33N3OS.C2H6O with the bases (Table 3). Positive values of 

both ∆N and ECT in Table 3 indicate that the C31H33N3OS.C2H6O acts as electron acceptor, and the corresponding 

negative values indicate that the C31H33N3OS.C2H6O acts as electron donors. In a reaction between two molecules, 

species can act as a nucleophile (electron donor), which has a lower value of the electrophilicity index. In both 

methods, while the lowest ECT and ∆N values are found in the interaction between the molecule with the thymine 

base the largest ECT and ∆N values are found in the interaction between the molecule with the guanine base.  
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Table 2. The calculated frontier orbital energies, the total energies and HOMO-LUMO energy 

gaps of compound by DFT method. 

B3LYP EHOMO 

(ev) 

ELUMO 

(ev) 

μ(D) Total Energy 

(a.u.) 

ΔE 

(ev) 

6-311G(d, p) Gas -5.4393 -1.3924 1.4755 -1994.27462 -4.0469 

6-311G(d, p) 

Ethanol 

-5.6742 -1.5834 2.6272 -1994.28846 -4.0908 

6-311G(d, p) 

Acetonitrile 

-5.6826 -1.5902 2.6742 -1994.28884 -4.0924 

6-311G(d, p) 

Water 

-5.6935 -1.5989 2.7387 -1994.28932 -4.0946 

6-311G Gas -5.5525 -1.4999 1.6614 -1993.77419 -4.0526 

6-311G Ethanol -5.8393 -1.7394 2.8472 -1993.79045 -4.0999 

6-311G 

Acetonitrile 

-5.8486 -1.7473 2.9031 -1993.79080 -4.1013 

6-311G Water -5.8608 -1.7570 2.9793 -1993.79147 -4.1038 

 

Figure 3. ∆E energy gap and HOMO and LUMO of the molecular structure by using B3LYP/6-311G(d, p) and 

B3LYP/6-311G and in the gas phase 
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Table 3. The calculated χ, μ, η, S, ω, ΔN and ECT values with DFT in water media (All data are in a.u.) 

 
Compounds EHOMO ELUMO χ μ η S ω ΔN ECT 

6-311G          

C31H33N3OS. 

C2H6O 

-0.21538 -0.06457 0.1400 -0.1400 0.0754 6.6313 0.1300   

Adenine -0.23549 -0.03873 0.1371 -0.1371 0.0984 5.0813 0.0955 0.0083 0.4640 

Cytosine -0.24446 -0.04412 0.1443 -0.1443 0.1002 4.9900 0.1038 0.0122 0.4186 

Guanine -0.22304 -0.02807 0.1255 -0.1255 0.0975 5.1282 0.0805 0.0419 0.5744 

Thymine -0.25585 -0.05415 0.1550 -0.1550 0.1008 4.9603 0.1190 -0.0426 0.3218 

6-311G(d, p)          

C31H33N3OS. 

C2H6O 

-0.20923 -0.05876 0.1340 -0.1340 0.0752 6.6445 0.1193   

Adenine -0.22929 -0.02973 0.1295 -0.1295 0.0998 5.0100 0.0840 0.0128 0.4830 

Cytosine -0.24076 -0.03667 0.1387 -0.1387 0.1020 4.9020 0.0943 -0.0133 0.4208 

Guanine -0.21581 -0.01545 0.1156 -0.1156 0.1002 4.9900 0.0667 0.0524 0.6270 

Thymine -0.25060 -0.04162 0.1461 -0.1461 0.1045 4.7847 0.1021 -0.0337 0.3826 

 

5. CONCLUSION 

When the geometric optimization results are considered, it can be said that the bond parameters of the molecular 

structure calculated in the water environment are good agreement to its the experimental values.  

As can be seen from the calculation results, it is found that the numerical values of EHOMO, ELUMO, ∆E, the total 

energy and the dipole moment of the molecular structure increase in the solvent environment with large dielectric 

constant. And also, in the water media, it can be said that the molecular structure is the most stable, it is harder 

compared to the gas phase, and a low chemical reactivity, high kinetic stability. 

 

An electrophilicity-based charge transfer (ECT) descriptor has been proposed in this work. It has been successfully 

tested on the interaction between the molecular structure C31H33N3OS.C2H6O and DNA bases. ECT shows that the 

maximum amount of charge transfer takes place between the molecular structure (acts as an acceptor) and guanine 

(acts as a donor), whereas the minimum amount of charge flows between the molecular structure and thymine.  
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Abstract 

Molecular structure having thiazole and hydrazone group C31H33N3OS.C2H6O closed formula has been optimized 

in different basis sets and in both gas and solvent environments by using DFT (Density Functional 

Theory)/B3LYP. The spectroscopic properties of the molecular structure were investigated by calculating its IR 

and UV-vis spectra. To investigate the nucleophilic or electrophilic states of the molecular structure, its Fukui 

functions and molecular electrostatic potential (MEP) map are calculated by DFT. In addition, nonlinear optical 

properties of the molecular structure were also investigated by using DFT/B3LYP. 

 

Keywords: Hydrazone, DFT, IR spectra, MEP 

1. INTRODUCTION 

Hydrazone compounds (–NH–N=C–) and their complexes have been widely studied due to their 

facile synthesis and potential biological activities. During recent years, many hydrazone 

compounds and their complexes have displayed novel structures and extensive applications in 

luminescent probes, antibacterial and antitumor agents, fluorescence markers, optical materials, and 

anticonvulsant agent. In the past ten years, we have done some work in the synthesis, 

structural characterization, and properties of hydrazone compounds, which show novel structures 

and luminescent properties (Yang et al., 2016). 

Small-ring heterocycles including nitrogen and sulfur have been under investigation for a long time on account of 

their synthetic diversity and therapeutic relevance. Among the wide range of heterocycles explored to privileged 

candidates in drug discovery, thiazoles have been identified to play a necessary role in medical chemistry (Parekh 

et al., 2013). Thiazole ring is a structural fragment of natural compounds such as thiamine (vitamin B1), thiamine 

pyrophosphate (TPP, a coenzyme important in respiration in the 

Krebs cycle), epothilones, carboxylase, and the large family of macrocyclic thiopeptide antibiotics, thiostrepton 

and micrococcin P1 (Glotova et al., 2008; Yadlapalli et al., 2013). Thiazole derivatives are associated with a broad 

spectrum of biological properties, including anticonvulsant, antimicrobial, antituberculous, bacteriostatic 

activities, antiviral, antimalarial, anticancer, hypertension, inflammation, schizophrenia, HIV infections, hypnotics 

and more recently for the treatment of pain, as fibrinojen receptor antagonists with antithrombotic activity, as new 

inhibitors of bacterial DNA gyrase B (Raslan and Khalil, 2003; Banothu et al., 2014; Milinkevich et al., 2008; 

Gouda et al., 2010). Thiazole derivatives are also found in application in the drug development for the treatment 

of allergies (Lv et al., 2009).  

In this study, by using DFT/B3LYP, the molecular structure is optimized with 6-31G, 6-311G, 6-311G(d, p) and 

6-311+G(d, p) basis sets. The MEP map is formed and its Fukui functions are found by using B3LYP/6-311G(d, 

p) in order to determined its nucleophilic and electrophilic reactive atoms. And also, The spectroscopic properties 

of the molecular structure C31H33N3OS.C2H6O are investigated theoretically by using IR and UV-vis. In addition, 

the non-linear optical properties of the molecular structure are investigated by DFT. 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

Starting geometries of the compound C31H33N3OS.C2H6O were taken from X-ray refinement data (Yüksektepe et 

al., 2006) for computing procedure. The molecular structures of the compound in the ground state were optimized 

by DFT methods to include correlation  corrections with with 6-31G, 6-311G, 6-311G(d, p) and 6-311+G(d, p) 

basis sets. DFT forms hybrid functionals, including B3 (Becke, 1993) which defines the exchange functional as 

the linear combination of Hartree Fock, local, and gradient-corrected exchange terms. The B3 hybrid functional 
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was used in combination with the correlation functionals (Lee et al., 1988). Fukui functions were determined by 

B3LYP/6-311G(d, p)  to decide the nucleophilic and electrophilic atoms of the molecule. Molecular electrostatic 

potential map containing nucleophilic and electrophilic regions was obtained by the same basis set. Four different 

base sets were used in the calculations to determine the types of vibration in the IR spectra. In the same way, UV 

spectra of molecular structure were obtained in different solvent environments with both gas and dielectric 

constants and possible transitions were obtained. All the calculations were performed using Gaussian 09 program 

(Frisch et al., 2009).  

Fukui functions equations: 

The Fukui function is given as the change in the density function ρ(r) of the molecule as a consequence of changing 

the number of electrons N in the molecule, under the constraint of a constant external potential. The Fukui function 

is defined as: 

                             

                                                                          
( )

( )
r

F r r
N

 
  

 
                                                             (1) 

where ρ(r) is the electronic density, N is the number of electrons and r is the external potential exerted by the 

nuclease. Fukui functions are introduced, which are advocated as reactivity descriptors in order to identify the 

most reactive sites for electrophilic or nucleophilic reactions within a molecule. The Fukui function indicates the 

propensity of the electronic density to deform at a given position upon accepting or donating electrons. Also, it is 

possible to define the corresponding condensed or atomic Fukui functions on the jth atom site as, 

                                                                         ( ) ( 1)j j jf q N q N                                                        (2) 

                                                                         ( 1) ( )j j jf q N q N                                                        (3) 

                                                                       0 1
[ ( 1) ( 1)]

2
j j jf q N q N                                               (4) 

for an electrophilic ( )jf r , nucleophilic or free radical attack ( )jf r , 0 ( )jf r on the reference molecule, 

respectively. In these equations, qj is the atomic charge (evaluated from Mulliken population analysis, electrostatic 

derived charge, etc.) at the jth atomic site in the neutral (N), anionic (N+1) or cationic (N-1) chemical species. 

Here, it is important to mention that independently of the approximations used to calculate the Fukui function, all 

of them follow the exact equation: 

                                                                                  ( ) 1f r dr                                                                (5) 

which is important in the use of the Fukui function as an intramolecular reactivity index. Parr and Yang showed 

that sites in chemical species with the largest values of Fukui function (fj) shows high reactivity for corresponding 

attacks (Parr and Yang, 1989). 
Non-linear optic equations: 

The energy of an uncharged molecule under a weak, general electric field can be expressed by Buckingham type 

expansion (Buckingham, 1967; McLean and Yoshimine, 1967; Lin and Wu 2000):  
 

                                            
0 (1/ 2) (1/ 6) .....i i ij i j ijk i j kE E F F F F F F                                        (6) 

where E is the energy of a molecule under the electric field F, E0 is the unperturbed energy of a free molecule, Fi 

is the vector component of the electric field in the i direction, and μi, αij, βijk are the dipole moment, linear 

polarizability and first-order hyperpolarizability, respectively. Here, each subscript of i, j and k denotes the indices 

of the Cartesian axes x, y, z, and a repeated subscript means a summation over the Cartesian indices x, y, z. The 

ground state dipole moment μ, the polarizability <α>, the anisotropy of the polarizability <Δα> and the first-order 

hyperpolarizability β, using the x, y, z components they are defined as (Abraham et al., 2008; Karamanis et al., 

2008). 
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(α: 1 a.u. = 0.1482 x10-24 esu; β: 1 a.u.= 8.6393 x10-33 esu). 

 

3. RESULTS  

The geometry of the compound C31H33N3OS.C2H6O (Fig. 1) was optimized by DFT/B3LYP with 6-31G, 6-311G, 

6-311G(d, p) and 6-311+G(d, p) basis sets, the D-H distances and the intra molecular hydrogen bond parameters 

in the hydrogen bonds were compared (Table 1 and Table 2). Molecular electrostatic potential (MEP) map is 

observed by DFT/B3LYP with 6-311G(d, p) (Fig. 2). To determine the nucleophilic and electrophilic atoms of the 

compound, its Fukui functions were obtained from NPA (Natural Population Analysis) charges (Table 3). IR 

spectroscopy (Table 4 and Fig. 3) of the compound using the optimized structures was theoretically investigated 

and compared with the possible vibration types in the literature. UV-Vis spectra of the compound were obtained 

with TD-DFT in Gas, Cloroform, Ethanol, DMSO and Water media and the possible transitions in its molecular 

orbitals were found (Table 5 and Fig. 4-5). The polarizability and hyperpolarizability of the compound are 

calculated by DFT (Table 6). 

 

4. DISCUSSION 

The optimized molecular structure of the C31H33N3OS.C2H6O by using DFT/B3LYP/6-311G(d, p) are shown in 

Figure 1 in gas phase. According to the X-ray analysis results (Yüksektepe et al., 2006), the hydrogen bonds in 

the molecule are C(16)–H(16)…O(2)i, O(1)–H(1)…O(2)ii, O(1)–H(1)…N(1)ii, O(2)–H(2A)…O(1)i, N(2)–

H(2)…O(1), (Symmetry codes: (i);1+x, y, z, (ii); -x+1, -y+1, -z+1). The D-H distances in the hydrogen bonds 

and the intra molecular hydrogen bond parameters of the C31H33N3OS.C2H6O are given in Table 1 and Table 

2, respectively. As can see from Table 1, when the experimental and theoretical values are compared, theoretical 

results can be said to be greater than experimental values.  

Table 1. D-H distances in intermolecular and intramolecular hydrogen bonds of the compound by X-ray 

and the DFT method  

Bond Parameter 

D–H 

Exp. 

(Yüksekt

epe et al., 

2006) 

6-31G 6-311G 6-311G(d, p) 6-311+G 

(d, p) 

N(2)–H(2) 0.86 1.02739 1.02273 1.02167 1.01673 

O(1)–H(1) 0.82 0.97759 0.97288 0.96357 0.96377 

O(2)–H(2A) 0.82 1.00391 0.99721 0.98030 0.99696 

C(16)–H(16) 0.93 1.07675 1.07311 1.07733 1.07850 
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Table 2. The intra molecular hydrogen bond parameters X-ray and the DFT method  

 

N(2)‒H(2)…O(1) D‒H(Å) H…A(Å) D…A(Å) D‒H…A(º) 

Exp. (Yüksektepe et al., 2006) 0.86 2.06 2.6541 126 

6‒31G Gas 1.0274 1.9276 2.6518 124.80 

6‒311G Gas 1.0227 1.9646 2.6730 123.87 

6‒311G(d, p) Gas 1.0217 2.0115 2.7086 123.13 

6‒311+G(d, p) Gas 1.0167 1.9386 2.7085 130.19 

 

 

Figure 1. The optimized molecular structure by using DFT/B3LYP/6-311G(d, p) (Gas phase) 

 

The total electron density mapped with MEP surface provides a visual representation of the chemically active sites 

of a molecule. This plays an important role in understanding the molecular reactivity, electrophilic reactions, 

substituent effects, intra and intermolecular interactions. The different values of the electrostatic potential are 

represented by the different colors; red represents the most negative electrostatic potential regions, blue represents 

the most positive electrostatic potential regions and green represents regions of zero potential. Fig. 2 presents the 

plot of the total electron density mapped with MEP surface of the molecule. It is indicated that the molecule has 

the neutral electrostatic potential (green) in the nuclear position of the cyclobutane and phenyl rings. The neutral 

electrostatic potential envelopes over the π-system of the aromatic rings, causing a more electrophilic region 

around the hydrogen atoms. The plot illustrates that the electronegative atoms such as O(2) and N(1) in the 

molecule have higher negative electrostatic potential (red), and are the possible sites for the nucleophilic attack 

and also, the atoms O2 and N(1) act as acceptor atom in the intermolecular interaction.  The hydrogen atoms of 

the oxygen atom, thiazole carbon and phenyl rings have positive charge values and they belong to the regions of 

positive electrostatic potential. 

Recently it was reported that a negative Fukui function value means that when adding an electron to the molecule, 

in some spots, the electron density is reduced; alternatively when removing an electron from the molecule, in some 

spots, the electron density is increased. The molecular reactivity plays a key role in the design of new 

pharmaceutical compounds and in understanding the bioactivity of the molecule.  

In the present investigation, the single point energy calculation was performed at the DFT/B3LYP level with 6-

311G(d, p) basis set for the anionic and cationic form of the molecule using the ground state with doublet 

multiplicity. The Natural population analysis (NPA) was used to calculate the Fukui functions. Table 3 represents 

the calculated values of the Fukui functions for identifying the possible regions of electrophilic, nucleophilic and 

radical attack. The most nucleophilic reactive atoms of the molecule are in the order of N(2) > C(16) > C(18) > 

S(1) > N(1). The hydrazone and thiazole ring are the highly reactive site for a nucleophilic attack. The most 

electrophilic reactive atoms are identified to be in the order of C(18) > N(3) > C(29). The phenyl ring and 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                                  448 

 

 

hydrazone group are the highly reactive site for a electrophilic attack. The C(18), C(16) and S(1) atoms are 

favorable sites for the radical attack.  

Theoretical IR spectra (Fig. 3) of the molecular structure was calculated by using B3LYP/6–31G, B3LYP/6–311G, 

B3LYP/6–311G(d, p) and B3LYP/6–311+G(d, p). The harmonic vibrational frequencies are shown in Table 4. In 

the literature, the characteristic bands were observed at 3000-3100 cm-1, 3200-3550, and 1400-1600 cm-1 C-H, O-

H, and C-C stretching modes, respectively. For the carbazone group and thiazole ring, C=N stretching modes were 

observed at 1609 and 1586 cm-1 (Yüksektepe et al., 2006). As can be seen from Table 4 and Figure 3, the 

experimental (literature results) and calculated frequencies show differences. The first reason is that the 

experimental results have been recorded for the compound in the solid state, while the computed spectra 

correspond to isolated molecule in the gas phase. The second reason is the fact that the experimental values 

correspond to anharmonic vibrations, whereas the calculated values are harmonic vibrations. 

Table 3 Values of the Fukui function considering Natural Population analysis (NPA). 

 

6-311G 

(d, p) 

6-311G 

(d, p) 

Atoms fj
0 fj

+ fj
- Atoms fj

0 fj
+ fj

- 

O1 0.00292 -0.00385 0.00969 C15 0.03285 0.04715 0.01855 

O2 -0.00068 0.00264 -0.00401 C16 0.07671 0.09881 0.05461 

N1 0.05781 0.06396 0.05167 C17 0.00782 -0.00859 0.02424 

N2 0.05334 0.11697 -0.01029 C18 0.10350 0.09773 0.10928 

N3 0.04669 -0.01375 0.10713 C19 -0.00313 -0.00681 0.00054 

S1 0.07535 0.09190 0.05880 C20 -0.01177 -0.01619 -0.00736 

C1 -0.00225 -0.00349 -0.00101 C21 0.00179 0.00397 -0.00038 

C2 0.00383 0.00718 0.00049 C22 0.01422 0.01028 0.01817 

C3 0.00686 0.00926 0.00447 C23 0.02925 0.01865 0.03985 

C4 0.02737 0.04249 0.01226 C24 0.00762 0.00645 0.00880 

C5 0.01229 0.00894 0.00335 C25 0.00469 -0.00571 0.01510 

C6 -0.01082 -0.00810 -0.00272 C26 -0.00257 -0.01562 0.01047 

C7 0.00253 0.00600 -0.00093 C27 0.02898 0.02831 0.02962 

C8 0.00968 0.02630 -0.00694 C28 0.01632 0.00971 0.02293 

C9 -0.00186 -0.00327 -0.00046 C29 0.07102 0.05347 0.08858 

C10 0.00431 0.00146 0.00716 C30 0.00837 0.00590 0.01058 

C11 -0.00111 -0.00032 -0.00191 C31 0.03314 0.02051 0.04578 

C12 0.00107 0.00138 0.00077 C32 -0.00155 -0.00218 -0.00093 

C13 0.00503 0.00878 0.00129 C33 -0.00104 -0.00094 -0.00114 

C14 -0.01573 -0.01912 -0.01234 
    

 

TD-DFT at B3LYP/6-311G and B3LYP/6-311G(d, p) levels calculations were started from gas phase and solution 

phases.The theoretical UV–Vis absorption bands of the molecule are comparatively given in Table 5. These four 

solvents have different dielectric constants and dipole moments; cloroform ε = 4.81, μ = 1.15 D; ethanol ε = 24.5, 

μ = 1.69 D; dimethylsulfoxide (dmso) ε = 46.7, μ = 3.9 D; water ε = 80.1, μ = 1.82 D. The greater the dielectric 

constant, the greater the polarity (in this study; Water = high, gas phase = low). A second comes from directly 

measuring the dipole moment. Results obtained from used solvents having different polarities are shown in Table 

5.  
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Table 4 Vibrational frequencies of the title compound with DFT/B3LYP Methods (ρt: rocking, δ: 

bending, ρs: scissorsing, υs: symmetric stretching, υas: asymmetric stretching, θ: breathing, t: twisting, w: 

wagging) 

 

Frequencies Exp. 

(Yüksektepe 

et al., 2006)  

B3LYP 

6-31G 

B3LYP 

6–311G 

B3LYP 

6–311G(d, p) 

B3LYP 

6–311+G 

(d, p) 

ν(OH)     

ν(NH)      

ν(CH) thiazole 

νs(CH) phenyl 

νas(CH)  phenyl 

νas(CH2) 

νas(CH3) 

ν(OH) ethanol 

νas(CH3) ethanol 

νas(CH2) ethanol 

νs(CH3) 

νs(CH2) 

ν(CH) 

ν(CH) cyclobuthyl 

νs(CH3) ethanol 

νs(CH2) ethanol 

ν(CC) phenyl 

ν(C=N) carbazone 

ν(C=N)thiazole  

ν(C=C) thiazole 

ρt(CH3) 

δ(CH) phenyl 

ρt(CH3) + ρs(CH2) ethanol 

ρt(CH3) cyclobuthyl 

ρs(CH2) 

δ(NH) 

δ(OH)+ δ(CH) 

δ(OH) ethanol 

δ(CH)cyclobuthyl 

δ(CH) 

δ(NCN) 

ν(CN) thiazole 

δ(CH) thiazole 

ν(NN) 

t(CH) phenyl 

ν(CO) 

δ(NCC) thiazole 

ν(CS) 

3468 

3254 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1609 

1586 

3658 

3357 

3320 

3243/3177 

3214/3174 

3152 

3133/3116 

3149 

3134/3115 

3088 

3095 

3087 

3078 

3059 

3041 

3021 

1667 

1645 

1633 

1600 

1557 

1556 

1556 

1536 

1514 

1510/1476 

1500/1255 

1505/910 

1415 

1411/1376 

1360-1355 

1278/1052 

1183 

1155 

1059 

1035/986 

931 

841 

3687 

3365 

3285 

3196/3147 

3195/3182 

3122 

3105/3085 

3190 

3100 

3059 

3029 

3082 

3062 

3037 

3013 

2998 

1650 

1646/1626 

1613 

1579 

1550 

1545 

1528 

1544 

1522 

1493/1467 

1409/1304 

1489 

1406 

1402-1378 

1339 

1279 

1268 

1149 

1051 

1044 

978/924 

745 

3818 

3410 

3259 

3203/3166 

3180 

3119 

3114/3098 

3480 

3098/3085 

3049 

3072 

3054 

3043 

3038 

3021 

2993 

1649 

1636 

1598 

1575 

1521 

1525 

1515 

1508 

1496 

1466/1450 

1450/1240 

1466 

1403 

1403/1373 

1342/1277 

1304 

1292 

1202/1179 

1020 

1073 

1039/958 

850/781 

3820 

3482 

3242 

3194 

3179 

3124 

3115/3089 

- 

3107 

3064 

3037 

3065 

3059 

3036 

3034 

3021 

1646 

1655 

1670 

1659 

1520 

1525 

1500 

1506 

1506/1492 

1532 

1421 

- 

1386 

1349 

1303 

1286 

1421 

1201 

1005 

1038 

951 

822 
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Figure 2. The MEP map of the optimized molecular structure by using DFT/B3LYP/6-311G(d, p) (Gas phase) 

 

 
Figure 3 The theoretical IR spectrums of the molecular structure 

 

Table 5 The calculated some absorption wavelength (λ) from 25 state, excitation energies (E), oscillator strength 

(f) and frontier orbital energies of compound (1) by TD-DFT method.  

 
TD-B3LYP Wavelengths(nm) 

(% 

Contributions) 
f MO→MO TD-B3LYP Wavelengths(nm) 

(% 

Contributions) 
f MO→MO 

6-311G 

Gas 

 

340.627(98%) 

257.942(60%) 

238.465(41%) 

 

0.512 

0.174 

0.077 

 

HOMO→LUMO 

HOMO-3→LUMO 

HOMO→LUMO+5 

 

6-311G(d, p) 

Gas 

 

342.575(99%) 

257.150(63%) 

221.881(79%) 

 

0.488 

0.186 

0.023 

 

HOMO→LUMO 

HOMO-4→LUMO 

HOMO-

1→LUMO+3 

 
6-311G 

Cloroform 

 

346.617(99%) 

259.095(59%) 

239.895(62%) 

 

0.607 

0.165 

0.146 

 

HOMO→LUMO 

HOMO-4→LUMO 

HOMO→LUMO+4 

6-311G(d, p) 

Cloroform 

 

347.920(99%) 

258.388(69%) 

220.249(60%) 

 

0.579 

0.199 

0.099 

HOMO→LUMO 

HOMO-3→LUMO 

HOMO-

1→LUMO+4 

 

6-311G 

Ethanol 

 

345.169(99%) 

260.106(52%) 

239.376(63%) 

 

0.592 

0.144 

0.138 

 

HOMO→LUMO 

HOMO-4→LUMO 

HOMO→LUMO+4 

 

6-311G(d, p) 

Ethanol 

 

346.326(99%) 

258.307(64%) 

219.937(48%) 

 

0.566 

0.199 

0.084 

 

HOMO→LUMO 

HOMO-3→LUMO 

HOMO-

1→LUMO+4 

 

6-311G 

Dimethyl 

sulfoxide 

 

345.795(99%) 

260.155(57%) 

239.496(63%) 

 

0.601 

0.160 

0.142 

 

HOMO→LUMO 

HOMO-4→LUMO 

HOMO→LUMO+4 

 

6-311G(d, p) 

Dimethyl 

sulfoxide 

 

346.898(99%) 

258.426(59%) 

219.995(44%) 

 

0.574 

0.201 

0.081 

 

HOMO→LUMO 

HOMO-3→LUMO 

HOMO-

1→LUMO+4 

 

6-311G 

Water 
344.728(99%) 

260.014(56%) 

239.238(63%) 

0.587 

0.158 

0.135 

HOMO→LUMO 

HOMO-4→LUMO 

HOMO→LUMO+4 

6-311G(d, p) 

Water 
345.863(99%) 

258.270(54%) 

219.874(49%) 

0.561 

0.200 

0.089 

HOMO→LUMO 

HOMO-3→LUMO 

HOMO-

1→LUMO+4 
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Figure 4 HOMO, LUMO surfaces, the frontier molecular orbital levels and percantage distributions of 

functional groups of the title compound to molecular orbitals by B3LYP/6-311G(d, p) method. (EHOMO= -5.438 

eV, ELUMO= -1.391 eV) 

 

            a) 

b)

 
 

Figure 5 A diagram of the calculated UV spectra using both gas and solvent phases for a) 6-311G and b) 

6-311G(d, p) 

 

NLO is at the forefront of current research because it provides the key functions of frequency shifting, optical 

modulation, optical switching, optical logic, and optical memory for the emerging technologies in areas such as 

telecommunications, signal processing, and optical interconnections (Geskin et al., 2003; Sajan et al., 2006). 

Another important molecular feature of its electronic properties is its polarizability. The calculated components of 

the polarizability tensor α, the polarizability <α> and the anisotropy of the polarizability <Δα> for studying the 

molecules are listed in Table 6. The concepts of hardness and softness of atoms and molecules are however, 
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intimately linked with their polarizabilities and also the sizes. Softness and polarizability are assumed to be related: 

“a soft species is also more polarizable.” Thus, a hard (soft) species is known to correspond to a low (high) value 

of the polarizability as well as a small (large) size (Ghanadzadeh et al., 2006). 

 

Table 6 Calculated components of the polarizability tensor α, the polarizability  <α> and the anisotropy of the 

polarizability <Δα>,  The electric dipole moments,  μ(D) and first order hyperpolarizability of studied molecule 

using different  basis sets from DFT/B3LYP calculations. 

 

 
Basis 

Sets 

αxx 

(a. u.) 

αxy 

(a. u.) 

αyy 

(a. u.) 

αxz 

(a. u.) 

αyz 

(a. u.) 

αzz 

(a. u.) 

<α> 

(a. u.) 

<Δα> 

(a. u.) 

<Δα>x10-

24 

(esu) 

  

6-311G 562.7693 -14.9078 383.5242 9.7493 1.3458 336.8908 427.7281 208.8530 30.9520   

6-311G 

(d, p) 

570.7040 -19.0790 393.4103 2.9443 3.8165 350.7031 438.2725 204.9156 30.3685   

 μx μy μz         

6-311G 0.2676 0.5837 0.1150         

6-311G 

(d, p) 

0.4415 0.3725 0.0824         

 β
xxx

 

(a. u.) 

β
xxy

 

(a. u.) 

β
xyy

 

(a. u.) 

β
yyy

 

(a. u.) 

β
xxz

 

(a. u.) 

β
xyz

 

(a. u.) 

β
yyz

 

(a. u.) 

β
xzz

 

(a. u.) 

β
yzz

 

(a. u.) 

β
zzz

 

(a. u.) 

βx10
-29

 

(esu) 

6-311G 1192.8587 -605.3340 -93.6413 87.0342 307.8758 -108.2370 -7.4697 52.4225 168.1285 -67.0508 1.0593 

6-311G 

(d, p) 

1500.2942 -626.3691 -36.3026 -67.6911 327.7465 -116.9911 20.9777 48.7184 163.2567 -61.2506 1.4071 

 

5. CONCLUSION 

The molecular structure was optimized using different basis sets. According to the calculation results, we can say 

that the theoretical values in the hydrogen bond parameters are greater than the experimental values. The results 

closest to experimental values were found with 6-311G (d, p) basis set. The calculated MEP and Fukui functions 

indicate that the electrophilic region of the molecule is around hydrogen atoms and the nucleophilic region is 

around oxygen and nitrogen atoms. For the selected vibration types in the molecule we can say that the calculated 

IR spectra are good agreement with the experimental values. According to the calculation made with the TD-DFT 

/ 6-311G (d, p) basis set, the contribution to the highest occupied molecular orbital is from the thiazole ring while 

the hydrazone compound contributes to the lowest unoccupied molecular orbital. We can say that it has non-linear 

optical properties from the calculated β values of the compound. 
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Abstract 

 

Macrofungi that produce their fruit-bodies partially or completely embedded in soil or humus are known as 

hypogeous fungi. Current literature indicate that, 90 hypogeous macrofungi taxa have so far been reported from 

Turkey. Ninenteen of them (hypogeous or samihypogeous) were also found to exist in Gaziantep province. They 

were distributed among 11 genera, 9 families and 4 orders witihin Ascomycota and Basidiomycota. The most 

crowded family in Gaziantep, in terms of hypogeous fungi is Pyronemataceae. 

Keywords: Biodiversity, hypogeous macrofungi, Gaziantep. 

1. INTRODUCTION 

The kingdom Fungi is assumed to be the second crowded group of organisms in the world and they have very 

important roles in ecosystem. Those soil fungi which produce macroscopic fruit-bodies partially or completely 

embedded in soil or humus are known as hypogeous fungi. They are ecologically important group of fungi. Though 

hypogeous fungi are frequently overlooked in the mapping and biodiversity studies (Chavdarova et al., 2011), they 

have attracted considerable attention because of their role as mycorrhizal symbionts of woody plants and their 

importance in small mammal mycophagy (States and Gaud, 1997). 

According to the current checklists (Sesli and Denchev, 2014; Solak et al., 2015) and the latest contributions (Kaya 

and Uzun, 2015; Türkoğlu et al., 2015; Elliot et al., 2016; Şen et al., 2016; Alkan et al., 2018; Doğan et al., 2018; 

Uzun and Yakar, 2018; Uzun et al., 2018) 82 hypogeous macrofungi taxa, within the phylum Ascomycota (12 

Tuberaceae, 10 Pyronemataceae, 7 Pezizaceae, 2 Elaphomycetaceae) and Basidiomycota (8 Hymenogastraceae, 7 

Hysterangiaceae, 6 Gomphaceae, 6 Rhizopogonaceae, 5 Albatrellaceae, 5 Paxillaceae, 3 Russulaceae, 2 

Bolbitiaceae, 2 Sclerogastraceae, 1 Agaricaceae, 1 Amanitaceae, 1 Boletaceae, 1 Cortinariaceae, 1 Hydnangiaceae, 

1 Mesophelliaceae, 1 Phallogastraceae), have so far been reported from Turkey. Here we present the hypogeous 

macrofungi determined within the boundaries of Gaziantep province.  

The study aims to make a contribution to the mycobiota of Turkey. 

2. MATERIALS AND METHODS 

Hypogeous macrofungi samples were collected from the suitable habitats within the boundaries of Gaziantep 

province during routine field trips between 2013 and 2016. During field studies, geographic positions of the 

samples were noted together with their necessary morphological and ecological characteristics, and they were 

photographed in their natural habitats. Then the samples were collected carefully and transferred to the fungarium 

within paper boxes. The samples then let to dry in an air conditioned room or in lyophilizer and put in polyetylene 

bags as fungarium materials. Nikon eclipse Ci-S trinocular light microscope, DS-Fi2 digital camera and Nikon 

DS-L3 displaying apparatus were used for microstructural investigation and photographing. Identification of the 

samples were performed with the help of Hawker (1954), Phillips (1981), Breitenbach  and Kränzlin, (1984), 

Jordan, (1995), Pegler et al., (1995), Fouchier and Neville, (1998), Arroyo et al. (2005), Medardi, (2006), Beug et 

al., (2014) and Kaounas et al., (2015). The specimens are kept in Biology Department, Science Faculty, 

Karamanoğlu Mehmetbey University. 
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3. RESULTS  

The list of hypogeous and semihypogeous macrofungi determined in Gaziantep province were provided together 

with their, localities, collection dates and personal voucher numbers. Systematics of the taxa are in accordance 

with Index fungorum (accessed 30 August 2018). 

Ascomycota Caval.-Sm. 

Pezizales J. Schröt. 

Helvellaceae Fr.  

1. Barssia hellenica Kaounas, Agnello, P. Alvarado & Slavova 

İslahiye, Tandır village, Huzurlu high plateau, in soil, under Abies cilicica subsp. cilicica  in mixed forest, 

26.04.2014, K.8864. 

Pezizaceae Dumort.  

2. Sarcosphaera coronaria (Jacq.) J. Schröt. 

İslahiye, Tandır village, among needle litter in mixed forest, 27.04.2013, K.7919; Şahinbey, Öğümsöğüt  village, 

06.04.2013, K. 7867; Nurdağı, Hamidiye village, 04.04.2015, K.11630. 

3. Terfezia boudieri Chatin 

Nizip, Mercanlı village, in soil among Helianthemum sp., 30.03.2013, K.7839. 

4. Terfezia olbiensis Tul. & C. Tul. 

İslahiye, Tandır village, Huzurlu high plateau, mixed forest, under soil, 02.05.2014, K.8911. 

Pyronemataceae Corda  

5. Geopora arenicola (Lév.) Kers 

Yavuzeli, Büyükkarakuyu  village, on sandy soil among grass, 20.04.2012, K.7418; Nurdağı, İncirli  village, 

05.12.2014, K.10873; Nurdağı, Hamidiye village, 12.12.2014, K.11022; Şehitkamil, Durnalık  village, 

07.03.2015, K.11394. 

6. Geopora arenosa (Fuckel) S. Ahmad 

Şehitkamil, Yeşilce village, among grass in Quercus sp. forest, 12.04.2015, K.11704; Nurdağı, Atmalı village, 

04.04.2015, K.11617. 

7. Geopora sumneriana (Cooke) M. Torre 

Nurdağı, Atmalı village, among grass in mixed forest, 12.12.2014, K.10986. 

8. Hypotarzetta insignis (Berthet & Riousset) Donadini 

Nurdağı, Kuzoluk village, on soil in pine forest, 18.04.2015, K.11782. İslahiye, Huzurlu high plateau, 

on soil in mixed forest, 26.04.2014, K. 8866. 

Tuberaceae Dumort.  

9. Tuber borchii Vittad. 

Nurdağı, Ökkeşiye village, in soil under Quercus sp., 24.10.2015, K.12541. 

Basidiomycota R.T. Moore 

Boletales E.-J. Gilbert 

Paxillaceae Lotsy  

10. Melanogaster ambiguus (Vittad.) Tul. & C. Tul. 
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İslahiye, Tandır village, Huzurlu high plateau, mixed forest, semi-hypogeous, 26.04.2014, K.8876. 

11. Melanogaster broomeanus Berk. 

İslahiye, Tandır village, Huzurlu high plateau, mixed forest, under soil, mycorrhizal with hardwood, 09.11.2013, 

K.8173. 

Rhizopogonaceae Gäum. & C.W. Dodge  

12. Rhizopogon luteolus Fr. 

Nurdağı, Belpınar village, in soil in pine forest, 26.10.2014, K.10299; Atmalı village, 29.11.2014, K.10765; 

Ataköy village, 22.03.2015, K.11498; Tüllüce village, 03.04.2015, K.11577; Kömürler village, 10.04.2015, 

K11698. 

13. Rhizopogon roseolus (Corda) Th. Fr. 

Nurdağı, Belpınar village, in soil in pine forest, 26.10.2014, K.10306; İncirli village, 05.12.2014, K.10875; 

Hamidiye village, 04.04.2015, K11628; Kırkpınar village, 12.04.2015, K.11737. 

Sclerodermataceae Corda  

14. Scleroderma cepa Pers. 

İslahiye, Altınüzüm village, among grass in mixed forest, 14.11.2014, K. 10631. 

15. Scleroderma polyrhizum (J.F. Gmel.) Pers. 

İslahiye, Tandır village, Huzurlu high plateau, mixed forest, on soil, 18.05.2013, K.8006. 

16. Scleroderma verrucosum (Bull.) Pers. 

Şahinbey, Yeşilkent village, among grass, 13.11.2015, K.12778. 

Gomphales Jülich 

Gomphaceae Donk 

17. Gautieria monticola Harkn. 

İslahiye, Tandır village, Huzurlu high plateau, mixed forest, under soil, 26.04.2014, K.8862. 

18. Gautieria trabutii (Chatin) Pat. 

İslahiye, Tandır village, Huzurlu high plateau, mixed forest, in soil under Quercus sp., 02.05.2014, K.8912.  

Hysterangiales K. Hosaka & Castellano 

Hysterangiaceae E. Fisch.  

19. Hysterangium clathroides Vittad. 

İslahiye, Tandır village, Huzurlu high plateau, mixed forest, under soil, mycorrhizal with Cedrus sp. root, 

26.04.2014, K.8863. 

4. DISCUSSION 

Ninenteen hypogeous and semihypogeous macrofungi belonging to 11 genera, 9 families and 4 orders within 

Ascomycota and Basidiomycota were determined in Gaziantep province. Nine of them belong to the pyhlum 

Ascomycota and  10 belong to the Basidiomycota. The taxa distributed in four orders (9 Pezizales, 7 Boletales, 2 

Gomphales and 1 Hysterangiales). The most crowded family in Gaziantep in terms of hypogeous fungi was found 

to be Pyronemataceae. Distribution of the hypogeous taxa to the families were given in Table 1. 
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The determined hypogeous or semihypogeous taxa in the region distributed in 11 genera (3 Geopora, 3 

Scleroderma, 2 Gautieria, 2 Melanogaster, 2 Rhizopogon, 2 Terfezia, 1 Barssia, 1 Hypotarzetta, 1 Hysterangium, 

1 Sarcosphaera and 1 Tuber).  

 

Table 1. Distribution of the determined hypogeous taxa to the families 

 Family name  of taxa 

1 Pyronemataceae Corda 4 

2 Pezizaceae Dumort. 3 

3 Sclerodermataceae Corda 3 

4 Gomphaceae Donk 2 

5 Paxillaceae Lotsy 2 

6 Rhizopogonaceae Gäum. & C.W. Dodge 2 

7 Helvellaceae Fr. 1 

8 Hysterangiaceae E. Fisch. 1 

9 Tuberaceae Dumort. 1 

 

Four of the determined 19 hypogeous macrofungi are edible, 14 are inedible while one of them is more or less 

poisonous. Two of them, Barssia hellenica and Hypotarzetta insignis were also reported as new records for Turkish 

mycobiota by Kaya and Uzun (2015) and Uzun et al. (2018), and currently exist only in Southeastern Anatolia in 

Turkey. 

5. CONCLUSION 

Ninenteen hypogeous and semihypogeous macrofungi belonging to 11 genera, 9 families and 4 orders within 

Ascomycota and Basidiomycota were determined in Gaziantep province.  
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Abstract 

This study was based on the edible macrofungi samples, collected within the boundaries of Adıyaman  province 

between 2001 and 2010. As a result of required investigation related to macro and micromorphologies of the 

samples, 56 naturally growing edible macrofungi species belonging to 37 genera, 18 families and 5 orders within 

Ascomycota and Basidiomycota were determined.  

Keywords: Biodiversity, edible macrofungi, mushroom, Adıyaman. 

1. INTRODUCTION 

Fungi are a distinct group of organisms, and play an important role in the ecosystem. Those fungal species that 

produce a visible fruiting bodies such as a mushroom or truffle are generally reffered as macrofungi. Some of 

macrofungi are edible and are regarded as a valuable nutrient source. Macrofungi play an important role in the 

lives of many people and they have long been used by human being for food as well as medicinal purposes (Wasser 

& Weis, 1999). In many countries, people regularly eat wild edible fungi and they make a valuable and often 

essential contribution to their diets.  

Some archaeological records present an association between human being and wild edible fungi about 13.000 

years ago, but first reliable notes were recorded from China about wild fungal comsumption, going back several 

hundred years before the birth of Christ (Boa, 2004). Chinese have valued many species of wild growing fungi for 

centuries, not only for nutrition and taste but also for their healing properties (Wang, 1987). Edible fungi were also 

collected from forests in ancient Greek and Roman times and highly valued. For example, Caesar’s mushroom 

(Amanita caesarea (Scop.) Pers.) is a reminder of this ancient tradition (Boa, 2004). 

The nutritional benefits of wild edible fungi have not been fully determined. Though they are not energy-providing 

foods, wild edible species are low in fat, contain essential amino acids and useful minerals and, they are a 

substantially better source of nutrition than is often assumed or inferred (Boa, 2004). 

For a sustainable production and consumption of wild edible fungi, the biology, ecology and the diversity of 

macrofungi have to be studied. The study aims to determined the wild edible species in Adıyaman and increase 

awareness of wild edible fungi. 

2. MATERIALS AND METHODS 

Edible macrofungi samples were collected within the boundaries of Adıyaman province between 2001 and 2010. 

The fruiting bodies were photographed at their natural habitats, and the necessary ecological characteristics were 

noted during field studies. The collected specimens were transferred to the fungarium within paper boxes and dried 

in an air conditioned room. Then they were prepared as fungarium materials. Microscopic investigations were 

carried out under a Nikon eclipse Ci-S trinocular light microscope. Identification of the samples were performed 

with the help of Phillips (1981), Breitenbach  and Kränzlin, (1984-2000), Candusso and Lanzoni (1990), Ellis and 

Ellis (1990), Buczacki (1992), Jordan, (1995), Pegler et al., (1995), Bessette et al. (1997) and Cappelli (1997). The 

specimens are kept in Biology Department, Science Faculty, Karamanoğlu Mehmetbey University. 
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3. RESULTS  

Fifty six naturally growing edible macrofungi species were determined and listed in alphabethical order. 

Systematics of the taxa are in accordance with Index fungorum (accessed 30 August 2018). 

 

Ascomycota Caval.-Sm. 

Pezizomycetes O.E. Erikss. & Winka 

Pezizales J. Schröt. 

Helvellaceae Fr.  

1. Helvella leucomelaena (Pers.) Nannf. 

2. Helvella leucopus Pers. 

Morchellaceae Rchb. 

3. Mitrophora semilibera (DC.) Lév. 

4. Morchella deliciosa Fr. 

5. Morchella elata Fr. 

6. Morchella esculenta (L.) Pers. 

7. Verpa bohemica (Krombh.) J. Schröt. 

8. Verpa conica (O.F. Müll.) Sw. 

Pyronemataceae Corda 

9. Geopora arenicola (Lév.) Kers 

Basidiomycota R.T. Moore 

Agaricomycetes Doweld 

Agaricales Underw. 

Agaricaceae Chevall. 

10. Agaricus bitorquis (Quél.) Sacc. 

11. Agaricus campestris L. 

12. Bovista plumbea Pers. 

13. Coprinus comatus (O.F. Müll.) Pers. 

14. Leucoagaricus leucothites (Vittad.) M.M. Moser ex Bon 

15. Lycoperdon molle Pers. 

16. Lycoperdon perlatum Pers. 

17. Macrolepiota excoriata (Schaeff.) M.M. Moser 

18. Macrolepiota mastoidea (Fr.) Singer 

Hygrophoraceae Lotsy 

19. Hygrophorus camarophyllus (Alb. & Schwein.) Dumée, Grandjean & Maire 

20. Hygrophorus chrysodon (Batsch) Fr. 

Lyophyllaceae Jülich 

21. Calocybe gambosa (Fr.) Donk 

Marasmiaceae Roze ex Kühner 

22. Macrocystidia cucumis (Pers.) Joss. 

23. Marasmius oreades (Bolton) Fr. 
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Omphalotaceae Bresinsky 

24. Gymnopus dryophilus (Bull.) Murrill 

25. Gymnopus ocior (Pers.) Antonín & Noordel.   

Physalacriaceae Corner 

26. Armillaria mellea (Vahl) P. Kumm. 

27. Hymenopellis radicata (Relhan) R.H. Petersen 

Pleurotaceae Kühner 

28. Pleurotus eryngii (DC.) Gillet 

29. Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm. 

Pluteaceae Kotl. & Pouzar 

30. Pluteus romellii (Britzelm.) Lapl. 

31. Volvariella bombycina (Schaeff.) Singer 

32. Volvariella gloiocephala (DC.) Boekhout & Enderle 

Psathyrellaceae Vilgalys, Moncalvo & Redhead 

33. Coprinellus disseminatus (Pers.) J.E. Lange  

34. Coprinellus micaceus (Bull.) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson 

35. Psathyrella candolleana (Fr.) Maire 

Strophariaceae Singer & A.H. Sm. 

36. Agrocybe molesta (Lasch) Singer 

37. Cyclocybe cylindracea (DC.) Vizzini & Angelini 

38. Pholiota aurivella (Batsch) P. Kumm. 

39. Stropharia coronilla (Bull.) Quél. 

Tricholomataceae R. Heim ex Pouzar 

40. Lepista nuda (Bull.) Cooke 

41. Lepista personata (Fr.) Cooke 

42. Melanoleuca excissa (Fr.) Singer 

43. Melanoleuca graminicola (Velen) Kühner & Maire 

44. Pseudoclitocybe cyathiformis (Bull.) Singer 

45. Tricholoma batschii Gulden  

46. Tricholoma populinum J.E. Lange 

47. Tricholoma terreum (Schaeff.) P. Kumm. 

Boletales E.-J. Gilbert 

Gomphidiaceae Maire ex Jülich 

48. Chroogomphus rutilus (Schaeff.) O.K. Mill. 

49. Gomphidius maculatus (Scop.) Fr. 

Rhizopogonaceae Gäum. & C.W. Dodge 

50. Rhizopogon luteolus Fr. 

Suillaceae Besl & Bresinsky 

51. Suillus granulatus (L.) Roussel 

52. Suillus luteus (L.) Roussel 

Polyporales Gäum. 
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Polyporaceae Fr. ex Corda 

53. Lentinus tigrinus (Bull.) Fr. 

54. Polyporus squamosus (Huds.) Fr. 

Russulales Kreisel ex P.M. Kirk, P.F. Cannon & J.C. David 

Russulaceae Lotsy 

55. Lactarius controversus (Pers.) P. Karst. 

56. Lactarius deliciosus (L.) Gray 

4. DISCUSSION 

Fifty six edible macrofungi taxa, belonging to 5 orders 16 families and 38 genera within Ascomycota and 

Basidiomycota were identified. Edible species constitute the %25.23 of the total taxa determined in Adıyaman 

province. Edible taxa include 9 Ascomycota (9 Pezizales) and 47 Basidiomycota (38 Agaricales, 5 Boletales, 2 

Polyporales, 2 Russulales) (Figure 1). Sixteen families were represented in the region in terms of edible taxa. They 

are listed in Table 1 together with the taxa number.  

 

 
Figure 1. Distribution of the determined edible taxa to the orders. 

 

Table 1. Distribution of the determined edible taxa to the families. 

Division name Family name   of taxa 

Ascomycota 

Morchellaceae 6 

Helvellaceae  2 

Pyronemataceae 1 

Basidiomycota 

Agaricaceae 9 

Tricholomataceae 8 

Marasmiaceae, Strophariaceae 4 

Pluteaceae, Psathyrellaceae 3 

Gomphidiaceae, Hygrophoraceae, Physalacriaceae, Pleurotaceae, 

Polyporaceae, Russulaceae 
2 

Lyophyllaceae, Pyronemataceae, Rhizopogonaceae 1 
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Seven Agaricus campestris, Armillaria mellea, Bovista plumbea, Coprinus comatus, Cyclocybe cylindracea, 

Pleurotus eryngii and Pleurotus ostreatus, of the 56 edible taxa are known as edible mushrooms by local residents. 

Among them the most popular one in the region is Coprinus comatus. The rest of the taxa are not known by locals 

(Kaya et al., 2004; Kaya, 2005, 2009). Locally consumed taxa constitute a small fraction (%12.5) of the determined 

naturally growing edible species in the region. Local consumption rate is very low, compared to local consumption 

percentages of wild edible taxa in Turkey (Table 2).  

Though members of the genus Morchella are of popular interest in many regions, especially Mediterranean and 

Aegian regions, they are not known by locals, they are collected by the mushroom hunters of some companies 

(Kaya, 2005). 

 

Table 2. Regional consumption percentage for edible mushrooms in Turkey. 

 

Studies # of Edible  Taxa 
Local consumption 

# of local consumption % 

Işıloğlu and Öder (1995)  37 5 13,51 

Afyon (1996) 35 15 42,86 

Demirel (1996)  27 5 18,52 

Yıldız and Ertekin (1997) 22 8 36,36 

Sesli (1998)  24 3 12,5 

Solak et al. (1999) 49 26 53,06 

Gezer (2000) 48 13 27,08 

Demirel et al. (2002) 21 2 9,52 

Demirel et al. (2003) 60 6 10 

Kaya et al. (2012) 25 5 23,09 

Atila and Kaya (2013) 32 7 17,71 

Keleş et al. (2014) 59 6 10,17 

Akata et al. (2014) 60 9 15 

Uzun et al. (2015) 54 7 12,97 

Kaya (2015) 40 6 12 

Akata et al. (2016) 46 4 8,7 

Uzun et al. (2017) 45 15 33,33 

  Average 20,96 

5. CONCLUSION 

Fifty six edible macrofungi taxa, belonging to 5 orders 16 families and 38 genera within Ascomycota and 

Basidiomycota were identified. Seven of the 56 edible taxa are known as edible mushrooms by local residents with 

a local consumption percentage of %12.5.  
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Özet 

Meme kanseri, dünya genelinde kadınlar arasında en yaygın görülen ve meme kanallarındaki hücrelerin kontrolsüz 

olarak çoğalması sonucu ortaya çıkan kötü huylu tümörlerin bir türüdür. Bu çalışmada, bilgisayar temelli makine 

öğrenme algoritmaları kullanılarak rutin kan analizi sırasında kolaylıkla toplanabilen glikoz, insülin, insülin 

direnci (HOMA), leptin, adiponektin, resistin, monosit kemoatraktan protein-1 (MCP-1), yaş ve vücut kitle indexi 

(BMI) gibi değerler yardımıyla meme kanserinin erken teşhis edilebilirliğinin değerlendirilmesi gösterilmiştir. Bu 

amaçla, Combria Üniversitesi tarafından kayıtlanmış UCI Machine Learning veri tabanındaki, 64’ü meme kanseri, 

52’si sağlıklı toplam 116 bireyin verilerin analizi, olasılıksal sinir ağı (PNN), lineer diskriminant analizi (LDA) ve 

destek vektör makinesi (SVM) gibi makine öğrenme algoritmaları yardımıyla değerlendirilmiştir. Ayrıca, makine 

öğrenme algoritmalarının performans ve güvenilirliği artırmak adına k katmanlı çapraz doğrulama tekniği 

kullanılmış ve veriler arasındaki korelasyon değerleri incelenerek elde edilen bulgular yorumlanmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Meme kanseri, Combria veri seti, makine öğrenmesi, k katmanlı çapraz doğrulama, 

korelasyon katsayısı. 

 

1. GİRİŞ 

Dünya genelinde, kadınlar arasında en yaygın görülen kanser türlerinden biri olan meme kanseri, meme 

hücrelerinin kontrol dışı büyümesi sonucunda ortaya çıkmaktadır. Kötü huylu bir tümör türüdür ve kontrol altına 

alınmadığı taktirde bütün vucüda yayılabilmektedir (Breast Cancer, 2018). Meme kanserinin kesin tanısı meme 

dokusundan alınan örneklerin patolojik incelenmesi ile konmakla birlikte, erken teşhis edilmesinin bu kanser 

türünden tamamen kurtulmaya yardımcı olabilmektedir. Bu noktada erken teşhis doğruluğunu arttırmak ve daha 

etkin karar vermek adına bilgisayar destekli teşhis sistemlerinden faydalanılır (MIT News, 2018). Bilgisayar 

destekli teşhis sistemleri, kliniksel teşhise destek sağlamak adına medikal uygulamaların çoğunda sıkça 

kullanılmaktadır. Bu sistemlerde, kliniksel olarak elde edilen veriler bilgisayar ortamındaki sınıflandırma 

algoritmaları yardımıyla analiz edilir ve sonuçlar değerlendirilir.   

Meme kanserinin, sınıflandırma algoritmaları yardımı ile analiz ve erken teşhisi üzerindeki çalışmalarda, UCI 

Machine Learning Repository veritabanının herkesin kullanımına açık halde sunduğu verilerin kullanıldığı 

görülmektedir. Yapılmış olan çalışmaların büyük bir çoğunluğunu, 1992 ve 1995 yıllarında veritabanına eklenmiş 

olan Wisconsin Breast Cancer veri setinin (Breast Cancer Wisconsin (Original) Data Set, 1992; Breast Cancer 

Wisconsin (Prognostic) Data Set, 1995) kullanıldığı çalışmalar oluşturmaktadır (Zhang, 1992; Mangasarian ve 

ark., 1995; Wolberg ve ark., 1995). Bir kısmınında, 2010 da yüklemiş olan INEB (Instituto de Engenharia 

Biomédica) veri setinin (Breast Tissue Data Set, 2010) kullanılmasıyla oluşturulduğu görülmektedir (Jossinet, 

1996; Silva ve ark., 2000). Her iki veri setinin de meme dokusundan alınmış olan hücrelere ait verilerden 

oluşturulmuştur. Kliniksel olarak bu hücrelere ait verilerin oluşturulması detaylı tetkikler gerektirmekte ve hasta 

açısından zor bir periyot oluşturmaktadır. 

Bu çalışmada önceki verilerden farklı olarak, hem yeni hem de rutin ve basit kan değerleri ile 2018 yılında Coimbra 

Üniversitesi tarafından oluşturulup UCI veri tabanına eklenmiş olan veriler kullanılmıştır (Breast Cancer Coimbra 

Data Set, 2018). Kullanılan meme kanseri verileri, k katmanlı çapraz doğrulama tekniği altında, PNN, LDA ve 

SVM algoritmaları yardımıyla değerlendirilmiş ve veriler arasındaki korelasyon değerleri incelenerek elde edilen 

bulgular yorumlanmıştır. 
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2. MATERYAL VE METOD 

2.1. Veri Tanımı 

Çalışmada, UCI veri tabanına 2018 yılında Coimbra Üniversitesi tarafından eklenen ve 64’ü sağlıklı 52’si meme 

kanseri olan toplam 116 kişinin kan verilerinden oluşan veri kümesi kullanılmıştır (Breast Cancer Coimbra Data 

Set, 2018). Bu veri kümesinin 9 belirleyici özelliği ve 2 sınıfı bulunmakta olup şu şekilde tanımlanmaktadır:  

1.) Yaş, 2.) Vücut kitle endexi (BMI – kg/m2), 3.) Glikoz (mg/dL), 4.) İnsülin (µU/mL), 5.) İnsülin direnci 

(HOMA), 6.) Leptin (ng/mL), 7.) Adiponektin (µg/mL), 8.) Resistin (ng/mL), 9.) Monosit kemoatraktan proteim-

1 (MCP-1 – pg/dL ) ve 10.) Sınıf (1 ise sağlıklı, 2 ise meme kanseri). 

2.2. Metod 

Çalışma içerisinde, aşağıda genel bilgilerine yer verilmiş olan makine öğrenme algoritmaları kullanılmıştır. 

Ayrıca, kullanılan tüm algoritmalara çok daha iyi ve daha güvenilir sonuçlar sağladığı için k katmanlı çapraz 

doğrulama yaklaşımı uygulanmıştır. Bu teknik ile toplam veri seti, yaklaşık olarak eşit olacak şekilde k (k=10) 

sayıda parçaya ayrılır. Makine öğrenme yapıları k kez eğitilir ve test edilir. Her seferinde test edilecek data 

kısmı k parçalarının içerisinden alınır ve geri kalan tüm veriler makine öğrenme yapısının eğitimi için 

kullanılır. Bu doğrultuda, k sayıda farklı test ve eğitim sonuçları oluşur. Bu sonuçların ortalaması, makine 

öğrenme yapıları için test sonuçlarını verir (Saraoglu ve ark., 2013; Gorur ve ark., 2018). Bu teknik 

kullanılarak makine öğrenme algoritmalarının doğrulukları aşağıda verildiği gibi hesaplanmaktadır. 

 

doğruluk(TS) =
∑ tahmin(ni)
|TS|
i=1

|TS|
                                                     (1) 

 

tahmin(n) = {
1   eğer tahmin(n) = sınıf
0   diğer                                  

                                   (2) 

 

sınıflandırma doğruluğu =
∑ doğruluk(TSi)
|k|
i=1

|k|
                                 (3) 

 
2.2.1. Olasılıksal Sinir Ağı (PNN) 

Olasılıksal sinir ağı, olasılık yoğunluk tahmininin bir fonksiyonu olarak Donald Specht tarafından geliştirilmiştir 

(Specht, 1990). Rekabete dayalı öğrenme tabanlı olup kazanan hepsini alır konseptine sahiptir. Çalışmada 

kullanılan PNN yapısı şekil 1’de görüldüğü gibi, veri özelliklerinin ağa aktarıldığı giriş kısmı, öklit mesafesinin 

hesaplandığı ve radyal temelli bayes fonksiyonu kullanan saklı katman ve çekişme katmanı olarak girişlerin 

karşılaştırıldığı çıkış katmanlarından oluşmaktadır. 

 

Şekil 1. PNN yapısı 
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2.2.2. Lineer Diskriminant Analiz (LDA) 

Lineer diskriminant analizi,  R. A. Fisher tarafından iki sınıflı problemlerin sınıflandırılması için formülize 

edilmiştir (Fisher, 1936). Bu yöntem şekil 2’de görüldüğü gibi sınıflar arasındaki varyansın maksimize edilmesine 

dayanır ve sınıflar arasında bir karar bölgesi oluşturur.  

 

Şekil 2. LDAYapısı 

Temel olarak, LDA (1) ve (2) de verildiği gibi formülize edilmektedir (Balakrishnama  ve Ganapathiraju, 1998): 

 

y(x) = 𝑊𝑇𝑥 +𝑊0                         (4) 

 

𝐶 = {
1          𝑒ğ𝑒𝑟 𝑦(𝑥) ≥ 0

2          𝑒ğ𝑒𝑟 𝑦(𝑥) < 0
                         (5) 

 

Burada: x giriş vektörü, y(x) diskriminant fonksiyonu, W özellik vektörünün ağırlığı, W0 bayes değeri ve C 

sınıfları ifade etmektedir.  

2.2.3. Destek Vektör Makinesi (SVM) 

Destek vektör makinesi diskriminant temelli bir sınıflandırma algoritması olup C. Cortes ve V. Vapnik tarafından 

geliştirilmiştir (Cortes ve Vapnik, 1995). Kernel fonksiyon temelli sınıflandırma mantığına dayanır ve lineer 

olarak ayrılabilen iki sınıflı özellik uzayının eğitim verileri arasındaki ayrımını maksimize eder ve şekil 3’de 

görüldüğü gibi karar yüzeyi olarak bilinen ideal bir hiperdüzlem oluşturur (Vapnik, 1998).  

 

Şekil 3. SVM Yapısı 

Svm yapısının matematiksel ifadeleri aşağıda verildiği gibi gösterilmektedir. 
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{𝑥𝑖 , 𝑦𝑖},   𝑖 = 1, 2,… ,𝑁,    𝑦𝑖  ∈  {−1, +1},    𝑥𝑖 ∈  𝑅
𝑛                                 (6) 

 

(𝑤. 𝑥𝑖) + 𝑏 = 0                               (7) 

 

𝑥𝑖 . 𝑤 + 𝑏  ≥  +1  𝑖ç𝑖𝑛  𝑦𝑖 = +1
𝑥𝑖 . 𝑤 + 𝑏  ≤  +1  𝑖ç𝑖𝑛 𝑦𝑖 =  −1

                                                                  (8) 

 

Burada: xi eğitim verilerini, yi buna bağlı sınıfları, N veri boyutunu, w hiperdüzlem ağırlıklarını ve b kernel sabitini 

ifade eder. 

 

3. BULGULAR 

Çalışmada, 64’ü sağlıklı 52’si meme kanseri kişiden alınmış, 9 belirleyici özellik ile 2 sınıfa sahip olan toplam 

116 kişinin kan verileri, PNN, LDA ve SVM algoritmalarının k katmanlı çapraz doğrulama tekniği ile 

birleştirilmesi sonucu elde edilen sınıflandırma doğrulukları aşağıdaki tabloda sırasıyla gösterilmiştir.  

Tablo 1. Sınıflandırma doğrulukları 

Metot Sınıflandırma Doğrulukları (%) 

PNN (k=10) 82,56 

LDA (k=10) 82,81 

SVM (k=10) 84,73 
 

Tablo 1 incelendiğinde, k=10 seçildiği durumda en iyi sınıflandırma doğruluğunun SVM ile elde edildiği, PNN 

ve LDA sonuçlarının da birbirlerine yakın olduğu görülmektedir. Bu veriseti için en uygun sınıflandırıcının SVM 

olduğu söylenir. Ayrıca, veri kümesi için iki değişken arasındaki ilişkiyi değerlendirmek adına kullanılmakta olan 

korelasyon katsayılarının değişimi aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.  

Tablo 2. Veri kümesine ait korelasyon katsayıları 

Veriler 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 1 0,0086 0,2301 0,0325 0,1270 0,1026 
-

0,2198 
0,0027 0,0134 

2 0,0086 1 0,1388 0,1453 0,1144 0,5696 
-

0,3027 
0,1953 0,2240 

3 0,2301 0,1388 1 0,5046 0,6962 0,3050 
-

0,1221 
0,2913 0,2648 

4 0,0325 0,1453 0,5046 1 0,9322 0,3014 
-

0,0313 
0,1467 0,1743 

5 0,1270 0,1144 0,6962 0,9322 1 0,3272 
-

0,0563 
0,2311 0,2595 

6 0,1026 0,5696 0,3050 0,3014 0,3272 1 
-

0,0953 
0,2562 0,0140 

7 
-

0,2198 

-

0,3027 

-

0,1221 

-

0,0313 

-

0,0563 

-

0,0953 
1 

-

0,2523 

-

0,2007 

8 0,0027 0,1953 0,2913 0,1467 0,2311 0,2562 
-

0,2523 
1 0,3664 

9 0,0134 0,2240 0,2648 0,1743 0,2595 0,0140 
-

0,2007 
0,3664 1 
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Korelasyon katsayısı “R” ile gösterilir ve istatistiksel bir yöntem olup değişkenler arasında muhtemel bir ilişki 

olup olmadığını ifade etmek için kullanılmaktadır (Mukaka, 2012; Sedgwick, 2012). Bu katsayı değerleri -1 ile +1 

arasında değişmekte olup, aşağıda sıralanmış olan değerlere bakılarak belirlenmektedir.  

R = 0                            : İlişkili değil 

± 0,3 ten düşükse         : Düşük seviye 

± 0,3 ile ± 0,7 aralığı   : Orta seviye 

± 0,7 ile ± 1 aralığı      : Yüksek seviye 

R = 1                            : Mükemmel ilişkili 

Veri kümesine ait Tablo 2’de hesaplanmış olan korelasyon katsayıları incelendiğinde, katsayıların büyük 

çoğunluğunun ± 0,3 değerinin altında olduğu, birkaç tanesinin ± 0,3 ile ± 0,7 aralığında olduğu ve sadece birinin 

± 0,7 ile ± 1 aralığında olduğu açıkça görülmektedir. 1 olarak görülen katsayılar aynı verinin korelasyonlarını ifade 

etmektedir.  

 

4. TARTIŞMA ve SONUÇLAR 

Sınıflandırma algoritmalarının k (k=10) katmanlı çapraz doğrulama tekniği ile birleştirildiği durumda elde edilen 

sonuçların verildiği Tablo 1’ de en iyi sonucun beklenildiği gibi SVM ile %84,73 olarak elde edildiği 

görülmektedir. Bu sonuç SVM için pekte yüksek sayılabilecek bir sonuç değildir. Bu durum veriler arasındaki 

korelasyon katsayılarının verildiği Tablo 2 incelendiğinde daha kolay anlaşılabilir. Tablo 2’deki katsayılara 

bakıldığında çoğunluğunun ± 0,3 ten küçük olduğu açıkça görülmektedir. Bu değerden düşük olması da verilerin 

birbirleri ile olan ilişkilerinin düşük seviyede olduğu anlamı taşımaktadır. Dolayısıyla, veriler arasındaki düşük 

seviyeli ilişkiye göre elde edilmiş olan sınıflandırma doğruluklarının yeteri kadar yüksek olduğu söylenebilir.  

Ayrıca, veri kümesindeki 4 ve 5. değişkenlerin birbirleri ile olan korelasyon değerlerinin oldukça yüksek ilişkili 

olduğu görülmektedir. Bu ilişki, 4. verinin insülin değerini ve 5. verinin ise insülin direnci değerini ifade 

etmesinden dolayı güçlü bir korelasyon olması doğaldır.  

Sonuç olarak, sınıflandırma doğrulukları ve korelasyon değerleri incelendiğinde elde edilen sonuçlara bakılarak, 

Coimbra Üniversitesi tarafından 116 kişinin kan verilerinin toplanması ile oluşturulmuş olan bu veri kümesinin 

meme kanserinin erken teşhis edilebilmesinde pekte başarılı sonuçlar ortaya koyduğu söylenemez. Örnek alınan 

kişi sayısının yada belirleyici özellik değerlerinin arttırılması, ilerleyen çalışmalarda daha iyi sonuçlar elde 

edilmeyi sağlayabilir. 
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Abstract 

Talking about technology is easy with one aspect, but when you try to explain the human interaction of the 

technology topic you are dealing with, it becomes a topic that needs to be studied. When we say portable smart 

systems, there are thousands of technological products in our minds. Intelligent systems can carry out business 

processes with multiple stages, perform operations in many possibilities, obtain information and data from 

different hardware, and therefore have the ability to use different forms of information and databases. 

This study focuses on intelligent portable heating technology. A design has been realized by adding 3-function 

technological intelligent equipment to the existing portable heating systems. The first function of this portable 

heating technology is the security system that has priority in all intelligent designs. If there is any unusual heating 

in the cables where the heater is connected to the electricity, our portable heater will alarm. The second function, 

which is planned to be added, will be informed to the users with a dangerous situation via the light indicator on 

the heater when the user-specified safe distance is exceeded by the distance sensors which are not affected by the 

temperature on the heater. This way, people will have the opportunity to make further adjust the distance. As the 

last and most important function, the temperature values at various points of the environment will be measured 

automatically at certain time intervals thanks to the sensors on which the remote ambient temperature is detected 

on the portable smart heater again. Then, in order to achieve a balanced distribution of the heater temperature 

depending on the temperature determined by the user, the heater head will change direction relative to the side 

where the temperature is lower depending on an arrangement. In this way, the ambient temperature will be adjusted 

in a balanced way according to the temperature determined by the user. As a result, more efficient use of energy 

and related devices will be provided by designing smart devices through which the data received from various 

sensors are rendered meaningful by means of the necessary software. 

Keywords: Smart systems, heating technology, sensors. 

1. INTRODUCTION 

Heating systems are systems that work with the principle of meeting the heat loss from the interior to the external 

environment (environment) to keep the usage spaces at the desired temperature. Central and local (regional) can 

be divided into two main headings. Central heating is generally used in large buildings in cold climates. The system 

includes central boiler or heater for heating the fluid (water, air or steam) to be used, piping for the distribution of 

heated fluid and final heat conductors for transferring heat to the ambient air (radiators, fancoils, heat apparatus, 

etc.). Local heating systems generally have the same principles as central heating. However, here users are heating 

their buildings individually but not through a common (central) system. As in central heating, hot water heating 

systems can be used here.  In this case, users use heaters called combi boilers or floor heaters to heat the radiators 

in their own flats (Izoform, 2018). 

Nowadays, as technology develops, alternatives for heating systems have increased. There are many different or 

different heating system types that work with different fuel types. A system that warms the entire house called 

central heating is the preferred method of heating all the rooms, although it is one of the methods preferred by 

many of us. Nowadays, there are many heating methods which are more advantageous compared to old type stoves. 

The new generation of cast iron stoves and stylish fireplaces have become increasingly popular in recent years. It 

is also possible to heat the whole house by connecting some models of this type of wood-based heating systems 

to the central heating, which offers a very good warming and visual feast. In addition, the solar panel is a system 

that produces heat or electrical energy by utilizing the energy that the sun's rays carry. To achieve heat by utilizing 
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solar energy, solar panels work with a very simple but functional principle. Natural gas, which is the most 

commonly used heating method, is used for heating, hot water and cooking purposes. In buildings with central 

heating, hot water and natural gas can be supplied to the flats by column line for cooking purposes (Ozlem, 2015). 

In recent years, the name is mentioned more than one of the first heating systems in the industrial heating heating 

systems, which is one of the first heating heating systems, can meet one of the most important heating needs in the 

sector.  Although it took a long time to turn into a heating system, the scientific discovery of infrared technology 

actually goes back to the 18th century. In the 1800s, SirFrederic William Hearschel discovered infrared technology 

in examining the extent to which the color spectra could carry heat and whether or not this heat was available. The 

infrared technology, which was discovered as a result of long-lasting experiments, has been transformed into 

heating systems over time, and it continues to be developed in the world because it meets an extremely important 

need in the industrial field. The most important feature of this heating system is that it can carry heat with light. 

At the same time, it is one of the important and distinguishing features of infrared heating systems, that is, the 

heating of the air, that is, the heating of the object directly without using the air as an intermediary. The first thing 

to know is that the lights used in infrared heating systems can carry more heat than other lights. The infrared lights 

are lights that are in the wavelength range from 0.76 to 300 micrometers of the sun's rays. The color orange and 

also the far infrared rays are clearly visible only during sunrise and sunset. These lights used in industrial area 

heating systems are actually used in medical sector for treatment purposes and communication areas (Ser, 2018). 

There are many studies about heating systems in literature. In one of these studies, a model has been developed to 

automate the existing heating systems used in buildings and to control the system over the Internet. The operation 

was divided into four stages and in the first stage the electronic control card was prepared for control and data 

transfer of the system. In the second stage, control software has been developed to provide interaction between 

users and controlled systems, and in the third stage, web interface is designed. Finally, the developed model has 

been tested on a residential heating system (Atabaş et al., 2007). In another study, effective parameters were 

investigated in the design of intelligent buildings. In order to be able to correctly assign these parameter values in 

the efficient use of solar energy, samples have been examined (Yılmaz, 2005). In another study, the environmental 

aspect of geothermal projects was emphasized. The environmental effects of geothermal applications were 

investigated and the environmental effects of Balçova Geothermal District Heating System were investigated 

(Çakın et al., 2014). In another study, the use of renewable energy sources of the building determined by the 

authors was sampled and the use of these elements in building designs was emphasized. In addition, the energy 

saving potential of this structure has been investigated by specifying the amount of energy gained by the systems 

used. In this study, the authors presented recommendations on issues that should be considered in the context of 

sustainable environment and energy efficiency (Aykal et al., 2009). 

This study focuses on intelligent portable heating technology. A design has been implemented by adding 3-

function technological intelligent equipment to the existing portable infrared heating systems. The sample design 

of the study is given in Figure 1 below. 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                                  474 

 

 

 

Figure 1. The sample design of this study 

As shown in the figure above, the system is designed to provide more reliable and economical environment heating 

thanks to the A, B and C sensors (distance sensor, remote ambient temperature sensing sensor and cable 

temperature sensor) which can be added to the existing portable heater and the D motor mechanism. 

 

2. MATERIAL AND METHODS 

Various portable heater productions are increasing every day. Due to the rapid development of technology, the 

heating properties also vary. The most important issue of heating companies is economic production. In other 

words, less energy, less money and maximum efficiency are the main issues. Firms working in this field are 

concentrating on the materials that provide more heating with less power and continue their R & D activities in 

this field. However, firms with working visions in this way need to integrate intelligent systems into their existing 

devices and develop algorithms for them. 

In this study, a design was carried out to make the existing heaters smart (Figure 1). In addition, an algorithm has 

been written in order to ensure that the presented design works efficiently. The flow diagram of the algorithm of 

the study is given in Figure 2. 
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Figure 2. Flowchart of the proposed algorithm (SA: Sensor A , SB: Sensor B , SC: Sensor C) 

Figure 2 shows the flow diagram of the designed system. According to this algorithm, the data required by the 

sensors on the heater is continuously input into the system. The most important of these sensors is the distance 

sensor called A. The purpose of this sensor is to detect the objects which are too close to the heater and to take the 

first security precautions. The other important sensor is the cable temperature sensor marked C. This sensor ensures 

that the temperature of the cable is kept under control, due to the fact that the heater in operation has not been used 
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with suitable cable sizes and the device draws excess current from the mains. As is known, the most common 

cause of fire caused by the heater is that the devices are not used with suitable plugs and cables. With this sensor, 

the device's power cord will be prevented from becoming dangerous during operation. Another sensor is the remote 

temperature detection sensor with B code. Through this sensor, the temperature of the points of the environment 

at certain distances will be continuously measured and accordingly all parts of the environment will be heated 

evenly. For this operation, if the value read from the sensors on the right or left side is evaluated and the other side 

is lower than the specified temperature value, the heater direction will be replaced with 45o by activating a motor 

added to the heater. In this way, equal and more efficient heating of the environment will be ensured and bill 

expenses will be decreased accordingly.  

Briefly explain the flow chart given in Figure 2; sensor data is taken as input to the system. An array of each sensor 

is created and processed respectively. The data belonging to A is compared with the predetermined threshold 

value. If the data is smaller than the threshold value, there is an object that is too close to the heater, and the heater 

is put into sleep mode. The heater remains in standby mode and the data received from the sensor continues to be 

evaluated in the background. If the data provided by sensor A is safe, the heater is switched on. In the next step, 

the C data is processed. Accordingly, if the relevant data is greater than the specified threshold value, the cable is 

warmed up and the heater is stopped and the sleep mode is started. If there is no problem, proceed to the next 

stage. In the next step, the data provided by the B sensors are evaluated. According to these, if both sensor data 

are smaller than the specified threshold value, ie if both the right and left sides of the environment are cold, the 

position of the heater remains constant and the evaluation is continued. If the data of only one of the right or left 

sensors is smaller than the threshold level, the motor is activated and the heater direction is changed to the 

corresponding side. Thanks to this algorithm, the existing heater is used more safely and efficiently. 

 

3. CONCLUSION AND DISCUSSION 

In this study, information is given about smart portable heating technology and how to make them safer and more 

efficient. In this context, a design has been realized by adding 3-function technological intelligent hardware to the 

existing heating systems which are frequently used today. Sensors were used to achieve this. As a result of the 

study, it was understood that the most important sensors are system of distance sensing and temperature. Because 

the first thing that comes to mind in all technological devices is security. No matter how useful a device is, it is 

likely that large problems will arise if it is not safe. For this reason, the first issue covered by the study was the 

safety of the users. İkinci önemli bir sensör ise sıcaklık sensörünün uzaktan algıma özelliği olanıdır. This is to 

ensure that an environment is heated more efficiently and economically. It is thought that this aim has been reached 

with the algorithm proposed in the study. 

The most important parameters of the algorithm presented in the study are the threshold values of each sensor to 

be determined by the users. This section is important because a threshold value that can be randomly determined 

without considering the required environmental conditions may cause the algorithm to give erroneous results. 

Therefore, it is useful to determine these threshold values by evaluating the ambient conditions in which the heater 

is used. It is also possible to use the proposed algorithm in many similar devices other than the heater. 
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Özet 

Bu çalışmadaki temel amaç, yeni bir tüm geçiren süzgeç devre tasarımı sunmak ve tüm geçiren süzgeçlerin bir 

uygulaması olan quadrature osilatör devresi gerçekleştirmektir. Bir adet akım farkı alan tamponlu kuvvetlendirici 

(CDBA), üç adet direnç ve bir adet kondansatör kullanılarak yeni bir birinci mertebeden tüm geçiren süzgeç 

devresi gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bu yeni tüm geçiren süzgeç yapısına CDBA tabanlı integratör devresi 

eklenerek yeni bir quadrature osilatör devresi sunulmuştur. Sunulan devrelerin çalışabilirliği PSPICE benzetim 

programı ile gerçekleştirilmiştir. Benzetimde CDBA elemanı ticari olarak bulunan CFA yani AD844 tüm devresi 

kullanılarak oluşturulmuştur. Benzetim sonucu elde edilen deneysel sonuçlar teorik sonuçlar ile karşılaştırılmış ve 

deneysel sonuçların teorik sonuçları doğruladığı görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Akım farkı alan tamponlu kuvvetlendirici, tüm geçiren süzgeç, osilatör 

 

1. GİRİŞ 

Süzgeç devreleri analog sinyal işleme uygulamaları için önemli bir yapıdır ve yaygın biçimde kullanılmaktadır. 

Birinci mertebeden süzgeçler ses ve görüntü uygulamalarında basit yapısı ve düşük güç tüketimi gibi avantajları 

sebebiyle tercih edilmektedir. Birinci mertebeden tüm geçiren süzgeç devreleri genellikle girişine uygulanan işaretin 

genliğini frekans bölgesi boyunca sabit tutarken 180° faz kaydırılmasında, osilatör devreleri ve yüksek Q faktörlü 

bant geçiren süzgeçlerin gerçeklenmesinde kullanılırlar(Schauman ve Van Valkenburg, 2001; Toker ve ark., 2000). 

Bu sebepten ötürü literatürde ikinci nesil akım taşıyıcı “CCII” (Salawu, 1980; Higashimura ve Fukui, 1990; 

Cicekoğlu ve ark. , 1999; Toker ve ark.,2001), farksal gerilim akım taşıyıcıları “DVCC”( Dixit ve ark.,2014), dört 

uçlu yüzen nulor “FTFN”( Higashimura, 1991), farksal fark alan akım taşıyıcısı “DDCC”( Ibrahim ve ark.,2003; 

Horng ve ark.,2006) gibi farklı aktif elemanlar kullanarak gerçekleştirilmiş birçok birinci mertebeden tüm geçiren 

süzgeç tasarımları mevcuttur.  

Devre kuruluşunu daha basit hale getirmek ve devre tasarımlarına yeni imkânlar sağlamak amacıyla Akım Farkı 

Alan Tamponlu Kuvvetlendirici (CDBA Current Differencing Buffered Amplifier) adında yeni bir aktif eleman 

tanıtılmıştır(Acar ve Özoğuz, 1999; Özoğuz ve ark., 1999). CDBA elemanı düşük empedanslı giriş ve çıkış uçlarına 

sahip olduğundan, CDBA elemanı kullanılarak gerçekleştirilen devreler geniş bantlı olarak çalışabilmektedirler. 

CDBA elemanı tüm devre teknolojisi kullanılarak farklı şekillerde gerçeklenebildiği gibi ticari olarak satılan entegre 

devreler kullanılarak da gerçeklenebilmektedir (Uzunhisarcıklı ve Alçı, 2003). Analog Devices firması tarafından 

üretilen CFA tipi AD844 tüm devresi kullanılarak gerçeklenen CDBA mevcuttur. CDBA elemanı kullanılarak 

gerçekleştirilmiş birçok osilatör ve filtre devreleri literatürde yer almaktadır(Özcan ve ark., 2002; Keskin ve 
ark.,2005). 

Bu çalışmada, CDBA elemanını kullanarak yeni bir birinci dereceden tüm geçiren süzgeç devresi sunulmuş ve 

tüm geçiren süzgeç devrelerinin bir uygulaması olan quadrature osilatör devresi gerçekleştirmektir. Sunulan birinci 

dereceden tüm geçiren süzgeç devresi tek bir CDBA, üç adet direnç ve bir adet kondansatör içeren bir devre 

topolojisine sahiptir. Osilatör devresini gerçekleştirmek için tüm geçiren süzgeç devresine ek olarak CDBA tabanlı 

integratör devresi kullanılmıştır. Sunulan devrelerin çalışabilirliğini test etmek için PSPICE benzetimleri 

gerçekleştirilmiştir. Benzetimlerde kullanılan CDBA ticari olarak üretilen AD844 akım geri beslemeli 

kuvvetlendirici yardımıyla elde edilmiştir. Önerilen bu yeni devre topolojilerinin teorik sonuçlarının benzetim 
sonucu elde edilen sonuçlarla uyumlu olduğu görülmüştür. 
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2. AKIM FARKINI ALAN TAMPONLU KUVVETLENDİRİCİ 

Akım Farkı Alan Tamponlu Kuvvetlendirici beş uçlu aktif devre elemanıdır. İki uç giriş (p, n) iki uç çıkış (w, z) 

bir uçta referans ucu olarak kullanılmaktadır. CDBA’nın devre sembolü ve eşdeğer devresi Şekil 1(a) ve (b)’ de 
gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 1(a). CDBA’nın devre sembolü 

 

 

Şekil 1(b). CDBA’nın eşdeğer devresi 

 

CDBA’ ya ilişkin ideal haldeki tanım bağıntıları (1) eşitliği ile ifade edilir.       

 

[

𝑉𝑝
𝑉𝑛
𝐼𝑧
𝑉𝑤

] = [

0    0
0    0

0 0
0 0

1 −1
0    0

0 0
1 0

] [

𝐼𝑝
𝐼𝑛
𝑉𝑧
𝐼𝑤

] 

 

(1) 

3. ÖNERİLEN DEVRE TOPOLOJİSİ 

CDBA elemanı kullanılarak gerçekleştirilen birinci dereceden tüm geçiren süzgeç topolojisi Şekil 2’deki gibidir. 

Y1

Y2

Y3

Y4

n

p

w

z

Vi
VoCDBA
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Şekil 2.  Önerilen devre topolojisi 

CDBA elemanın tanım bağlantıları kullanılarak yapılan devre analizi sonucu elde edilen transfer fonksiyonu 
aşağıdaki gibidir. 

         
𝑉𝑜

𝑉𝑖
 = 
𝑌2+𝑌4−𝑌1

𝑌3+𝑌4
 (2) 

 

Önerilen devre topolojisine uygun admittans değerleri 𝑌1 = 2𝐺,  𝑌2 = 𝐺,  𝑌3 = 𝐺,  𝑌4 = 𝑠𝐶 olarak seçildiği 

zaman devre birinci mertebeden tüm geçiren süzgeç özelliği Şekil 3 ‘deki gibi oluşmaktadır. Böylece transfer 

fonksiyonu; 

𝑉0

𝑉𝑖
=
𝑠𝐶−𝐺

𝑠𝐶+𝐺
   olarak bulunur. 

R/2

R

R

C

n

p

w

z

Vi
VoCDBA

                                            

 Şekil 3. Birinci mertebeden tüm geçiren süzgeç devresi 

Devrenin transfer fonksiyonu şu şekilde düzenlenir 

𝑉0
𝑉𝑖
=
𝑠 −

1

𝑅𝐶

𝑠 −
1

𝑅𝐶

 

Buna göre devrenin kutupsal frekansı ;                            

𝝎𝟎 =
𝟏

𝑹𝑪
 

Radyal frekansın tüm pasif bileşenlere olan duyarlılığı ; 

 

𝑺𝑹
𝝎𝟎 = 𝑺𝑪

𝝎𝟎 = −𝟏 

 

Olarak elde edilir. Önerilen filtre, verilen frekansa bağlı bir faza sahiptir. 

𝝋 = 𝝅− 𝟐𝒕𝒂𝒏−𝟏𝝎𝟎𝑹𝑪 

 

4. BENZETİM SONUÇLARI  

 

Şekil 2’de teorik olarak sunulan birinci mertebeden tüm geçiren süzgeç devre topolojisinin doğruluğu PSPICE 

benzetim programı ile yapılmıştır. Önerilen devrenin birinci mertebeden tüm geçiren süzgeç olarak çalışması için 

devre topolojisinde yer alan pasif bileşenler R=8K, C=0.1nF olarak belirlenmiş ve teorik analiz sonucu kutup 

frekansı f0=198,94KHz olarak hesaplanmıştır. Benzetimde CDBA Şekil 4’de gösterildiği gibi ticari olarak üretilen 

AD844 akım geri beslemeli kuvvetlendirici yardımıyla elde edilmiştir(Acar ve Özoğuz,1999). Bu şartlarda 

gerçekleştirilen benzetim sonucu 900 faz kaymasının meydana geldiği ve kutup frekansının fp=190,20 KHz olarak 

belirlenmiştir. Benzetim sonucunda elde edilen kazanç ve faz grafikleri Şekil 5 ile gösterilmektedir. Benzetim 

sonucu elde edilen deneysel sonuçların teorik sonuçları doğruladığı görülmüştür. 
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                                          Şekil 4. CDBA’nın AD844 ile gerçeklenmesi 

 

 

Şekil 5. Devrenin faz ve kazanç grafiği 

 

5. QUADRATURE OSİLATÖR UYGULAMASI 
 

 Tüm geçiren süzgeç ve integratör kullanılarak quadrature osilatör gerçekleştirilmesi bilinen bir 

gerçektir(Ahmed ve ark., 1999). Şekil 6’da quadrature osilatörün nasıl elde edileceği ile ilgili blok diyagram 

verilmiştir. Sunulan birinci dereceden tüm geçiren süzgeç ve Şekil 7’deki CDBA tabanlı integratör bu blok 
diyagramına göre kaskad bağlanarak Şekil 8’de verilen quadrature osilatör devresi elde edilir. 

 

 

 
 

Şekil 6. Quadrature osilatör blok diagramı 
 

𝑠 −
1

𝑅1𝐶1

𝑠 +
1

𝑅1𝐶1

.
1

𝑠𝑅2𝐶2
= 1 

 

(9) 

 

9 numaralı eşitlik kullanılarak osilasyonu sağlama koşulu ve osilasyon frekansı belirlenir. 
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𝑅1𝐶1 = 𝑅2𝐶2 (10) 

 

 

𝜔0 = √
1

𝑅1𝐶1𝑅2𝐶2
 

 

(11) 

 

Osilasyonun gerçekleşmesi için 𝑅1 = 𝑅2 = 𝑅 ve 𝐶1 = 𝐶2 = 𝐶 olarak seçilirse osilasyon gerçekleşir. Elde edilen 
osilasyonun frekans değeri 12 numaralı eşitlikteki gibi olur. 

 

𝜔0 =
1

𝑅𝐶
 (12) 
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Şekil 7. CDBA ile gerçekleştirilmiş integrator 
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Şekil 8. Quadrature Osilatör devresi 

 

Süzgeç devresinde olduğu gibi osilatör devresinin de performans analizi için PSPICE benzetiminden 

yararlanılmıştır. Bu benzetimde süzgeç devresine CDBA ile gerçekleştirilmiş integrator devresi kaskad bağlanarak 

kapalı çevrim oluşturulmuştur. CDBA aktif elemanın AD844 entegresi ile oluşturulan yapısı kullanılmıştır (Acar 

ve Özoğuz,1999). Osilatör devresinde osilasyon koşulunu yerine getirmek için pasif elemanlar eşit seçilmiştir. 

Benzetimler ile sonuçların teorik olarak hesaplanan değerler ile örtüştüğü görülmüştür. Quadrature osilatör 
uygulamasına ait aralarında 900’lik faz farkı olan iki çıkış Şekil 9’da verilmiştir. 
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Şekil 9. Quadrature osilatör osilasyon çıkışı 

  

Şekil 10’da quadrature osilatör çıkış FFT sinyali görülmektedir. Buradan da görüleceği gibi kutupsal kesim 
frekansı 190KHz seviyelerindedir. 

 
Şekil 10. Quadrature osilatör FFT 

6. SONUÇLAR 
 

Bu çalışmada tek bir CDBA ve dört adet pasif eleman kullanılarak birinci mertebeden tüm geçiren süzgeç devresi 

sunulmuştur ve quadrature osilatör uygulaması gerçekleştirilmiştir. Sunulan birinci dereceden tüm geçiren süzgeç 

ve quadrature osilatör devreleri CDBA’ nın AD844 ile gerçeklemesi kullanılarak PSPICE benzetimi yapılmıştır. 
Benzetim sonucunda elde edilen deneysel sonuçların teorik analiz sonuçlarını doğruladığı görülmüştür. 
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Özet 

Uluslararası taşımacılık faaliyetlerinin yoğun olarak artmasıyla birlikte daha da önem kazanan limanlararası 

taşımacılık ve rekabet koşulları, verimli ve etkin çalışma ortamlarının sağlanmasını zorunlu kılmaktadır. 

Limanlarda verimliliği etkileyen faktörler, yük sayısı, liman alt yapısı, depo alanları gibi çok sayıda parametreden 

etkilenmektedir. Konteyner elleçleme operasyonları, konteyner terminallerinin verimliliğine etki eden en önemli 

faktörlerden biridir. Konteyner terminalleri; karayolu, tren yolu ve deniz yolu ile gelen konteynerlerin geçici olarak 

depolanıp taşınma biçimlerinin değiştirildiği işletmelerdir. Konteyner terminallerinde konteynerlerin planlanması 

ve elleçlenmesi sırasında oluşabilecek ve verimliliği olumsuz etkileyebilecek faaliyetlere dikkat edilmesi 

gerekmektedir. Konteyner terminallerinde verimlilik üzerinde olumsuz etki eden önemli faktörlerden bir tanesi 

shifting (konteynerlerin bulundukları istif içerisinde veya terminal içerisinde bulundukları yerden başka bir yere 

aktarılması) hareketleridir. Konteynerlerin shifting hareketi, konteyner terminalleri için değer yaratan bir faaliyet 

değildir ve zaman kaybına sebep olmaktadır. Bu çalışmada iteratif bir araştırma algoritması olan Tabu Arama 

algoritması kullanılarak konteyner terminallerinde, konteynerlerin elleçlenmesi sırasında gerçekleştirilen shifting 

hareketlerinin daha aza indirilmesi ve en uygun shifting hareketinin seçilebilmesi amaçlanmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Konteyner, konteyner terminali, shifting, verimlilik 

 

1.GİRİŞ 

Konteyner terminalleri; karayolu, tren yolu ve deniz yolu ile gelen konteynerlerin geçici olarak depolanıp taşınma 

biçimlerinin değiştirildiği işletmelerdir. Konteyner terminallerinde konteynerlerin planlanması ve elleçlenmesi 

sırasında oluşabilecek ve verimliliği olumsuz etkileyebilecek faaliyetlere dikkat edilmesi gerekmektedir. 

Konteyner terminalleri operasyonlarında, gemiler, vinçler, terminal traktörleri, depolama alanları ve 

çalışanlar etkin bir koordinasyonla çalışmalıdırlar (Türkoğulları ve ark., 2014). Konteyner; yükleri içinde 

bulunduran, bir nakil aracından diğerine aktarılabilen ve bu araçlardan kolayca ayrılabilen, yüklenmiş durumuyla 

“birim yük” vasfı taşıyan, büyüklük ve donanım bakımından mekanik yüklemeye elverişli, tekrar kullanılabilir 

olan taşıma kaplarıdır.  

Konteyner terminallerinde, ithalat, ihracat ya da transit rejimli konteynerlerin en iyi şekilde elleçlenebilmesi için, 

Türkiye’de ve dünyada en yaygın olarak kullanılan yöntem istifler halinde konteynerlerin terminal sahalarına 

yerleştirilmesidir. İstifler, konteyner liman sahası içerisinde yer alan aynı tür konteynerlerin üst üste konulmasıyla 

oluşturulmuş konteyner yığınlarıdır. 

Bu istifler konteynerlerin dolu/boş, tip/tür, boyut, özellik, yükleneceği gemi sefer ve/veya tahliye limanı v.s 

bilgilerine göre belirlenir. Özelliklerine göre ayırt edilen konteynerler, yerleştirilmeleri için uygun olan istiflere 

planlanır. Taşıyıcılar yardımıyla uygun istife getirilen konteynerler ise RTG(Rubber Tired Gantry)  yani lastik 

tekerlekli vinçler aracılığıyla istife yerleştirilir.  

Konteynerlerin elleçlenmesi sırasında operasyona katkısı olmayan elleçleme hareketleri (shifting), konteyner 

terminalleri için öncelikli olarak zaman ve maliyet kaybına sebep olmaktadır. Konteyner terminalleri için istiflerde 

yer alan konteynerlerin elleçlenmesi sırasında saha shifting hareketi kaçınılmaz bir durumdur. Çünkü konteynerler 

terminallere gemiden ya da terminal dışından kara veya demir yoluyla rassal bir düzende gelirler. Bu nedenle 

konteynerlerin yerleştirildikleri istif sırası ile konteynerlerin herhangi bir operasyon için bulundukları istiften 

çıkartılması sırası birbirinden farklılık gösterebilmektedir. Bu farklılıklardan dolayı herhangi bir konteynerin 

ihtiyaç duyulduğu anda taşıyıcılara yüklenebilmeleri için istif içerisinde shifting hareketi yapılması gereklidir.  

Bir konteynerin depo alanında ortalama kalma süresi genel olarak 4 ila 7 gün arasında değişmektedir. Bu süre 

ihracat limanında daha az olmaktadır. 
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Boş konteynerler genelde daha yüksek istiflenir ve liman içinde daha uzun süreli kalırlar. İthal konteynerler daha 

alçak seviyede istiflenirler. İstif yüksekliğinin fazla olması, belirli bir konteynere erişim için daha fazla sayıda 

konteynerin hareket ettirilmesine ve böylece kapasitede azalmaya neden olmaktadır. 

Konteyner terminallerinde gemilerde elleçleme operasyonları gerçekleştirilirken, bazı durumlarda bay içerisinde 

altta kalan konteyneri almak için, öncelikli olarak üstteki konteynerlerin elleçlenmesi gerekebilmektedir. Bu 

operasyonlar, yeniden elleçleme operasyonları (reshuffling) olarak adlandırılmaktadır.  

2. KONTEYNER TERMİNALLERİ OPTİMİZASYON ÇALIŞMALARI LİTERATÜR TARAMASI 

Konteyner terminallerindeki operasyonlar dikkate alındığında optimizasyon çalışmaları, operasyonlara bağlı 

olarak rıhtım sahası, istif sahası ve taşıma operasyonları olmak üzere üç ana tema üzerine odaklanmaktadır.  

Literatürde rıhtım vinci atama problemleri, yanaşma yeri tahsisi problemleriyle birlikte ele alınmıştır. Bunun yanı 

sıra yanaşma yeri tahsisi ve rıhtım vinci çizelgeleme problemlerinin de birlikte ya da tek başına konu olduğu 

çalışmalar da bulunmaktadır (Fışkın ve Bitiktaş, 2017). 

 

Dinamik rıhtım atama problemini ele aldıkları çalışmalarında Cordeau ve ark. (2005), iki matematiksel model ve 

sezgisel tabu arama (tabu search) yöntemlerini kullanmışlardır. 

 

Chen ve ark. (2007) çalışmalarında, konteyner terminallerinde donanım çizelgeleme için entegre bir model 

geliştirerek problemin çözümünde Tabu Arama algoritması önermişlerdir.  

 

Zhen ve ark. (2016) çalışmalarında yapay zeka yaklaşımıyla optimizasyon algoritması, Santini ve ark. (2015), 

karışık tamsayı programlama, Kaveshgar ve Huynh (2015), genetik algoritma yaklaşımını, Legato ve ark. (2012), 

Petri ağı yöntemini kullanmışlardır. 

 

Gemilerin hızlı bir şekilde boşaltılması için konteyner terminal operasyon planlarının düzgün bir şekilde yapılması 

gerekmektedir. (Meisel ve Wichmann, 2010) çalışmalarında bu yöntemi hızlandırmak için çift çevrim (double 

cycling) kısıtından yararlanmıştır. (Liu ve ark., 2015) yeni bir matematiksel model yazıp polinom zamanlı bir 

sezgisel geliştirmiştir. Deney sonuçları (Meisel ve Wichmann, 2010) ile karşılaştırılmış ve CPLEX çözümlerinin 

daha iyi çözümler verdiği görülmüştür.  

Yeniden elleçleme operasyonlarının önlenmesi ya da minimize edilmesi için, terminale gelen konteynerler için 

depolama yerleri gelecekteki alma sırası tahmin edilerek seçilebilir. Yang ve Kim (2006) depolama yeri seçimi 

için matematiksel modeller önermiştir. Dinamik ve statik yerleşim problemi çözümüne odaklanılan çalışmada, 

farklı stoklama türleri karşılaştırılmıştır. Önerilen modellerin çözümünde Genetik Algoritma esaslı üç sezgisel 

geliştirilmiş ve birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Kang ve ark., 2006 tarafından yapılan çalışmada, ihraç konteynerlerı 

depolama ilkeleri incelenerek, Tavlama benzetimi ve simülasyon yöntemi kullanılarak yeniden elleçleme sayıları 

azaltılmıştır. (Wan ve ark., 2009) gelen konteynerler ve geçici elleçlenen konteynerler için geçici elleçleme 

operasyonlarını minimize eden tamsayılı programlama modeli ile literatürde yer alan üç farklı sezgiseli 

birleştirdikleri bir model sunmuşlardır. (Yılmaz ve ark, 2016).  

Wang ve Lim (2007) Singapur limanında gerçekleştirdikleri çalışmalarında rıhtım atama problemini ele almışlar, 

çok aşamalı karar alma ve araştırma metotlarından biri olan Stokastik Demet Araması (Stochastic Beam Search) 

yöntemini uygulamışlardır (Eliiiyi ve ark, 2008). 

Yeniden elleçleme operasyonlarının iyileştirilmesinde kullanılan diğer bir yöntem de konteyner istifinin yeniden 

elleçleme içermeyecek şekilde, bilinen elleçleme sırasına göre önceden düzenlenmesidir. Bu yöntem pre-

marshaling olarak adlandırılmıştır. İhraç konteynerler için bu operasyonlara odaklanan çalışmalardan bir tanesi 

olan (Hirashima ve ark., 2006) Q-öğrenme sezgiselini geliştirmiştir. Deney sonuçları önerilen sezgiselin yeniden 

elleçleme operasyonlarında azalma sağladığını ortaya koymuştur. (Lee ve Hsu, 2007) söz konusu problemi ele 

almış ve geçici elleçlemelerin tek bir bay üzerinde gerçekleştirildiğini varsaymıştır. Problem, çok maddeli ağ akış 

problemi olarak modellenmiştir.  

Li ve diğ. (2012), konteyner terminallerinde darboğaz oluşturan istif vinçlerinin bekleme sürelerini azaltmak için 

karma tamsayılı matematiksel model önermişlerdir (Koyuncuoğlu, 2012). 

Roach (1999) çalışmasında, konteyner istifleme probleminde, birleştirilmiş optimizasyon prensiplerini ve Tabu 

araştırma algoritmasını kullanarak konteynerleri yerleştirmiş, gemi boşalana kadar her bir konteynere bir istif alanı 

belirlemiştir (Esmer ve Tuna, 2007). 
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3. TABU ARAMA (TA) ALGORİTMASI 
Tabu Arama (TA) Algoritması, optimizasyon problemlerinin çözümü için Fred W. Glover tarafından geliştirilmiş 

ve literatürde çokça kullanılan meta sezgisel iteratif bir araştırma algoritmasıdır.  

Tabu Arama, kombinatoryal problemlerin çözümü için önerilmiş yüksek seviyeli bir sezgisel programlama tekniği 

olarak da ifade edilmektedir (Arıkan ve Erol.2006). 

Tabu taramasının uyarlamalı bellek yapıları, etkili bir şekilde arama yapabilen ve makul bir hesaplama çabası 

içinde uygun kalitede çözümler üretebilen prosedürlerin uygulanmasını mümkün kılar (Marti ve ark., 2017). 

 

TA algoritması, bir başlangıç çözümü ile aramaya başlar. Algoritmanın her iterasyonunda tabu olmayan bir 

hareket ile mevcut çözümün komşuları içerisinden bir tanesi seçilerek değerlendirilir.  

Eğer amaç fonksiyonunun değerinde bir iyileştirme sağlanmışsa komşu çözüm, mevcut çözüm olarak dikkate 

alınır. Seçilen bir hareket tabu olmasına rağmen tabu yıkma kriterlerini sağlıyorsa, mevcut çözümü oluşturmak 

için uygulanabilir. Geriye dönüşleri önlemek için, bir takım hareketler tabu listesine kaydedilerek tekrar yapılması 

belirli bir süre için yasaklanır. Belirlenen bir durdurma koşuluna göre algoritmanın çalışması sonlanmaktadır.  

Temel yaklaşım, son çözüme götüren adımın dairesel hareketler yapmasını önlemek için bir sonraki döngüde 

tekrarın yasaklanması veya cezalandırılmasıdır. Böylece yeni çözümlerin incelenmesiyle Tabu Arama algoritması, 

bölgesel en iyi çözümün daha ilerisinde bulunan çözümlerin araştırılabilmesi için bölgesel-sezgisel araştırmaya 

kılavuzluk etmektedir.  

Tabu Arama algoritmasının bölgesel optimalliği aşmak amacıyla kullandığı temel prensip, değerlendirme 

fonksiyonu tarafından her iterasyonda en yüksek değerlendirme değerine sahip hareketin bir sonraki çözümü 

oluşturmak amacıyla seçilmesine dayanmaktadır. Bunu sağlamak amacıyla bir tabu listesi oluşturulur, tabu 

listesinin amacı önceden yapılmış bir hareketin tekrarından çok tersine dönmesini önlemektir. 

3.1 Tabu Arama Algoritması İşleyişi 

3.1.1 Başlangıç çözümünün oluşturulması: En genel şekilde başlangıç çözümü rassal olarak elde edilir. Ancak 

ilgilenilen, problem için geliştirilmiş olan bir sezgisel algoritmadan yararlanarak da başlangıç çözümünden elde 

edilmesi mümkündür. 

3.1.2 Hareket mekanizması: Mevcut bir çözümde yapılan bir değişiklikle yeni bir çözümün elde edilmesi hareket 

mekanizmasıyla gerçekleştirilir. Hareket mekanizmasındaki olası hareketler mevcut çözümün komşularını 

oluşturur.  

3.1.3 Komşuluk: Tabu Aramada en önemli bileşenlerden bir tanesidir. Çözümü iyileştirmek için amaç 

fonksiyonunun değeri açısından en iyi hareketlerin seçilmesidir. Komşulukların oluşturulmasında seçilen 

komşuluk üretme yapısına göre problem boyutu 𝑛 olduğu durumda 𝑛 − 1 adet komşuluk üretilir. 

3.1.4 Hafıza: Tabu Arama Algoritmasının temel elemanlarından biri de hafızadır. Arama boyunca ortaya çıkan 

durumlar, H hafızasına kayıt edilir. Yapılmasına izin verilmeyen hareketler “tabu” olarak adlandırılır ve esnek 

hafıza içinde “tabu listesi” adı altında kaydedilirler. Bu hareketler belli bir süre sonra tabu listesinden çıkartılırlar 

ve yapılmalarına izin verilir. 

3.2 Tabu Arama Algoritma Adımları 

Adım 1: Bir başlangıç çözümü seç ve bu çözümü mevcut çözüm ve en iyi çözüm olarak kaydet.  

Adım 2: Mevcut çözümün komşuluklarını bir komşuluk üretme yapısı ile üret. 

Tabu olmayan ya da tabu olsa dahi tabu yıkma ölçütünü sağlayan bir komşu çözüm seç ve onu yeni çözüm olarak 

kabul et. 

Mevcut çözümden yeni çözüme geçişi tabu listesine ekleyerek listeyi güncelle. 

Eğer yeni çözüm o ana kadarki en iyi çözümden daha iyi ise onu en iyi çözüm olarak kaydet. 

Adım 3: Bir durdurma ölçütü sağlanıncaya kadar Adım 2’yi tekrarla. 

Çözüm=Başlangıç çözümü, 

En iyi çözüm=Çözüm, 

Tabu listesi(boş), 

Durdurma kriteri, 

Kontrol=False 
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Repeat 

 Eğer çözüm> en iyi çözüm ise en iyi çözüm=çözüm 

 Eğer durdurma kriterine ulaşıldıysa çözümü tabu listesine ekle, 

 Eğer tabu listesi dolu ise ilk gireni listeden çıkar, çözümlerin içinden başka birini yeni çözüm 

olarak seç 

 Eğer yeni çözüm bulunamadıysa veya geliştirilen yeni çözüm uzun dönem hafızada bulunuyorsa 

yeni çözümü rastgele üret, 

 Eğer yeni çözüm tabu listesinde yoksa çözüm=yeni çözüm 

Değil ise Kontrol=True 

Until Kontrol=True 

 

4. UYGULAMA 

Bu çalışma, Kocaeli’de bulunan, başlıca hizmet alanları konteyner, genel kargo ve sıvı yük olan bir limanda 

gerçekleştirilmiştir. Dorseli kamyonlar için bir park alanı bulunan limanın, D-100 karayoluna doğrudan erişim, 

TEM otoyoluna ve hemen sınırından geçmekte olan demiryoluna yakınlık gibi avantajları, bulunmaktadır.  

Konteynerlerin terminaller içerisinde depolanabilmesi için en yaygın olarak kullanılan yöntem, konteynerlerin 

bloklar halinde istiflenmesidir. Konteynerlerin bloklar halinde istiflenmelerinin sonucunda da, elleçlenmesi 

gereken konteynerin istifte en üst sırada yer almaması yaygın bir durum haline gelir ve shifting(istif içerisinde 

aktarma) hareketi konteynerin elleçlenebilmesi için kaçınılmaz bir operasyon adımı halini alır.  

Konteynerlerin shifting hareketi, konteyner terminalleri için değer yaratan bir hareket değildir ve zaman kaybına 

sebep olur. Konteyner terminallerinde shifting hareketlerinin sayısının azaltılması konteyner elleçleme maliyetinin 

azaltılmasına yardımcı olur. Bu nedenle bu çalışmadaki amaç konteynerlerin shifting hareketinin azaltılmasını 

yardımcı olacak en uygun algoritmayı yaratmaktır. 

 

4.1 Tabu Arama Algoritması İçin Uygulanabilecek Basit Bir Kod Yapısı  
 

Input    Başlangıç Çözümü 

Output En iyi çözüm 

              Şuan ki çözüm=Başlangıç çözümü 

              En iyi çözüm=Şuan ki çözüm 

              Yapılan en az shifting sayısı = Şu an yapılan shifting sayısı 

              Loop 

                    For i = komşulukların oluşturduğu küme 

                         i.komşuluk=asıl komşuluk 

                         komşulukların oluşturduğu shifting=i.shifitng 

                        End 

                    Sort (komşuluklar) By shifting sonucu oluşan komşuluk 

                    For i = komşulukların oluşturduğu küme 

                            If komşuluklar Tabu Listesinde yer almıyor ise 

                                 Şu an ki çözüm=Komşulukların oluşturduğu çözüm 

                                 Yapılan en az shifting sayısı = Şuan yapılan shifting sayısı 

                                 Update (Tabu Listesi) 

                                 Break the Loop 

                            End 

                     End 

                If yapılan shifting sayısı < yapılan en az shifting sayısı 

                    En iyi çözüm=Şuan ki çözüm 

                    Yapılan en az shifting sayısı = Şuan yapılan shifting sayısı 

                    End 

               Until Sonlandırma koşulu yerine gelene kadar 

 

 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                                  489 

 

 

Bu çalışmada belirli sayıdaki ve aynı türdeki ihracat rejimli konteynerlerin yer aldığı herhangi bir istif seçilmiştir. 

Seçilen istifte, operasyon sırasında sadece konteyner çıkışının olacağı, seçilen istife herhangi bir konteyner 

girişinin olmayacağı varsayılmış, ayrıca uygulama esnasında daha karmaşık bir yapı meydana gelmemesi adına 

5x5 boyutlu bir istif seçilmiştir. İhracat rejimli konteynerlerin seçilme nedeni, gemi operasyonlarına başlanıldıktan 

kısa süre içerisinde, gemiye yüklenecek olan konteynerlerin iş emirlerinin oluşturulması ve hangi sıra ile 

bulundukları istiften çıkış yapacağının biliniyor olmasıdır. 

 

4.2 Çözüm 

Uygulama için seçilen istifte 17 adet konteyner yer almaktadır. Örnekteki her bir kutucuk aynı boyuttaki 

konteynerleri temsil etmektedir. Kutucuklar içerisinde yer alan sayısal ifadeler ise konteynerlerin iş emri sırasını, 

yani istiften çıkış sıralarını temsil etmektedir. Seçilen istifte yer alan X numaralı konteynerler ise operasyon 

boyunca herhangi bir elleçleme faaliyeti için kullanılmayacak olan konteynerleri temsil etmektedir. Uygulamadaki 

amaç istif içerisinde yer alan konteynerlerin en az shifting hareketi yapılarak ihtiyaç duyulduğu anda taşıyıcılar 

yardımıyla geminin yanaşmış olduğu rıhtıma taşınmasıdır.  

 

 

 

 

Tablo 1. İstif Başlangıç Durumu 

   

                          

Tier 5                

Tier 4     5  X  10        

Tier 3  7  11  X  6        

Tier 2  12  8  X  3  1      

Tier 1   4   2  X   9   13      

  

Row 

1  

Row 

2  

Row 

3  

Row 

4  

Row 

5      
 

Başlangıç olarak seçilen istifte 1 iş emri istif içerisinde herhangi bir shifting işlemine gerek duyulmadan istiften 

çıkarılabilmektedir. 

     Tablo 2. 1nolu Konteynerin çıkışı 

 

       1. Konteyner Çıkışı 
 

                         
 

      5  X  10      
 

   7  11  X  6      
 

   12  8  X  3  1    
 

   4   2  X   9   13    
 

 

1 numaralı iş emrinin istiften çıkarılmasının ardından istif görünümü Tablo 3’de görüldüğü hale gelir ve 2 numaralı 

iş emrinin çıkartılması için aşağıda belirtilen komşuluklardan yararlanılarak sırasıyla 5,11 ve 8 numaralı iş emirleri 

shift edilir. Daha sonra iş emri sırasına göre konteynerlerin aktarılması için kullanılabilecek komşuluklar ve 

oluşabilecek ceza puanları hesaplanarak tabu listeleri oluşturulur ve her bir iterasyon için daha iyi çözümü veren 

shifting hareketi ya da hareketleriyle tabu listeleri güncellenir.  
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Tablo 3. 1 numaralı iş emrinin istiften çıkarılmasının ardından istif görünümü 

 
 

 

Uygulama için kullanılan ceza puanları aşağıda gösterilen şekilde belirlenmiştir. 

3. kata konteyner yerleştirilmesi +3, 

4. kata konteyner yerleştirilmesi +4, 

5. kata konteyner yerleştirilmesi +5, 

Bir konteynerin kendinden önce iş emri sırası olan konteynerin üzerine shift edilmesi +5, 

İstifteki her bir konteynerin aktarılması için +10 puan alınarak hesaplamalar gerçekleştirilmiştir. 

 

Tablo 4. Konteyner shifting hareketleri 

 
Kısıtlar dikkate alınarak hesaplanan konteyner shifting hareketleri Tablo 4’de olduğu gibi tüm konteynerlar 

sırasıyla boşaltılana kadar incelenmiştir. 8. Shifting hareketinden sonra karşımıza çıkan 2 farklı iterasyonun kısıtlar 

göz önüne alındığında birbirinden farksız olduğu tespit edilmiştir ve bir tanesi seçilerek oluşturulan iterasyon 

sonrasında tüm konteynerlerin herhangi bir shifting hareketine ihtiyaç olmaksızın istiften çıkartılabilmesi 

sağlanmıştır.  
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Tablo 5. Tüm konteynerların iş emri sırasına göre çıkışı ve istif son durum 

 
Tablo 5’de tüm konteynerların iş emri sırasına göre çıkışı ve istif son durum görülmektedir. Böylece iterasyon 

adımlarına son verilerek çözüme ulaşılmıştır. 

5. SONUÇ 
Küresel bazda denizyolu ile taşınan ticari yük hacmi son yarım yüzyılda 20 kat büyümüştür. Taşıma türleri 

arasında kuşkusuz en hızlı gelişim sağlayan tür konteyner taşımacılığı olmuştur. 

Konteyner taşımacılığında yaşanan hızlı gelişime paralel olarak, limanlar kapasitelerini artırmak durumunda 

kalmaktadır. Kapasiteleri talebin gerisinde kalan limanlarda, gemilerin bekleme süreleri artmakta, liman 

kapılarında tıkanıklıklar yaşanmaktadır. Bu durumda müşteriler bölgede daha iyi hizmet sunan diğer limanlardan 

hizmet almayı tercih etmektedirler. Yoğun talep artışı karşısında limanlar genellikle civarlarında bulunan arazileri 

satın almak veya denize doğru genişleme çalışmaları yaparak ilave istif alanı yaratmayı hedeflemektedir. Bazı 

limanlar ise yakın mesafede bir depo alanına sahip olmak veya bir kara terminali ile bağlantılı olarak çalışmak, 

seçeneğini tercih etmektedirler. 

Yoğun talep artışı karşısında limanlar genellikle civarlarında bulunan arazileri satın almak veya denize doğru 

genişleme çalışmaları yaparak ilave istif alanı yaratmayı hedeflemektedir. Bazı limanlar  ise yakın mesafede bir 

depo alanına sahip olmak veya bir kara terminali ile bağlantılı olarak çalışmak, seçeneğini tercih etmektedirler.  

Liman otomasyon sistemleri ve özellikle limanın kendi özelliklerine uygun olarak geliştirilmiş bir yazılıma sahip 

olunması liman etkinliği ve verimliliğini arttırmaktadır. Çalışmanın gerçekleştirildiği limanda otomasyona geçiş 

çalışmaları sürdürülmekte ancak yaşanan yavaşlamalar ve beklemeler tüm liman etkinliğini ve verimliliğini 

olumsuz yönde etkilemektedir. 

Çalışmada, uygulama için seçilen istifte yer alan 13 adet konteynerin önceden belirlenmiş iş emri sırasına göre 

bulundukları istiften çıkarılması için 9 adet shifting hareketine ihtiyaç duyulmuştur.  

Bu istifte yaklaşık olarak %70 oranında shifting yapılmıştır. Eğer istife yerleştirilen konteynerler her bir rowa eşit 

sayıda yerleştirilse ya da daha fazla sayıda row kullanılabilseydi, istif içerisinde yapılması gereken shifting oranı 

daha da az olacaktı. Çünkü konteyner istifleri mümkün olabilecek daha fazla sayıda row ve daha az sayıda tier 

işgal edilerek oluşturulabildiğinde konteynerlerin shift edilmesi sırasında oluşabilecek iterasyon sayısı ve 

doğrudan shifting sayısı da azalacaktır. Daha az katlar halinde ve istif içerisinde tüm rowlara yayılarak yerleştirilen 

konteynerlerin iş emri sıraları birbirinden ne kadar farklı olsa da shifting sayısının azalmasına sebep olacaktır. 

Shifting oranının yüksek olması yerleşim alanındaki kısıtlara bağlı olmakla birlikte, sahanın kodlanmasının 

yetersiz olmasından da kaynaklanmaktadır. Sahada çoğunlukla çok katlı konteynerlar görülmektedir, bunun yanı 

sıra kağıt üzerinde ithalat, ihracat ve tehlikeli maddeler, kusurlu konteynerlar olarak alfabetik düzende 

bölümlendirmeler yapılmış olmasına karşın sahada yer alan konteyner yerlerinin plansız olduğu görülmüştür.   

Mevcut sistemdeki yoğunluktan dolayı, gelen konteynerlar zaman zaman karışık düzende sıralanmaktadır. Bu 

bağlamda liman yerleşim düzeninin enerji, zaman ve yakıt kaybını en az indirecek şekilde yeniden gözden 

geçirilmesi önerilmiştir. 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                                  492 

 

 

Liman operasyonlarının verimliliği ve optimizasyonuna yönelik çalışmalar rekabet üstünlüğü ve de karlılık 

konularında önemli etkiye sahiptir. Teknolojik, yenilikçi gelişmeler ve endüstri 4.0 perspektifi açısından ele 

alındığında yeni model ve algoritmalar ile insan gücü olmaksızın yükleme boşaltma ve çizelgeleme problemlerinin 

çözümleri üzerinde odaklanılması gerekmektedir.   
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Abstract 

Nowadays, one of the most widely consumed drinks is herbal teas because of being a delicious drink and having 

positive contributions to health. Catechin, flovane, flavonoll and polyphenol substances are naturally occurring 

due to the positive effects of herbal teas on health and thus have anticarcinogenic-antimutagenic effect; In addition, 

it is effective against many diseases. In this study, the most consumed herbal teas in Tokat province, which are 

melissa, chamomile and fennel, were examined in terms of microbiological quality. The samples were analyzed 

for pre-brewing and post-brewing tea at certain times (at 0, 10, 30th minutes). Total mesophilic aerobic bacteria 

(TMAB) count, mold and yeast (M&Y) count, pH measurement and titration acidity values were determined for 

all samples. TMAB count results of dried plant samples were observed to be between 3.0-5.7 log-cfu/g. When the 

M&Y count results were examined, it was determined that the results ranged from <1-5.4 log-cfu/g. When the 

TMAB counting results of the brewed tea samples were examined, as the brewing time increased, the number of 

microorganisms also increased in some samples, and in some samples a decrease was observed. When the M&Y 

results were examined, it was seen that the number of microorganisms decreased correlated with the brewing time. 

When the pH values of dried and brewed tea samples were taken into consideration, the results were generally 

close to neutral pH. When the titration acidity results were examined, brewing time was effective on titration 

acidity. When the results are examined, it is concluded that the herbal teas may be a potential risk factor in 

unsuitable production, transportation, storage and packaging periods. It is observed that the microbiological counts 

of the herbal teas, which are especially offered for sale without packaging, is high and this risk can be reduced 

particularly by the duration of the brewing. However, depending on consumption habits such as brewing teas at 

low temperature may be microbiologically risky and the importance of mycotoxin risk should also be emphasized 

by considering the mold content. 

Keywords: Chamomile, melissa, fennel, microbiological quality, brewing. 

1. INTRODUCTION 

Undoubtedly, the relationship between humans and plants is as old as human history. People have seeked a remedy 

by using the leaves, roots or branches of plants in various ways (by brewing in hot water, cooking, etc.) 

(Anonymous, 2017). In this context, as a result of scientific researches and studies on herbal teas, demand and 

interest in herbal teas have increased. This popularity is due to their anticarcinogenic, and antimutogenic properties 

because of polyphenols (such as catechins, flavones, flavonols and phenolic acids) they contain, and also their 

protective properties against to cardiovascular diseases. Antioxidant compounds in herbal teas have been found to 

reduce the risk of development of acute and chronic diseases and it has been proven by many studies (Çağındı and 

Ötleş, 2008; Özdatlı et al., 2014). 

In our study, microbiological quality of melissa (Melissa officinalis), chamomile (Matricaria chamomila L.), 

fennel (Fonecilium vulgare) plants which are among the most consumed herbal teas throughout the year in Tokat 

province were investigated before and after brewing. 
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1.1. General Information about Plants Used in the Study 

1.1.1. Melissa (Melissa officinalis) 

The melissa plant, which belongs to the family of Lamiaceae, is also known as the lemon balm in our country. The 

leaves of the melissa plant are also used in soup, sauce, mayonnaise and salads. It has lemon flavor due to its fat 

components. Since the leaves contain etheric oil, tannin, resin and mucilage, it is available for use in medicine for 

stomach and intestinal diseases (Ketenoğlu et al., 2003). 

In a study on the use of melissa tea in psychiatry, it was declared that although there are known to be hypnotic and 

anxiolytic effects of melissa tea on humans and animals, there is no study on its effect and side effect (Çelik et al., 

2007). 

It showed antimicrobial activity against gram negative bacteria and it was shown to be successful against 

exogenous pathogens and spoilage microorganisms in foods. It is stated that it will not be a problem for consuming 

as a natural medicine and a natural source preservative for foods (Shakeri et al., 2016). 

Ayhan and Kaya (2006) reported that, TMAB count was 2.6x107 (cfu /g), mould count was 3.7x104 (cfu/g), total 

aerobic spore forming bacteria count was 2.2x103 (cfu/mL) in tea bags obtained from Ankara province. In these 

samples Staphylococcus aureus was <1.0x101 (cfu/g), coliform group bacteria were 3.6x103 (EMS/g), Escherichia 

coli was 3.6x103 (EMS/g) and Salmonella spp. was found to be negative. 

 

1.1.2 Chamomile (Matricaria chamomila L.) 

It is a plant species of Astereasia family that grows in Europe and West Asia. It is called globally with different 

names such as may, wild, Hungarian and African daisy (Zhao et al., 2012). 

Chamomile plant is consumed as tea, as a curing material in folk medicine; and in the production of shampoo, 

cream etc.in cosmetic industry. It is an extensively used plant in the cosmetics and health sector due to the volatile 

components contained (Mckay and Blumberg, 2006). 

The components of chamomile are flavonoids, phenolic compounds, patuletin, quarcetin, luteolin and glycosides. 

Also, in the volatile oil composition obtained from the chamomile plant, there are compounds such as alpha-

bisabolol, acetylene, azulene and terponoid. In a study, apigenin and luteolin obtained from chamomile were found 

to have anti-inflammatory, antispasmotic, anti-carcinogenic and calming effects (Srivastava and Gupta 2007). 

Chizzola and Mýchıtsch (2008) showed in their study, it is a plant that retains cadmium which is a toxic substance. 

This has shown that it is a feature that should be evaluated when examining possible health effects. 

In a study, fennel and chamomile essential oils and extracts were examined in terms of antioxidant and 

antimicrobial activities. The antioxidant activity of the extracts were determined by DPPH radical scavenging 

method. The antimicrobial activities of each plant extract and essential oils were measured and the essential oils 

showed different levels of antimicrobial activity depending on the doses administered. As a result, antioxidant and 

antimicrobial activities of fennel and chamomile essential oil and extracts were found to be significant differences 

(Roby et al., 2013). 

In another study, it was concluded that chamomile extract suppresses cancer cells and does not damage normal 

cells (Srivastava and Gupta, 2007). 

Bianco et al. (2008) conducted research on infant botulism. It is known that this disease affects babies younger 

than 52 weeks and infection occurs in the intestinal tract. In the study, botulism spores were found more in 

unpackaged chamomile products. As a result, it was thought that drinking chamomile tea might pose a risk for 

infant botulism (Bianco et al., 2008). 
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1.1.3. Fennel (Foeniculum vulgare) 

It is a 1-2 years old plant from the family of parsley. It is about 1-2 meters in length and the leaves are thin thread. 

The flowers are golden in color and form an umbrella bundle shape. The roots are spindle-shaped and consist of 

aroma and smell. It grows in almost every region of Turkey. The sweet fennel is grown in in Turkey is the most 

sweet fennel grown in the world (Anonymous, 2017). 

Fennel plant composition contains 6.3% moisture, 9.5% protein, 10% fat, 13.4% mineral matter and vitamins, 

18.5% fiber and 42.5% carbohydrate. Mineral substances and vitamins in the content of Foeniculum volgare; 

Calcium, potassium, sodium, iron, phosphorus thiamine, ribofilavine, niacin and vitamin C (Agarwal and Gupta 

2009). 

The antibacterial activity of the essential oil against foodborne pathogens was investigated by minimum inhibition 

concentration (MIC) and minimum bactericidal concentration (MBC) tests. As a result of studies, gram negative 

and gram positive bacterial species showed different sensitivity to the essential oil of fennel seeds, and according 

to MIC test results it has antibacterial effect against to Staphylococcus albus, Bacillus subtilis, Salmonella 

Tpyhimurium, Shigella dysenteria, Escherichia coli . Among these bacteria, the most sensitive to the essential oil 

was Shigella dysenteria (Wen duyarlıRuive et al., 2014). 

In the light of the studies above; melissa, chamomile and fennel have been used for many years by people, in many 

ways such as in disease treatments, in the preparation of various foods and beverages, as a flavoring, tranquilizing, 

relieving anxiety, relaxing stomach agent, and it has been proven to have health effects. In addition, it was 

determined that these herbal teas have antioxidant, antibacterial and antifungal effects. 

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1. Material  

In this study, herbal tea samples were obtained from ten different herbalist shops and from two different markets 

in Tokat. These plants are melissa (Melissa officinalis), fennel (Foeniculum officinalis) and chamomile 

(Matracaria chamomilla). 

The herbal teas were brought to Gaziosmanpaşa University Faculty of Engineering and Natural Sciences 

Microbiology Laboratory under proper transportation conditions. The supplied herbal teas were stored in their 

original packages, and those offered for sale without packaging were stored in transparent bags (in a cool, dry, 

non-sun-exposed environment) until they were analyzed. 

2.2. Preparation of herbal teas for microbiological analysis 

The herbal tea samples were divided into groups for microbiological analyzes as shown in Table 1 below and each 

group was prepared as described below. 

Dry plant samples were weighed at 10 g and transferred to a sterile stomacher bag under aseptic conditions and 

added with 0.1% peptone water (PW, MERCK, 1.07224, Germany) and homogenized with the stomacher (IUL 

707/740 Instruments, Spain) for 1 minute. The first homogenized dilution was accepted as 10 -1 and the decimal 

dilutions were prepared accordingly. 

The brewed herbal tea samples were analyzed at the beginning of brewing (0 min) and at different brewing times 

(10th and 30th minutes). Brewing was done by adding 250 mL of boiled water to 5 g of dried plant. After brewing, 

samples were taken at the specified intervals and the appropriate dilutions were prepared with 0.1% PW. 
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Table 10. Preparation and coding of herbal teas for microbiological analysis 

Code Herb  Package/Supplier 
M1 Melissa  Packaged/Local herbalist 
M2 Melissa Unpackaged/Local herbalist 
M3 Melissa Packaged/Local herbalist 
M4 Melissa Unpackaged/Local herbalist 
P1 Chamomile  Unpackaged/Local herbalist 
P2 Chamomile  Packaged/Local herbalist 
P3 Chamomile  Packaged/Local herbalist 
P4 Chamomile  Packaged/Local herbalist 
R1 Fennel Unpackaged/Local herbalist 
R2 Fennel Packaged/Local herbalist 
R3 Fennel Packaged/Local herbalist 
R4 Fennel Unpackaged/Local herbalist 

 

2.2. Method 

2.2.1. Microbiological Analysis of Herbal Teas 

2.2.1.1. Total mesophilic aerobic bacteria (TMAB) count 

The samples prepared as described in Section 2.1.1 were surface plated on Plate Count Agar (PCA, LABM, 

LAB149, UK). The analyses were carried out in four parallel ways. All plates were incubated at 30°C for 24-48 

hours (Binder, BD23, Germany) and after the incubation period, colonies were counted and the results were 

represented as log-cfu mL or log-cfu/g (Ünlütürk and Turantaş, 1998). 

2.2.1.2. Mould and yeast (M&Y) count 

The samples prepared as described in Section 2.1.1 were surface plated on Potato Dextrose Agar (PDA, LABM, 

LAB098, England). The analyses were carried out in four parallel ways. All plates were incubated at 25-27°C for 

5-7 days (Binder, BD23, Germany) and after the incubation period, colonies were counted and the results were 

represented as log-cfu mL or log-cfu/g (Ünlütürk and Turantaş, 1998). 

2.2.2. Chemical Analysis of Herbal Teas 

2.2.2.1. pH  

25 ml samples taken from the samples and/or dilution series prepared as described in Section 2.1.1 at certain 

periods. The pHmeter (inoLAB, ba12217e, pH LEVEL1) was calibrated with buffer solutions of pH: 4.0, 7.0, 10.0 

before each analysis and the results were recorded (Cemeroğlu, 2007). 

2.2.2.1. Titration acidity  

25 mL samples prepared as described in Section 2.1.1 were taken during the specified time periods. 3-4 drops of 

phenolphthalein were added to all the samples and titrated with 0.1N sodium hydroxide (NaOH, Erdem Kimya, 

150) and the amount of NaOH spent was recorded. The amounts of NaOH were used in the equation given below 

and the results were expressed as citric acid% (Cemeroğlu, 2007). 

%TA=[(SxNxFxmeq) / (sample amount)] x100     (1) 
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3. RESULTS  

3.1. Results of microbiological analyzes applied to herbal tea 

3.1.1. Total mesophilic aerobic bacteria (TMAB) count 

The total mesophilic aerobic bacteria count results of the samples are given in Table 2. 

Table 2. Results of Total Mesophilic Aerobic Bacteria Count (log cfu/g-mL) 

Sample Code 
  

Dry herbal tea  
  

 
Brewed herbal tea 

 

0 Min 10 Min 30 Min 
M1 5,46±4,48 3,25±3,35 4,25±4,23 3,70±3,76 
M2 4,87±4,81 2,80±3,11 4,19±4,23 4,09±3,94 

M3 4,78±4,80 3,99±3,60 4,28±4,54 4,13±4,10 

M4 5,47±5,35 3,98±4,19 3,52±3,58 3,66±3,62 

P1 5,73±5,69 4,76±4,49 4,66±4,19 5,05±4,95 
P2 5,50±5,49 3,50±3,67 3,54±3,66 2,58±2,88 
P3 4,99±5,02 2,58±2,88 <1 <1 
P4 4,23±4,18 3,01±3,10 2,88±3,18 2,71±2,77 
R1 4,44±4,29 <1 <1 <1 
R2 3,10±3,18 2,71±3,01 <1 <1 
R3 3,79±3,54 <1 <1 <1 
R4 4,36±4,11 3,28±3,36 3,61±3,74 4,05±3,73 

n=4 (±standard deviation) 
M: melissa, P: Chamomile, R: Fennel 

 

3.1.2. Mould and yeast (M&Y) count 

The mould and yeast count results of the samples are given in Table 2. 

Table 2. Mould and yeast count results (log cfu/g-mL) 

Sample Code 
  

Dry herbal tea  
  

 
Brewed herbal tea 

 

0 Min 10 Min 30 Min 
M1 3,45±2,94 <1 <1 <1 
M2 3,10±3,10 4,24±4,52 3,93±4,08 2,80±3,11 

M3 3,26±3,31 <1 <1 <1 

M4 5,01±5,30 <1 <1 <1 

P1 4,74±4,97 <1 <1 <1 
P2 4,44±4,17 <1 4,34±4,41 2,41±3,11 
P3 3,80±3,77 <1 <1 <1 
P4 3,59±3,86 <1 <1 <1 
R1 <1 <1 <1 <1 
R2 <1 <1 <1 <1 
R3 3,72±2,01 <1 <1 <1 
R4 5,03±1,84 <1 <1 <1 

n=4 (±standard deviation) 

M: melissa, P: Chamomile, R: Fennel 
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3.2. Chemical analysis results of herbal tea 

3.2.1. pH results 

The pH measurement results of the samples are given in Figure 1. 

 

Figure 1: pH measurement results of tea samples 

 

3.2.2 Titration acidity results 

Titratable acidity values of the samples are given in Figure 2 by calculating in terms of citric acid%. 

 

Figure 2: Titration acidity values of tea samples 
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4. DISCUSSION 

When the studies about the antimicrobial properties of melissa were evaluated, it was stated that melissa had 

antimicrobial effect against gram negative bacteria. 

Ayhan et al. (2006) conducted in their study on balm tea, the results of TMAB were determined as 2.6x107 (cfu/g). 

When the results of the current study were examined, it was seen that the results of TMAB count was lower. 

The lowest count result for dried plant samples was observed in R2 with 3.1 log-cfu/g. This condition suggests 

that the fennel plant has more antimicrobial activity than other dried plant samples. Wen-Rui et al. (2014) were 

obtained volatile oil from fennel seeds by using hydro-distillation method. The obtained essential has antibacterial 

activity. This result supports the lowest count results from fennel samples among the results obtained from the 

current study. 

When the results of TMAB counting results for all herbal tea samples were examined according to the brewing 

times; Results obtained at the 0th minute, 10th minute and 30th minute were below the detectable level (<1 log 

cfu/ml). In a study by Roby et al. (2013), the antimicrobial activity of the fennel plant was determined and it was 

observed that it supports the results obtained for this study. 

When the M&Y counts of dry herbal tea samples were examined, the lowest count result was observed in R1 and 

R2 samples with <1log-cfu/g. When dried fennel samples are evaluated among themselves; the results of R1, R2, 

R3 samples were found to be <1log / cfu/g, and R4 was 5.03 log-cfu/g. Roby et al. (2013) declared in their study, 

the antimicrobial activity of the oil obtained from the fennel plant was measured and different antimicrobial 

activities were obtained. This study supports the results obtained. 

5. CONCLUSION 

When the results are evaluated, it can be concluded that the dominant microflora of the plant and the improper 

production, transportation, storage and/ or packaging stages may be a potential risk factor. It has been observed 

that the microbial load of the herbal tea samples, which are especially offered for sale without packaging, is high, 

and this microbial load can be reduced partially by the brewing process and brewing time. 

It is observed that the mold content is higher in the herbal tea samples that are offered for sale without packaging 

and this content decreases as the brewing time increases. However, due to consumption habits such as brewing at 

low temperature or immediately consuming after brewing, the microbiological aspects of the teas may be risky 

and due to mycotoxin hazard of mold content should not be ignored by the consumer. 
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Özet 

 

Artan şehir nüfusu ve kentleşmenin etkisi ile, yeni inşaat projeleri gün geçtikçe artmaktadır. Yeni inşaat 

projelerinin yapım aşamasında oluşan hafriyatların bertarafı, hem bu hafriyatların nakliyesi hem de dökümü 

sırasında kent yaşamını olumsuz yönde etkilemesi ile birlikte inşaat kazı maliyetlerinin artmasına yol açmaktadır. 

Bu durum hafriyatların geri kazanımı kavramının ortaya çıkmasına yol açmaktadır. Özellikle kaya ortamında 

açılan temellerde oluşan kaya hafriyatın doğal taş veya kırmataş olarak kullanılması, bu atıkların geri dönüşümü 

adına iyi bir alternatif sunmaktadır. Bu çalışmada, Istanbul ili Sarıyer ilçesinde bulunan bir bina temel kazısının 

kaya hafriyatının kaya mekanik ve fiziksel özellikleri belirlenerek geri dönüştürülebilirliği   incelenmiştir. 

Çalışmada, kütle özgül ağırlığı ve su emme deneyi, doğal taşlar için basma dayanımı, doğal taşlar aşınma direnci 

tayini (Böhme), donma-çözülme, doğaltaşlar için eğilme dayanımı deneyleri yapılarak incelenen kayanın kaplama 

taşı olarak kullanılabilme özellikleri incelenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: kaya hafriyat atıkları, geri dönüşüm, doğal taş kalite deneyleri 

1. GIRIŞ 

Şehirleşmenin artmasına paralel olarak, altyapı, konut gibi inşaat projelerinde artış görülmektedir. Bu inşaat 

projelerinin olmazsa olmazı olan kazı faaliyetleri sonucunda oluşan kazı hafriyatlarının nakliyesi ve dökümü 

çevresel sorunlar meydana getirmektedir. Örneğin Istanbul’da aktif döküm sahalarındaki depolama  kapasitesi 

yaklaşık 48,794,788 m3 olup, kentte yılda ortalama 35-40,000,000 m3 hafriyat ve yıkıntı artığı oluşmaktadır 

(Birpınar ve Sarı, 2011, ÇŞB, 2014). Bu durum göstermektedir ki inşaat projelerinden ortaya çıkan hafriyat 

atıklarının yönetimi özellikle Istanbul gibi büyük metropollerde önemli bir sorun teşkil etmektedir. İnşaat 

kazılarında ortaya çıkan hafriyatların yönetimi, hafriyatların yerinde kullanımı, hafriyatların başka projede 

kullanımı, hafriyatlarının çeşitli aşamalardan (kırma, eleme vb.) geçirilerek kullanımı, hafriyatların sonraki 

kullanımlar için saklanması veya döküm sahalarına boşaltılması olarak gruplanmaktadır (Lafebre ve diğerleri, 

1998, Eras ve diğerleri 2013). Döküm sahalarının kapasite yetersizliği göz önüne alındığında oluşan hafriyatların 

geri dönüşümü ve bu atıklara kullanım alanı yaratılması gerekmektedir. Bu hafriyatların geri dönüşümü 

Türkiye’de % 10’dan daha düşük iken Danimarka’da bu oran % 80‘dir (Ocak, 2009). 

Oluşan inşaat hafriyatlarının geri dönüşümü üzerine dünyada çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalardan 

bazıları, kanal kazılarında ortaya çıkan hafriyatın tekrar dolgu için kullanılması           (Carrera vd., 2012), oluşan 

hafriyatın agrega olarak geri kazanımı ( Robinson vd., 2004) ve hafriyatların kaldırım dolgusu olarak kullanılması 

(Arulrajah vd., 2012) gibi geri dönüşüm yöntemleri olarak literatürde yerini almıştır. Bu çalışmada bu kullanım 

alanlarına alternatif olarak, İstanbul ili, Sarıyer ilçesinde bulundan bir inşaat kazısında ortaya çıkan kayaların doğal 

taş olarak kullanımının incelenmesi amacıyla belirtilen kayacın mekanik ve fiziksel özelliklerinin belirlenmesi 

amacıyla çeşitli deneyler yapılmıştır. 

 

2. UYGULAMA SAHASI HAKKINDA BİLGİLER 

Şekil 1’de uydu görüntüsü verilen kazı sahasının üst kotları, Trakya formasyonu’na ait olmak ile birlikte, alt kotlar 

Baltalimanı formasyonuna ait koyu renkli kireçtaşlarından oluşmaktadır. İlgili sahada yapılan sondaj çalışmalarına 

göre sahada bulunan Baltalimanı formasyonuna ait kireçtaşları RQD değerleri 40 ile 100 arasında değişmekte olup 
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çoğunluğu iyi ve mükemmel sınıfta olmaktadır (Zetaş, 2016). Bu kaya toplam kazının 11000 m3 kısmını 

oluşturmaktadır. Bu durumdan ötürü kaya kalitesi yüksek olan bu hafriyatın kaplama malzemesi gibi başka 

amaçlarla kullanımı düşünülmektedir. 

 

Şekil 1. Çalışma sahasının uydu görüntüsü 

3. İLGİLİ KAYANIN FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLERİ 

İlgili sahadan elde edilen kaya hafriyatı örnekleri, İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Maden 

Mühendisliği Bölümü laboratuvarlarında uygulanacak deneyler için uygun standartlarda hazırlanmış olup, , 

ASTM C97/97M  Kütle Özgül Ağırlığı ve Su Emme Deneyi, ASTM C170/170M Doğal Taşlar için Tek Eksenli 

Basma Dayanımı, TS EN 14157 Doğal Taşlar Aşınma Direnci Tayini Böhme, ASTM D5312/D5312M Donma-

Çözülme ve ASTM C99/C99M Doğaltaşlar için Eğilme Dayanımı gibi deneylere tabi tutulmuştur. 

3.1. Petrografik İnceleme 

Polarizan petrografi mikroskobunda incelenen ince kesit görüntüsü Şekil 2.’de verilen kaya örnekleri çoğunlukla 

mikrokristalin kalsit tanelerinden oluşmaktadır. Şekilsiz taneler olarak bulunan opaklar ise serpinti halinde olup, 

oranı % 1’den daha azdır. Opaklar yer yer erime boşluklarını dolgu halinde sıvamıştır. Hacimsel olarak % 10 - 15 

civarında rekristalize kalsit kristalleri mevcuttur. Bunlar genellikle damar dolgusu olarak gelişmiştir. En iri boyutta 

olan damar dolgusu kalsit taneleri 2 mm civarındadır. Kayacın büyük çoğunluğunu oluşturan mikrokristalin kalsit 

(Mikrit) içinde damar dolgusu şeklinde gelişen kalsitlerin dışında hacimsel olarak tüm kayacın % 2 - 3’ünü 

oluşturan rekristalize kalsit taneleri de gelişmiştir. Kayaç sıkı dokulu olup nadiren küçük boyutlarda erime 

boşlukları gelişmiştir. Kayaç içinde nadiren ince boyutta kuvars kristallerine rastlanır. Kayaç; dokusal ve 

mineralojik özelliklerine göre rekristalize kalsit damarlı yarımikritik kireçtaşı olarak tanımlanmıştır. 

 

Şekil 1. İncelenen kayanın petrografik kesiti 
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3.2. ASTM C97/97M Kütle Özgül Ağırlığı ve Su Emme Deneyi 

Bu deney için  54 mm çapa sahip silindirik örnekler hazırlanmıştır. Deney standartlarına (ASTM, 2015a) uygun 

etüv ve soğutma işlemlerinden geçirilen örneklerin ağırlığı, Arşimet terazisi ve 0.01 gr hassasiyete sahip terazi ile 

ölçülmüş, elde edilen su emme değerleri ve özkütle sonuçları Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Su emme ve kütle özgül ağırlığı sonuçları 
ÖA ÖÇ ÖÜ ÖAK ÖASİD ÖASD SEY KÖA 

DY-1-W 54 54.10 339.97 214.22 340.55 0.17 2.69 

DY-2-W 54 54.20 339.14 211.67 339.58 0.13 2.65 

DY-3-W 54 59.25 373.25 237.30 374.20 0.25 2.73 

DY-4-W 54 56.25 350.46 224.54 351.76 0.37 2.75 

DY-5-W 54 58.20 353.88 222.21 354.81 0.26 2.67 

ÖA: Örnek Adı, ÖÇ: Örnek Çapı (mm), ÖU: Örnek 

Uzunluğu (mm), 

Ortalama 0.24 2.70 

Standart Sapma 0.093 0.04 

ÖAK: Örnek Ağırlığı (Kuru) (gr), ÖASD: Örnek Ağırlığı (Suya Doygun) (gr), SEY: Su Emme Yüzdesi 

(%),ÖASİD: Örnek Ağırlığı (suyun içinde (Kuru) (gr), KÖA: Kütle Özgül Ağırlık gr/cm3 

 

3.3. ASTM C170/C170 M Doğal Taşlar için TEBD Sonuçları 

Toplam 10 adet silindirik örnek ilgili standarta (ASTM, 2016) uygun olarak hazırlanmıştır. Bu örneklerden 5 tanesi 

suya doygun, 5 tanesi ise kuru olarak şartlandırılarak tek eksenli basma dayanımı deneyine tabi tutulmuştur. 

Örneklerin genelde yapısal olmayan normal bir yenilme davranışı ile kırıldıkları gözlemlenmiş olup deney 

sonuçları Tablo 2’de verilmektedir. 

Tablo 2. Tek eksenli basma dayanımı sonuçları 

ÖA ÖÇ ÖU KY TEBD ÖA ÖÇ ÖU KY TEBD 

DY-1-D 54.00 53.20 273.30 119.33 DY-1-W 54.00 54.10 273.30 96.10 

DY-2-D 54.00 52.75 301.19 131.51 DY-2-W 54.00 54.20 301.19 92.79 

DY-3-D 54.00 53.50 346.20 151.16 DY-3-W 54.00 59.25 346.20 146.97 

DY-4-D 54.00 53.70 309.60 135.18 DY-4-W 54.00 56.25 309.60 99.95 

DY-5-D 54.00 59.80 245.30 107.11 DY-5-W 54.00 58.20 245.30 124.44 

ÖA: Örnek Adı,  

ÖÇ: Örnek Çapı (mm), 

Ortalama  128.86 ÖA: Örnek Adı,  

ÖÇ: Örnek Çapı (mm), 

Ortalama  112.05 

Standart 

Sapma 

16.65 Standart 

Sapma 

23.16 

ÖU: Örnek Uzunluğu (mm), KY: Kırılma Yükü (kN), TEBD: Tek Eksenli Basma Dayanımı (MPa), D: Kuru örnek, 

W: Suya doygun örnek 

 

Tablolerden görüldüğü üzere kuru olarak şartlandırılan örneklerde ortalama basma dayanımı 128.86 ± 16.65 MPa 

elde edilirken, suya doygun numunelerde ise bu değer 112.05 ± 23.16 MPa olarak elde edilmiştir. Oluşan bu 

standart sapmaların en önemli sebepleri, hazırlanan örneklerde mevcut olan kalsit bantları ve süreksizliklerin 

varlığıdır. Bu süreksizliklerin varlığı özellikle suya doygun numunelerde basınç dayanım değerlerini azalttığı 

gözlemlenmiştir. 

3.4. TS EN 14157 Doğal Taşlar Aşınma Direnci Tayini Böhme Aşındırma Direnci 

Deneyin temel prensibi, TS EN 14157 standartında belirtlilen düzenek ile 70±1 mm’lik küpe yakın taş örneklerinin 

belli bir yük altında, aşındırıcı malzemeye maruz bırakılarak oluşan hacim kaybını taşların yoğunluğuna bağlı 

tespit etmektir (TSE, 2005). Bu deney sonuçları Tablo 3’te verilmektedir. 
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3.5. ASTM D5312/D5312M Donma-Çözülme Deneyi 

Bu deney, donma-çözülme çevrimi koşullarında, aşınmaya karşı kayaçların duraylılığının belirlenmesi 

amacıyla yapılmaktadır (ASTM, 2013). Ayrıca donma çözülme çevrimi sonucunda örnekte meydana 

gelebilecek mekanik özelliklerin değişimi de saptanabilir. Leinhart tarafından ABD’nin yıllık donma-

çözünme çevriminin coğrafya dağılımı için hazırladığı haritada kullanılan yöntem esas alınarak, aynı 

amaçla Türkiye için de benzer bir harita hazırlanmıştır (Binal, 1996). Buna bağlı olarak Istanbul’daki bir 

temel kazısından elde edilen kaya parçalarından hazırlanan dikdörtgen prizma örnekler, 10 çevrim ile 

donma-çözülme deneyine tabi tutulmuştur. Donma-çözülme deneyinden sonra elde edilen % kütle kayıp 

değerleri Tablo 4’te verilmiştir. 

 

Verilen deney sonuçlarının ışığında aşınma hacim kaybı ortalama 29134.75 ± 209.05 mm3 bulunmuştur. 

Aşınma yüzeyindeki karbonatlı yapılar, tabakalar ve bozuşmalar aşınmayı arttırıcı etkide bulunmaktadır 

bu durum da standart sapmaların oluşmasına sebep olmaktadır. 

Tablo 3. Böhme aşınma direnci deneyi sonuçları 
ÖA ÖAğ ÖK THK-1 THK-2 

DY-BH1 920.04 2.56 34.60 34601.61 

DY-BH2 876.32 2.55 20.59 20586.60 

DY-BH3 961.02 2.68 31.02 31023.41 

DY-BH4 965.78 2.68 31.63 31632.01 

DY-BH5 909.62 2.57 32.92 32919.67 

DY-BH6 970.41 2.69 24.05 24045.17 

ÖA: Örnek Adı,  

ÖAğ: Örnek Ağırlığı (gr), 

Ortalama  29134.75 

Standart Sapma 209.05 

ÖK: Özkütle (gr/cm3), THK-1: Toplam hacim kaybı (cm3), THK-2: Toplam hacim kaybı (mm3)      

 

Tablo 4. Donma-çözülme deneyi sonuçları 
ÖA A DÇSA AK ÖA A DÇSA AK 

DY-FT1 3013.55 3012.04 0.05 DY-FT11* 2972.72 2972.17 0.02 

DY-FT2 3133.27 3132.20 0.03 DY-FT12* 2762.75 2762.18 0.02 

DY-FT3 2933.82 2932.80 0.03 DY-FT13* 3155.16 3154.35 0.03 

DY-FT4 3094.93 3093.32 0.05 DY-FT14* 3422.36 3421.85 0.01 

DY-FT5 3022.95 3022.23 0.02 DY-FT15* 3143.1 3142.55 0.02 

DY-FT6 3439.47 3437.55 0.06 DY-FT16* 3348.41 3347.99 0.01 

DY-FT7 3745.79 3744.52 0.03 DY-FT17* 3804.87 3804.08 0.02 

DY-FT8 3530.5 3529.55 0.03 DY-FT18* 3009.71 3008.04 0.06 

DY-FT9 3023.18 3022.75 0.01 DY-FT19* 2835.76 2835.14 0.02 

DY-FT10 2901.63 2900.97 0.02 DY-FT20* 2257.74 2257.05 0.03 

ÖA: Örnek Adı, G:Genişlik (mm), D: Derinlik (mm), A: Ağırlık (gr), DÇSA: Donma çözülme sonrası ağırlık (gr), 

AK: Ağırlık Kaybı (%)   (*) Tabakalanma yönü yatay örnekler 

3.6. ASTM C99/C99M Doğaltaşlar için Eğilme Dayanımı Deneyi 

Bu deneyde 40 adet dikdörtgen prizma örnek ASTM C99/C99M standartına göre hazırlanarak eğilme dayanım 

deneyine tabi tutulmuştur. Bu örneklerden 20 adeti donma-çözülme deneyinde kullanılmış örneklerdir, böylelikle 

donma - çözülme sonrası numunede meydana gelen mekanik özelliklerinde meydana gelebilecek değişimlerin 

belirlenmesi amaçlanmıştır (ASTM, 2015b). 

Bu örnekler tabakalanma yüzeyine dik ve yatay olmak üzere 10’arlı şekilde gruplandırılmıştır. 0.08 kN/sn yükleme 

hızı Tablo 5’te verilmiştir. 
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Tablo 5. Donma-çözülme çevrimleri sonrası elde edilen eğilme dayanım değerleri 
ÖA E U D KY MAM ED ÖA E U D KY MAM ED 

DY-FT1 100 197 59 17.9 180 13.88 DY-FT11* 104 204 55 9.0 180 7.72 

DY-FT2 100 193 61 17.0 170 11.65 DY-FT12* 104 193 57 5.0 170 3.77 

DY-FT3 95 203 58 7.6 170 6.06 DY-FT13* 106 199 60 6.9 180 4.88 

DY-FT4 99 197 61 20.5 170 14.19 DY-FT14* 104 208 62 14.0 170 8.93 

DY-FT5 99 200 62 11.2 180 7.95 DY-FT15* 100 203 58 25.3 180 20.31 

DY-FT6 101 204 62 20.6 180 14.33 DY-FT16* 103 197 62 27.2 180 18.55 

DY-FT7 104 204 68 24.2 180 13.59 DY-FT17* 105 203 70 5.4 180 2.83 

DY-FT8 102 198 65 25.9 170 15.33 DY-FT18* 98 210 60 9.5 180 7.27 

DY-FT9 100 208 57 5.0 180 4.16 DY-FT19* 98 199 58 6.0 180 4.91 

DY-FT10 95 196 60 15.0 180 11.84 DY-FT20* 101 201 44 6.4 180 8.84 

 Ortalama  11.30    Ortalama  8.80 

 Standart Sapma 5.31    Standart Sapma 4.69 

ÖA: Örnek Adı, E: En (mm), U: Uzunluk (mm), D: Derinlik (mm), KY: Kırılma Yükü (kN), MAM: Mesnetler Arası 

Mesafe (mm), ED: Eğilme Dayanımı (MPa) (*) Tabakalanma yönü yatay örnekler 

Tablo 6. Doğrudan deneye sokulan örneklerden elde edilen eğilme dayanımı değerleri 
ÖA E U D KY MAM ED ÖA E U D KY MAM ED 

DY-FS1 100 200 59 15.2 180 11.79 DY-FS2* 100 201 60  9.2 180 6.90 

DY-FS3 101 201 62 8.3 180 5.77 DY-FS4* 100 201 60 6.9 180 5.18 

DY-FS6 98 201 60 14.5 180 11.10 DY-FS5* 101 205 63 10.2 180 6.87 

DY-FS7 100 200 60 11.1 180 8.33 DY-FS8* 100 200 62 15.1 180 10.61 

DY-FS9 102 201 60 12.9 180 9.49 DY-FS11* 100 201 62 8.4 180 5.90 

DY-FS10 102 201 60 8.3 170 5.76 DY-FS12* 100 200 61 15.0 180 10.88 

DY-FS13 99 201 59 19.7 180 15.43 DY-FS15* 99 200 61 8.4 180 6.16 

DY-FS14 100 200 61 16.2 180 11.75 DY-FS16* 101 200 61 11.5 180 8.26 

DY-FS18 102 200 58 19.5 180 15.34 DY-FS17* 100 201 59 6.3 180 4.89 

DY-FS19 100 200 60 13.3 180 9.98 DY-FS20* 100 201 59 7.9 180 6.13 

 Ortalama  10.47    Ortalama  11.30 

 Standart Sapma 5.12    Standart Sapma 5.31 

ÖA: Örnek Adı, E: En (mm), U: Uzunluk (mm), D: Derinlik (mm), KY: Kırılma Yükü (kN), MAM: Mesnetler Arası 

Mesafe (mm), ED: Eğilme Dayanımı (MPa) (*) Tabakalanma yönü yatay örnekler 

 

Deney standartına göre ortalama eğilme dayanımının %20 sinden düşük olan örneklerin ortalamaya dahil 

edilmemesi gerekmektedir. Bu örneklerin düşük değer almasının sebebi yapısal kusurlardır (bozuşmuş 

karbonatlar, tabakalı yapı, boşluklu yapı vb.). Buna bağlı revize edilmiş değerler ise Tablo 7’de verilmiştir. 

Tablo 7. Standarta göre revize edilmiş değerler 
ÖT ÖTY OED SS 

Donma-çözülmeye uğramış Dikey 13.54 4.87 

Donma-çözülmeye uğramış Yatay 11.94 4.23 

Doğrudan test edilmiş Dikey 12.13 4.61 

Doğrudan test edilmiş Yatay 7.71 3.93 

ÖT: Örnek Tipi, ÖTD: Örnek Tabakalanma Yönü, OED: 

Ortalama  Eğilme  Dayanımı (MPa), SS:Standart sapma 

 

4. ELDE EDİLEN DENEY SONUÇLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ 

İ.T.Ü. Maden Fakültesi, Maden Mühendisliği Bölümü, Kaya Mekaniği ve Doğal Yapıtaşları Laboratuvarında, 

İstanbul ili, Sarıyer ilçesinde bulunan bir inşaat kazısında getirilen kayaç örnekleri, ASTM C97/97M  Kütle Özgül 

Ağırlığı ve Su Emme Deneyi, ASTM C170/170M Doğal Taşlar için Tek Eksenli Basma Dayanımı, TS EN 14157 
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Doğal Taşlar Aşınma Direnci Tayini Böhme, ASTM D5312/D5312M Donma-Çözülme ve ASTM C99/C99M 

Doğaltaşlar için Eğilme Dayanımı deney standartlarına uygun hazırlanarak, belirtilen deneylere tabi tutulmuştur. 

İnşaat kazısından sorumlu olan firma tarafından istenilen kayanın doğal taş olarak kullanımı için fiziksel ve 

mekanik sınırlar ise Tablo 8’de verilmiştir. 

Tablo 8. Hafriyatın doğal taş kullanımı için istenilen sınır değerler 
Standart Test Adı Sınır Değer 

ASTM C97/C97M Kütle Özgül Ağırlığı ve Su 

Emme Deneyi (kg/m3) 

1760 (düşük) 

2160 (orta) 

2560 (büyük 

ASTM C170/C170M Doğal Taşlar için Tek Eksenli 

Basma Dayanımı Deneyi 

(MPa) 

12 (düşük) 

28 (orta) 

55 (büyük 

ASTM C99/C99M Doğal Taşlar için Eğilme 

Dayanım Deneyi (MPa) 

2.8 (düşük) 

3.4 (orta) 

6.9 (büyük) 

 

Elde edilen sonuçlar analiz edildiğinde Tablo 8’de tanımlanan ASTM C97/C97M, ASTM C170/C170M ve ASTM 

C99/C99M deneyleri için verilen tüm sınır değerlerin aşıldığı ve karşılandığı görülmektedir.  

Örneğin Tablo 1’de görülebileceği gibi özgül kütle deneyi için 5 ayrı deney yapılmış ve bu deneylerin tamamında 

elde edilen özgül kütle değerleri Tablo 12’de verilen 2,56 gr/cm3 sınır değerini aşmıştır. Ortalaması ve standart 

sapması 2,70 gr/cm3 ± 0,042’dır. Bu da özgül kütle açısından tüm örneklerin istenilen kapasiteye ulaştığını 

göstermektedir.   

Tablo 2’de kuru ve suya doygun silindirik örnekler üzerinde yapılan deneyler sonucu elde edilen sonuçlar analiz 

edildiğinde Tablo 8’de dayanım açısından verilen 55MPa sınır değerinin yapılan tüm testlerde aşıldığını 

göstermekte ve sonuçlar bu sınır değerinin 2 katına yakın tek eksenli basma dayanımı değerlerine ulaşıldığını 

göstermektedir. Kuru halde yapılan tek eksenli basma dayanımı deneylerinin ortalaması 128,86 MPa ± 16,65’tir. 

Suya doygun halde yapılanlar için ortalama ve standart sapma 112,05 MPa ± 23,16’dır. Bu da tek eksenli basma 

dayanımı açısından kayaçların istenilenden çok daha yüksek bir kapasitye ulaştığını ve oldukça iyi bir kategoride 

değerlendirilmesi gerektiğini göstermektedir.  

Tablo 3’te görülebileceği gibi örnekler üzerinde oluşan Böhme aşınma kaybı değerleri de oldukça düşüktür. Bu 

da örneklerin aşınmaya karşı yüksek direnç gösterdiğine işarete etmektedir. Bu yüzden aşınma açısından da 

örnekler olumlu bir karşılık verdikleri söylenebilir. 

Tablo 4’dan görülebileceği gibi örnekler donma çözülme çevrimleri sonucunda çok az miktarda ağırlık kaybına 

uğramıştır. Bu da örneklerin ayrışmaya karşı oldukça yüksek bir direnç gösterdiğini kanıtlamaktadır.  

Tablo 5 ile 6 arasındaki eğilme deneyleri göz önünde bulundurulduğunda donma çözülme çevrimleri sonrasında 

ve doğrudan yapılan eğilme deneylerinin çoğunun Tablo 8’de verilen 6,9MPa eğilme dayanımı sınır değerini aştığı 

gözükmektedir. Tablo 7’de de revize edilmiş eğilme dayanımı sonuçları bu savı doğrulamaktadır. Ancak her ne 

kadar ortalamalar üzerinde olsa da, yapılan bu 40 deneyden 15’i, Tablo 7’de verilen 6.9MPa sınır değerinin altında 

kalmıştır. Bu da eğilme açısından bu kayaç grubuna dikkatle yaklaşılması gerektiğini göstermektedir. Özellikle 

tabaklanma yönüne yatay yönde doğrudan test edilen örnekler, Tablo 7’de verilen 6.9MPa sınır değerine oldukça 

yakın ve altında değerler sergilemişlerdir. Buradan çıkarılacak sonuç bu kayaçların plaka haline getirilerek 

kaplama elemanı olarak kullanılması düşünüldüğünde plaka üretilebilirliğinin var olduğunu ama üretim sırasında 

özellikle yükleme yönüne dik yatay tabakalanmada oldukça fazla kayıplar verileceği hususudur. Bu yüzden kesme 

işleminin mümkün olursa tabakalanmaya dik yönde yapılması gerekmektedir. 

Burada önemle vurgulanması gereken bir başka husus kayaç örnekleri içerisinde boşlukların, süreksizlik ve 

karbonatlaşmaların var olduğudur. Dayanım değerlerinin yüksek çıkması bu yapılar var olsa da çimentolaşma 

sebebiyle birbirine iyi kenetlenmiş yapılar olduğunu, bu yüzden plaka hazırlama sırasında kesim yönüne dikkat 

edilirse plaka elde edilebileceğini göstermektedir. Ancak bu yapıların kesim sırasında kayıplara da yol açacağı göz 
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ardı edilmemelidir. Bahsedilen bu yapılar örnek hazırlama sırasında kayıp verilmesine sebep olmuş ve hazırlanan 

örneklerin çoğu için eğme deneylerinde yenilmelerin, bu yapılar boyunca gerçekleştiği ve mukavemet değerlerinin 

görece daha düşük olduğu tespit edilmiştir. Bu yüzden kaplama taşı plaka üretimi sırasında kayıp oranlarının fazla 

olacağı düşünülmektedir. 

Yukarıdaki belirtilen hususlardan ötürü, kazı ve inşaattan sorumlu firmaya mevcut kaya kütlesinin elde edilen 

deney sonuçlarına göre literatürde ve uygulamada görülen kaya hafriyatının agrega olarak alternatif kullanımı 

açısından agrega set deneylerinin de yapılması tavsiye edilmiştir. 

5. HAFRİYATIN DEĞERLENDİRİLMESİNE YÖNELİK YORUM VE ÖNERİLER 

Bu çalışma ışığında, özellikle kent içindeki inşaat projeleri sonucu oluşan hafriyatların, döküm sahaların 

yetersizliğinden dolayı çevresel ve ekonomik olarak olumsuz sonuçlar doğurması ve bu sorunun çözüm 

alternatiflerinin incelenmesi gerektiği gözlemlenmiştir. Öyle ki bu çalışmada kullanılan kaya örneklerinin mekanik 

ve fiziksel özelliklerinin yüksek olduğunun ortaya çıkması, özellikle inşaat projelerinde ortaya çıkan kaya 

hafriyatının, doğal taş veya kırma taş olarak kullanım alternatiflerinin değerlendirilmesi gerekliliğini ortaya 

koymuştur.  

Bu malzemenin İstanbul’un belirli bir bölgesinde hakim olan Baltalimanı formasyonuna ait olması sebebiyle 

döküm sahalarına (Kaya, 1971) gönderilen malzemelerin bir kısmını teşkil ettiği anlaşılmaktadır. Her ne kadar bu 

çalışma içerisine İstanbul’da bulunan diğer jeolojik yapılar dahil edilmese de bu kalite şartlarını sağlayan yapılar 

olacaktır. Mevcut şartlarda döküm sahalarına gelen malzemelerin değerlendirilmesi amacıyla boyutları 

küçültülmekte ve tekrar kullanımı sağlanmaktadır (İSTAÇ, 2015). Bu uygulamanın yanında temel kazılarında 

kaya özelliği gösteren yapılarda doğal taş üretimi yapılması döküm sahalarının yükünü hafifletecektir. Doğal taş 

üretiminde kaybedilen malzeme kırma-elemeden geçirilerek aynı şekilde kullanımı mümkündür.  

Kazı hafriyatının bertarafında ortaya çıkan ekonomik ve çevresel sorunların çözümüne yönelik inşaat firmaları 

tarafından uygulanabilecek öneriler şunlar olabilir; 

 Bu kazılarda ortaya çıkan zemin ve kaya hafriyatlarının mümkün olduğunca saha içinde ayrı iç döküm 

yerlerinde tutulması, 

 İnşaat projelerinde ortaya çıkan kaya ve zemin hafriyatlarının, zemin hafriyatları için dolgu, kaya 

hafriyatları için ise dolgu, agrega ve doğal taş olarak kullanım alanlarının belirlenmesi, 

 Belirlenen kullanım alanlarına göre bu hafriyatların çeşitli fiziksel ve mekanik deneylere tabi tutulması, 

özelliklerinin belirlenerek gerek proje içinde gerekse farklı projelerde kullanımının sağlanması, 

 Agrega kullanımına uygun kaya hafriyatları için yerinde üretime yönelik, saha içerisinde seyyar 

konkasörlerin kullanımı. 

Döküm sahaları ve resmi makamlar tarafından uygulandığında fayda getirebilecek adımlar şunlar olabilir; 

 Bu kazı hafriyatlarının geri dönüşüm ve test süreçlerinin desteklenmesi, örneğin agrega ya da doğal taş 

üretimine yönelik döküm sahasına dökülen hafriyatlardan, döküm sahalarının düşük ücret alması,  

 ÇED raporunun gerekli olduğu inşaat işlerinde (yat limanı, turizm tesisleri vb.), bu hafriyat 

malzemelerinin geri dönüşüm olanaklarının da belirtilmesi, ÇED raporu gerektirmeyen inşaat projelerinin, 

inşaat izni alış sürecinde hafriyat geri dönüşüm olanaklarının belirtilmesi, 

 Firmalar tarafından yapılan yerinde geri dönüşüm uygulamalarının teşvik edilmesi. 

gibi önerileri ile inşaat hafriyatlarının geri dönüşüm oranları yükseltilebilir ve inşaat kazı projeleri sonucu ortaya 

çıkan çevresel ve ekonomik sorunlar azaltılabilir. 

6. SONUÇ 

Şehirleşme ve nüfusun artışına paralel olarak altyapı ve konut bazlı inşaat projeleri de artmaktadır.  Bu projelerin 

yapım aşamasının olmazsa olmazı olan kazı aşamasında ortaya çıkan hafriyatların bertaraf edilmesi, özellikle 
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nüfus yoğunluğu yüksek ve döküm için müsait alanların kısıtlı olduğu kentlerde büyük çevresel ve ekonomik 

sorunlar ortaya çıkartmaktadır. Bu sorunların çözümü için inşaat projeleri sırasında oluşan hafriyatların, dolgu, 

agregga, çimento endüstrisi gibi geri dönüşüm alternatifleri için Dünya’da çeşitli çalışmalar yapılmaktadır. Bu 

çalışmada bu alternatiflere ek olarak kaya kazılarında ortaya çıkan kaya hafriyatının doğal taş olarak kullanımı 

incelenmiştir. 

Istanbul ili, Sarıyer ilçesinde bulunan bir inşaat kazı sahasından çıkan kaya hafriyatının, doğal taş olarak 

kullanımının incelenmesi için kazı sahasından çıkan kaya örnekleri, Istanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi 

Maden Mühendisliği Bölümü, Kaya Mekaniği ve Doğaş Taş Laboratuvarına getirilmiş ve ASTM C97/97M  Kütle 

Özgül Ağırlığı ve Su Emme Deneyi, ASTM C170/170M Doğal Taşlar için Tek Eksenli Basma Dayanımı, TS EN 

14157 Doğal Taşlar Aşınma Direnci Tayini Böhme, ASTM D5312/D5312M Donma-Çözülme ve ASTM 

C99/C99M Doğaltaşlar için Eğilme Dayanımı deneyleri standartlarına uygun hazırlanarak belirtilen deneylere 

sokulmuştur. Bu deneylerin sonuçları, firma tarafından bu kayaların doğal taş olarak kullanımı için belirtilen sınır 

değerler ile karşılaştırılarak, kaya örneklerinin kullanılabilirliği incelenmiştir. 

Elde edilen deney sonuçlarına göre deneye tabi tutulan örneklerin, istenilen kriterleri karşıladığı görülmüş ancak 

kaya örneklerinde gözlemlenen düzensizlikler ve süreksizliklerin, gerek kaya örneklerin deney standartlarına 

uygun şekilde hazırlanması sırasında meydana gelen kayıplara gerekse deney sonuçlarında yüksek standart 

sapmaya yol açtığı görülmüştür. Bu husus doğrultusunda, kayaların kaplama taşı olarak kullanılması açısından 

plaka hazırlanması sırasında kesim yönüne dikkat edilmesi gerekliliği ile birlikte yüksek miktar kayıplara yol 

açacağı ön görülmüştür. Bu durumdan ötürü, bu kayanın agrega olarak kullanım alternatifinin de incelenmesi 

önerilmiştir. 
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Abstract 

In this paper, a study on automatic detection of Spirulina is presented. Spirulina is a kind of algae microorganisms 

with 4 species and are quite useful for water quality determination and monitoring. Automatic detection of 

spirulina is a challenging task due to various reasons such as change in size and shape with climatic changes, 

growth periods and water contamination. In this study, a Spirulina image data set was prepared using a customized 

artificial image generation method. Image generation ended up with 300 Spirulina images, original images were 

collected from rivers and lakes in Turkey. In this paper, the results of image processing and feature extraction 

methods to locate and extract Spirulina in a microscopic-image is reported. Initially, LAB image format with 

morphological operation were employed to detect Spirulina in a microscopic-image. Accordingly, 90% of 

successful detection ware observed. Afterwards, three different methods were experimented for comparison 

purposes. The methods and their relative detection-success rates were observed as follows; SURF 39.45%, FAST 

feature detection 37.96%, Harris features extraction 38%. Consequently, some future work are suggested to 

improve the study further as well. 

Keywords: Spirulina; Automatic detection; Morphological feature; Feature analysis. 

1. INTRODUCTION 

In this study, an automatic system for Diatom algae detection and classification is presented. A lot of research has 

been done in this area but still there is a considerable gap between classification and detection of diatom in 

microscopic images. Spirulina is a kind of algae microorganisms with 4 species, they are quite useful for water 

quality determination and monitoring. Spirulina is used in Green Oil, Food resources and plastic manufacturing. 

Automatic identification of algae is substantially difficult due to various reasons such as change in size and shape 

with climatic changes, growth periods and contaminations [1]. 

In scientific literature, there are quite number of studies on object detection in microscopic images. 

Correspondingly, a significant proportion of them experimented algae detection. Edward Rosten and Tom 

Drummond, proposed a system for automated identification and classification of algae using digital microscopy. 

They used ANN method and were able to classify images of 23 different microalgae. In their study E.Rosten and 

T.Drumond utilized dilate and erode morphological operation in the segmentation[2]. In another paper authored 

by Coltelli Barsanti, feature extraction methodology was employed in automatic diatom identification.  He 

exploited multiple object detection in an image with the help of background suppression method, such that the 

remaining regions of image were analysed to detect diatom [3]. In their study R.Fischer, R.Shahbazkia et al., they 

applied edge detection method in order to extract all edge information. They only extracted diatom from an image 

[4]. Yahui G, Jinfei L. Et al. proposed circular diatom classification in 2016 using morphological operations to 

extract object from RGB format images. The method applied only on circular shaped diatoms [5]. In addition, Du 

Buf and M. Bayer experimented diatom identification and classification in 2007 as well. They used edge detection 

as enhancement for objects and identification of algae operations [6].  

In this presented study, we experimented four methods to detect spirulina in water. Furthermore, the composition 

and generation of artificial microscopic image data set is also presented. Original microscopic water images were 

provided by Assoc.Prof.Dr. Cengiz Akköz in Biology Department of Selcuk University. We have 60 original 

microscopic spirulina images, accordingly, 100 additional images with other diatoms and non-spirulina objects. 

Since the number of genuine spirulina images were not satisfactory for the study, an artificial image generation 

was used to generate supplementary spirulina images. Artificial image generation methodology, generated 300 
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images out of 60 original spirulina images. The method, exploited all possible combinations of spirulina types and 

non-spirulina objects.  In the first method, experimented in this study for Spirulina detection was based on color 

detection, HSV format was used to extract Spirulina images. Initially, we counted unique RGB color intensities of 

pixels to find color levels for Spirulina. Then we applied a plausible threshold on HSV color format and we 

obtained satisfactory detection-rate in ROI. Morphological operation also has been used to define ROI. Speeded 

Up Robust Features (SURF) and Features from Accelerated Segment Test (FAST) segmentation methods also 

applied to detect Spirulina from water [7], As all Spirulina cells are with a zigzag shape we come up with method 

for corner detection using FAST and Harries Corner methods. 

 

2. IMAGE ADJUSTMENT 

Spirulina culture sample images are captured from microscope views. Those images are the input images for 

further processing. All genuine laboratory images are obtained from Selcuk University. The images were collected 

by students of Assoc.Prof.Dr. Cengiz Akköz in a recent thesis study on diatom life cycle in Turkey. All images of 

water samples we collected from rivers and lakes in Turkey. However, the number of genuine spirulina images 

was not satisfactory for this presented study, so that we came up with an artificial theory to generate alternative 

images. We have acquired 60 original images of single cell, in total, for the four types of spirulina. In order to 

obtain a experimental image data set, we modified the original images with random rotation on several degrees, 

no filter is applied on the images. Computational delays were avoided by resizing all the images to 256∗256-pixel 

size which helped us to get stable and fixed output results using Nearest-Neighbor interpolation method by 

replacing multiple pixels with a pixel of the same color. Our artificial image generation process yielded 300 

supplementary images where 270 image of spirulina and 30 non-spirulina images. We used a single letter code to 

refer the types of spirulina, such that  “A” for Laxa, “B” for Major, “C” for Nordst, “D” for Princeps and “X” for 

non-spirulina cells. In line with this type-coding used naming notation is shown in Table 1. The table contains 6 

columns. The first column shows the names of original image without any modification. The second and third 

columns show the generated combination of two cells out of original images. In example, the code “AA” means 2 

Laxa cell in one image and the code “AB” means “ 1 Laxa and 1 Major cell in an image. The fourth column 

contains one type combined with two different types. In example the code “ABC” means 1 Laxa (A) cell is with 

1 Major and 1 Nordst cell 1 Laxa  in one image. Column five contains all species in one image. In example, the 

code “ABCD” means 1 Laxa, 1 Major, 1 Nordst and 1 Princeps cell in one image. Column six shows the naming 

convention used to combine all the above cell variations with type X which is not spirulina cell. The letter “M” 

used in the table-notation means multiple cells in the image. In example (AB)M means multiple type A and 

multiple type B in one image.  

Table 1. Image Datasets 
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2.1 Detection Based on Color 

The goal of color pre-processing is to identify the green intensity threshold for spirulina cells in microscopic 

images, thus, green is the dominant color in spirulina images. LAB image format is used to experiment green color 

intensity threshold and by manual tests thresholds for LAB format was determined as in Figure 1. 

 

Figure 1. (a) Original İmage, (b) Binrize After Colour Threshold, (c) A*Green–Red Value Threshold, (d) 

Dimension L for The Lightness, (e) B* Blue–Yellow Colour Components. 

2.2 Spirulina Detection Using FAST Features 

Features from Accelerated Segment Test (FAST) features algorithm is a corner detection method, which could be 

used to extract feature points and later used to track and map objects in many computer vision tasks. The most 

promising advantage of the FAST corner detector is its computational efficiency. FAST features method uses 

circle of 16 pixels to classify whether a candidate point p is actually a corner, each pixel in the circle is labelled 

from integer 1 to 16 clockwise. It will be a corner, if a set number of contiguous pixels in the circle (called N) are 

all bright intensity than center pixel P or if N are all black intensity than center pixel P [8]. In the presented study, 

initially FAST features in the original image are identified, afterwards the algorithm seek for the images for the 

ones that these features match. The results of the experiment are shown in Table 5.  

2.3 Spirulina Detection Using Surf Features 

In Computer vision, Speeded Up Robust Features (SURF) is a patented local feature detector and descriptor., It 

can be used for tasks such as object recognition, image registration, classification or 3D reconstruction [6]. SURF 

achieves a special blurring effect on the original image, called Scale-Space and ensures that the points of interest 

are scale invariant. SURF descriptors have been used to locate and recognize objects, people or faces. In this study 

SURF is used to extract interest features from spirulina images [10]. SURF method uses a blob detector based on 

the Hessian matrix to find points of interest. The determinate of the Hessian matrix is used as a measure of local 

change around the point and points are chosen where this determinant is maximal [13], in contrast to the Hessian-

Laplacian detector, SURF also uses the determinant of the Hessian for selecting the scale. At the first step in this 

study, SURF features in the original spirulina images are identified and later, these features are used to in the 

detection process. The results of the experiment are shown in Table 6. 

2.4 Spirulina Detection Using Harris Corner Detection Method 

Harris Corner Detection method is commonly used in computer vision algorithms to extract corners and infer 

features of an image. It was first introduced by Chris Harris and Mike Stephens in 1988 [11]. Harris' corner detector 

takes the differential of the corner score into account with reference to direction directly and has been proved to 

be more accurate in distinguishing between edges and corners, since then, it has been improved and adopted in 

many algorithms [12]. Same as in SURF and FAST method Harris method is used to identify the features in the 

original spirulina images and then, the rest of the images are searched for the matching ones. The results of the 

experiment are shown in Table 8. 
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3. RESULTS  

Results are explained for each method in the next sections. 

3.1 Results of Detection Based on Color 

The results of the detection by color are given in Table 2, and we calculated sensitivity the ability of a test 

accurately label an object, 

Sensitivity = X / Y+Z 

= X (True Correct)/Y+Z (False Correct + True Correct) 

= Likelihood of existing test positive when object is detected 

for the ability of a search to accurately tag an image as spirulina is described by specificity 

Specificity= M / N + M  

=M (True Incorrect)/ N + M (True Incorrect + False Incorrect) 

=Likelihood of existing test are incorrect. 

all measurements are shown in Table 3.  Results indicate color based detection method can detect spirulina in 

water with %80 success rate. 

Table 2. Result of Spirulina Detection using Color extraction 

 

Table 3. Sensitivity and Specificity of Spirulina Detection using Color extraction results, (a)is True Positive, (b) 

False Positive, (c)False negative, (d)True negative. 

 
 

 

3.2 Spirulina Detection Using FAST Features 

The results of FAST feature experiment are shown in Table 4 below. In the table the firs column shows the original 

image. The second and third columns show modification type and the number of images in that category 

respectively. The fourth column shows the number of FAST features extracted from the original image. Column 

five shows average number of features extracted from modified images in that category. Column six shows the 

number of modified images that are found to be matching with the original one. The last column shows the 

Effectiveness ratio which is calculated with [number of matched images/total number of modified images] 

formula. 
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Table 4. Result of Fast method 

 

 

FOLLOW SIMILAR EXPLANATION IN SURF AND HARRIS METHOD SECTIONS. 

3.3 Spirulina Detection Using SURF Features 

Example of our table content her for firs column is original image example one image of A1, second column is 

modified images example modified A1 and its number in column 3 which are 32 modified images, fourth column 

is number of Surf features is extracted from original image A1 which is 6, column five is average total number of 

features extracted from modified images and her for modified A1 total average of all images features is 48, Column 

six is matching which is the total number of matching images is found in her A1 original gets matches with A1 

modified images 25 times, and last column Effectiveness number matching over number of modified images as 

25(Matches)/32(Modified image)=78. 

Table 5. Results of Surf method. 
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The results of Surf Feature method is showed in table 6, her we only used type A (Laxa) as original image input 

as also we mention type A has 6 original image we named them From A1 to A6 same as in Fast method, then we 

separated the modified images in to folders as example inside Modified image column we see A1 which contains 

32 modified image of mixed single and multi-A1 and A1X, and all matches of modified images in our dataset is 

showed and effectiveness is calculated by example of first row in table 6 as 25(Matches)/32(Modified image) =78, 

we couldn’t get detect all spirulina from our modified images, we got problem to detect A6 that we were able 

detect only 2 features from the original image we get only which has Effectiveness 15% present this result was 

very low to detect Spirulina in water. 

3.4 Spirulina Detection Using Harris Corner 

Same as in SURF and FAST method Harris method have run over all original and modified images by taking one 

original image and matching its features with that of modified images. The table 8 is mentioned below: 

Table 6. Results of Harris method. 

 

The results of Harris Feature method are showed in the table 8, we couldn’t get detect all spirulina from our 

modified images, her we got different problem to match original A2 with modified A2 we get only 15 spirulina 

detection from 39 image Effectiveness 38% present this result was low than 50% to detect Spirulina in water. 

4. CONCLUSION 

In this work, four alternative methods for automatic detection of spirulina in water is experimented, and results 

are presented.  Spirulina Laxa (type A1) is used as the original images and all modified images are tested for a 

match. Our results in color based method detection was over %90 successful detection rate, which is evaluated to 

be satisfactory for automatic Spirulina detection in water. The disadvantage of color detection is its sensitivity to 

green color. In case there are non-spirulina objects but in green color, the method success level would considerably 

be effected. Results of second method spirulina detection using Fast features were almost satisfactory in A1 and 

A2, A3, A4. However, we got very low number of features, where only 5 matches in A5out of 33 modified images. 

The results of SURF experiment are quite unsatisfactory. A match even between identical types of spirulina was 

hardly observed. In brief, SURF method does not seem to be prospective in spirulina detection in water.  Finally, 

Harris Corner detection method was experimented. The results of this test point to a successful detection rate 

except A2 type where only 15 matches detected out of 39 images, which means less than 50% of effectiveness. 
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The results obtained in this study indicate color based detection as the most successful method to detect spirulina 

in water.  
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Abstract 

Spirulina, a kind of algae microorganisms with 4 species, are quite useful for water quality determination and 

monitoring. Nowadays, automated detection of Spirulina is one of the most fervent topics in applied biology. On 

the other hand, Deep-Learning and Convolutional Neural Networks (CNN) is yielding better results and pensively 

used technique in image classification and variety of problems. This paper introduces a methodology to use CNN 

in automated spirulina detection problem, in order to demonstrate if it is successful in solving the detection 

problem. A comprehensive dataset was specifically prepared using artificial image generation method out of 

original images that are collected from rivers and lakes in Turkey. The dataset covers different illumination 

conditions, and it is computationally augmented to 1000 sample images. In this paper, a methodology plane is 

introduced to use CNNs in automated Spirulina detection problem. A CNN design to solve 4-class Spirulina 

detection problem out of variety of images is proposed. Expected results were discussed and compared with that 

of previous studies. To the best of our knowledge and survey results on the literature, this is the preliminary study 

which employs CNNs in automated Spirulina detection problem. 

Keywords: Image Acquisition; Deep Learning; Convolutional Neural Networks; Classification; Spirulina 

detection. 

1. INTRODUCTION 

As mentioned in international reference (Water Policy Directive Framework), some classes are in exceeding water 

resources to serve as a bio indicator of its quality and check some reasonable activities [1]. Common evidences 

that are used for diatom existence detection typically need a specific level of analysis, which requires explicit 

experience and long-time coaching. Moreover, the description of morphological spirulina and frustule (the series 

of connecting, siliceous links recited to a pipe) vary in different parts within the image. Some spirulina that were 

imagined of regular classes for many years is currently divided into entirely separate species; besides, the 

development of the cultured classes is continuous [2]. The development of devices for automated microalgae 

detection and that drive-in point, the form additionally as form data, would be valuable during a full range of 

applying for each expert and non-expert [3]. Nevertheless, automated detection continues the associate level public 

challenge. Achievements have been described in the related work for the detection of microalgae, but all have 

done based on general image features are insufficient and perhaps non-fitting enough for this work, so almost 

lower success rate results have been shown in the number of analyzed classes, as we found when number of class 

is high, the results will be low as mention in related wok of this paper. This paper relies on a technique that builds 

special features about the data which is stored as mentioned in the “high-grade outputs" results given by the paper 

[4]. This is an entire data of 24,000 segmented units with 80 classes the system reached 98% efficiency for the 

detection. Different papers with big data (1093), with 55 classes. And with 96.17% efficiency is submitted by 

Dimitrovski et al. [5] this result efficiency has been increased to 96.17% with fewer groups of classes of 38 diatom 

class and 837 units. In 2002 DuBuf H used Bagging Tree classifier over 781 samples with 96.9 accuracy [6]. In 

2003 Pappas J used Multiple Discriminant Analysis classifier over 66 samples with 80.3 accuracy [7]. In 2016 Lai 

Q used SVM classifier over 10,000 samples with 94.7 accuracy [8]. 
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2. IMAGE DATA SET PREPARING 

In this part the specific method followed in this study to build a suitable dataset of spirulina classes is described. 

For detection methodology, we have used Convolutional Neural Networks. In this study, the first steps was to 

build a dataset of spirulina classes with a series of image pre-processing, such as data augmentation, data labeling, 

and image recovery. Details of image generation methodology is similar to the one defined in paper of detection 

Diatom in water [9], and we will explain the other steps. 

2.1 Data labeling 

This section for more understanding our modified images as raw data considered for classes which have been 

chosen for digitized images, because there is a need for knowledge and learning of what variety of individuals, 

can be located and seen as described and proposed by Gonzalez R [10]. These labeled images are used in the 

training phase, afterwards it is labeled. All class-labelling of data has been done manually. 

2.2 Image Processing 

After image labelling, image processing steps are applied over data set images. These datasets had a small size 

between (width 120 pixels high 120 pixels) and (width 500 pixels and high 500 pixels). Because different shapes 

and image size the resized method will be applied to all images to get size (width 270 pixels high 270 pixels), 

Some image in the modified data set are not with high resolution and size and unlabeled images, this kind of data, 

if entered into our training dataset, will cause unstable results, so standard manual check by a specialist, above the 

chosen areas of Interest are required one by one, the original number of cell images is decreased significantly, after 

unselecting the mention images we had and the total fall rate is 5% of total images in prepared dataset. 

2.3 Dataset Composition [or Formation] 

All images are collected out of water samples from rivers and lakes in Turkey. Furthermore, the main problem in 

image collections to be able to collect all possible orientations and sizes of spirulina image alternatives, in this 

work its important came up with artificial theory to generate alternative images. In total 60 original single cell-

images are collected in total out of four types of spirulina. Our artificial image generation process yielded 300 

images which were composed of 270 images of spirulina and 30 non-spirulina images. But this data set was not 

satisfactory to run deep learning training model, and most of them were composed of multi object of spirulina. So 

that crop each single cell separately are needed, it would be purer in training phase, finally 500 spirulina images 

and another 500 non-spirulina images are available in our dataset for the 4 species the total number of each are 

shown in the table1. 

 

3. DEEP LEARNING 

Convolutional neural network model will be applied in this study. In the following sections, a comprehensive 

summary of CNNs technology is given. Afterwards, special aspects of validation, testing and preparation are 

described. 

3.1 Convolutional Neural Networks 

Neural networks with deep classes are called convolutional neural network CNN and it’s with more layers for 

detection features and in creating implementing the neurons this is essentially new behaviors in machine learning 

theories. CNN contains number of layers the importance to control tuning for statistical parameters needed for 

testing and the way of training model to achieve good results. Every single image sample is fed as input for train 

the model by calculating its features, with this repetition the net will be enhanced pushing it closer to a solution 

which required reducing loss function, also there are specific scientific tools to resolve this problem like (NAG) 

Nesterov Accelerated Gradient presented in [11], Stochastic Gradient Descent is a common one, and other similar 

Adaptive Gradient is shown in [12].  
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Table 1. Image Datasets 

 (A) (B) (C) (D) 

 

 

 

Original Image 
 

Total 15 Images 
 

Total 22 Images 

 

 
Total 13 Images 

 
Total 10 Images 

 

 

Modified Image 

(Rotation-

Resizing) 
 

Total 121 Images 

 

 
Total 184 Images 

 
Total 115 Images 

 
Total 80 Images 

 

 

Non Spirulina 

Images 

 

 
Total 220 Images 

 

 

 
Total 280 Images 

 
 

3.2 Tuning  

Developed method previously are important and advantage to use in technique of transfer learning, and taking an 

earlier reduced representation of model with learned layers on common features and using this model with our 

modified dataset images. In this paper Alex Net is most common model with multiple layers and all layers can be 

adjusted [13]. Figure 1 is shown how the network designed, as shown in detail below Alex Net layers from one to 

five are convolution layers and the last three layers are fully connected layers: 

 

 

  

Figure 1. Alex Net Network architecture 

 

In training part, the rate of initial learning and period of regularization technique for neural networks for back 

propagation will be out of the main tuning part, SGD (Stochastic Gradient Descent) used to compute the next 

update to parameters and to reach the best result. The computer prepared for training this model is CPU Intel 
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core i7 7700K with 8GB VRAM. Deep neural network has two main problem as explained and reported in the 

structure paper [6]. The first problem is data development because the model may fit with several images from 

same direction rotations all features will be predicted only on the direction which is trained with, it’s too 

important to the find duplicate images in the data set and ensures that different versions of the same samples are 

provided. The second main problem is in the architectures of dropout layers which is some of layers for 

detecting features are turn off, the idea is too randomly to “turn off” some of the neurons where the network 

avoided local dependencies, and this will aware us from being a robust design. 

3.3 Testing 

Modified images are 1000 images and it’s identified 10 percent of them for testing. These images will be used in 

testing the efficiency of classification. Tests will run on the same hardware mentioned above. 

3.4 Validation 

Once modified system used over an image to compare the model with other ones, performance quantification is 

necessary, confusion matrix is the technique and it is important to map a classified behavior as it is mentioned in 

the study and the most relevant ideas are reviewed in [14]. 

 

4. CONCLUSION 

In this paper a methodology covered of spirulina image detection in water using CNN and image process, also 

methodology and dataset preparation are covered and artificial images generation are built, in this paper them main 

problems are discussed as generally the input image provided with features of images and the same rotations, and 

secondly in the architectures of dropout layers. CNN technique will be applied for the first time to spirulina 

detection in water by this planned study. CNN methodology shows that spirulina detection can always be taken 

with a large number of data set in this paper dataset by creating 1000 images of spirulina for training and testing. 

Concerning future work, a further step is to construct an automated spirulina detection system by tuning the CNN. 

So, a biology specialist and manual labelling may not be required to monitor Spirulina in water. 
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Abstract 

Protein hydrogels have great potential for use in various food applications. They can be considered as significant 

matrices to carry different active agents such as antimicrobials, antioxidants, micronutrients and natural colorants. 

Protein hydrogel matrices can be used for making functional edible films with improved properties through 

incorporation of those bioactives. Corn zein, soy and whey proteins are mostly used to develop natural protein 

hydrogels. Various treatments such as heating, hydrolysis and chemical treatments exerted to food proteins result 

in changes in microstructure of gels obtained. Mechanical, structural and morphological characterization of those 

gels can give opportunity to proper handling of those materials. This research aims to review characteristic 

properties of protein hydrogels based on food source obtained, and their applications providing enhanced 

bioavailability for targeted purposes. 

Keywords: protein, hydrogels, zein, soy, whey. 

1. INTRODUCTION 

Hydrogels can be defined as three-dimensional polymer networks capable of holding large amounts of water or 

biological fluids. Hydrogels are formed by physical and chemical crosslinks (Jonker et al., 2011). Physical 

hydrogels are held together by hydrogen bonds, electrostatic forces and hydrophobic interactions mainly. They are 

often reversible and so can be degraded by changing environmental conditions such as pH, temperature, ionic 

strenght. Chemical hydrogels are permanent gels which are formed through covalent bonding of different 

macromolecules (Calo and Khutoryanskiy 2015). Hydrogels can absorb water up to thousand times of their dry 

weights. This property makes them available to carry materials within their network for various purposes.  

Proteins possess many functional properties including gelation. Gel formation ability of food proteins especially, 

can be considered as attractive with various applications for food industry. They can act as matrices for transport 

and delivery of different active agents such as antimicrobials, antioxidants, micronutrients and natural colorants. 

Protein hydrogel matrices can be used for making functional edible films with improved properties through 

incorporation of those agents. Animal- and plant -based proteins are used in the formation of protein 

hydrogels. Different treatments such as heating, hydrolysis by enzyme, acid or alkali, and chemical treatments 

mostly used to obtain hydrogels. Solubility, denaturation, aggregation tendency, thus, network properties indicate 

differences in animal and plant proteins. This may lead changes in the physicochemical characteristics of the final 

product, hydrogel obtained (Munialo, Euston, & de Jongh, 2017).  

Protein hydrogels originated commonly from plant (corn and soy) and animal (milk whey) sources are described 

below.     

  
2. FOOD-BASED PROTEIN HYDROGELS 

2.1. Zein Hydrogels 

Zein is the major protein, prolamin, in corn and consists four major fractions (α-, β-, γ-, δ- zein) with strong 

hydrophobic character. Zein gels are generally rigid and brittle, therefore requires blending with plasticisers to 

provide elasticity (Castilhos et al., 2017). The polymeric nature of zein has many potential applications in food, 

agriculture and pharmaceutical industries in terms of films and coatings for packaging purposes mainly (Hurtado-

López and Murdan, 2008). Zein hydrogels can serve opportunity to encapsulate, stabilize and controlled release 

of functional micronutrients such as antimicrobials, colorants, essential oils and phenolics (Wan et al., 2015). Due 

its hydrophobic nature, zein films are tend to be shrink or collapse in water and this makes it unfavorable to use 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                                  523 

 

 

alone in applications. Zein is blended with other proteins such as whey, and/or polysachharides such as pectin to 

produce hydrogels for desirable application (Qi et al., 2017).    

2.2. Soy Hydrogels 

Soy proteins comprise of 35-40% of soy bean and have two main fractions as glycinin and β-conglycinin 

determining functional properties of soy-based products (Nesterenko et al., 2014, Munialo et al., 2018). Soy 

protein is widely used in food industry due to its its high nutritional value, biodegradability, low cost and capability 

of improving texture of food desirably (Abaee et al., 2017). After destabilization of the native protein structure by 

various treatments (heat, enzyme, chemical crosslinkers) aggregation of these proteins leads to formation of a stiff 

gel due to re- organized peptide fragments (Wu, & Liao, 2014). Cold-set gels can be formed by binding of soy 

protein fragments pre-denatured at mild conditions with Ca2+. Soy protein hydrogels are mostly used for efficient 

transport and delivery of bioactive agents and nutraceuticals such as folic acid, serum albumin proteins and 

riboflavin (Maltais et al., 2009, Ding & Yao, 2013). Various biomedical applications targeting wound healing, 

controlled release of drugs using soy protein isolate are massively reported in current literature   (Abaee et al., 

2017).  

2.3 Whey Hydrogels 

Whey proteins are the second protein fraction in milk after casein. During cheese production, whey obtained as 

by-product is rich in proteins. Main protein fractions in whey are β-lactoglobulin, a-lactalbumin, bovine serum 

albumin (BSA) and immunoglobulins.(Tarhan and Harsa., 2014). The major fraction, β-Lg dominates the natural 

characteristics of whey protein isolate and gels obtained through different processes as mentioned before. Whey 

hydrogels can be formed by using whole isolate in aggregated form or using individual protein fractions, and/or 

in combination with other proteins and polysaccharides to modify the structure and enhance the functionality of 

gel matrix. Opaque aggregate gels and translucent fine stranded gels can be formed through applied processes. 

Heat-induced whey hydrogels are mostly clear, strong and elastic gels, however enzyme-induced ones show turbid, 

less rigid and more viscoelastic behavior (Spotti et al., 2017). Many studies have reported whey protein-based 

hydrogels targeting entrapment, carry and delivery of bioactive molecules and nutraceuticals (Abaee et al., 2017). 

Especially, whey protein hydrogels are considered as edible hydrogels and suggested for coating of foods prior to 

synthetic package. Incorporated nutrients such as vitamins, minerals, enzymes can be taken into body with high 

bioavalibility. In addition, gas bubles can be generated and entrapped within the gel matrix and this provide better 

sensorial attraction when used in appropriate foods (Abaee, 2017). Besides food applications, whey hydrogels 

have the potential for use in biomedical purposes such as scaffolding and drug delivery matrices. 

 

3. CHARACTERIZATION OF PROTEIN HYDROGELS 

Gelation in proteins occurs through the following steps: denaturation of native protein structure, aggregation of 

peptides and formation of three-dimensional gel network. Native protein structure including primary aminoacid 

sequence, secondary, tertiary and quaternary structure stabilized with inter-and intramolecular interactions is 

modified by heat denaturation, hydrolysis, enzymatic treatments, and chemical cross-linking. Due to this 

denaturation non-polar residues of aminoacids (reactive sites) undergo hydrophobic aggregation.  Three-

dimensional gel network is established and stabilized mainly through disulfide bonding, hydrogen bonding, 

hydrophobic and electrostatic interactions during aggregation process. Resultant gels serve excellent gas barrier, 

transparency and relatively high mechanical strength.  

Protein hydrogels can be characterized with different features. They can be translucent due to fine-stranded gels 

or opaque due to aggregate gels. They are mecanically stable, biocompatible and completely biodegradable, have 

tunable porosity, viscoelasticity and good transport properties, available for modification, and can be used in vivo 

safely with injectible preparations. Some limitations are also considered such as relatively high cost of production, 

sensitivity to changing environmental conditions and difficulty in handling and sterilization.   
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Gelation behaviour of proteins is studied by mainly rheological techniques measuring viscoelastic properties and 

strength of the gels. Gel elasticity is very important for the production of edible films and coatings based on protein 

hydrogels. Thermal properties of the gels are evaluated by differential scanning calorimetry (DSC). Entalpy 

changes occuring during denaturation and gelation, thermal stability of the gels obtained should be defined to 

according to this colorimetric analysis  (Boye et al., 1997). Infrared (FTIR) and circular dichroism (CD) 

spectroscopy is used to identify the conformational changes occuring during protein denaturation and gel 

formation (Tarhan et al., 2016, Spotti et al., 2017). Monitoring of structural changes and identification of final 

structure of gel matrix at given conditions enables better desing of application areas. Gel microstructure and 

morphology are the otther important characteristics to be investigated through high resolution microscopies such 

as confocal microscope, scanning electron microscope (SEM), and cryo-electron microscope (cryo-EM). 

Aggregated network can be visualized by confocal microscope and porous structure can be investigated by cryo-

EM.  

Changing conditions such as protein concentration, introducing other macromolecules (polysaccharides, 

lipids) during gelation, heating/cooling regime, enzyme & acid & chemical concentrations, pH and ionic 

strength may lead to differences in gel strength, structure and morphology. For example, increased 

protein concentration promotes gel strength, slow heating regime forms stronger gels, increasing degree 

of hydrolysis enhances gel viscoelasticity (Tarhan et al., 2016, Munialo et al., 2017) 
               

4. APPLICATIONS OF PROTEIN HYDROGELS 

Hydrogels are naturally utilized by the human body, thus can be used in various biomedical applications such as 

production of soft contact lenses and biosensors, wound dressing & healing, drug delivery and scaffolding 

purposes (Hoffman 2002, Gunasekaran et al., 2005, Kopecek 2007). Protein hydrogels are important in food 

applications during processing and use. They can be used to improve texture by providing thickening and 

viscoelastic behaviour. Protein hydrogels are capable of entrapment of nutrients such as vitamins, minerals, and 

antioxidant and also natural colorants within their 3-D network, able to transport and deliver related sites in the 

body. This may enhance bioavailability of these nutrients though human body. Hydrogels and protein hydrogels 

are also used for food packaging to prolong shelf-life of the food products. Edible films and coatings made from 

protein hydrogels are able to provide opportunity for incorporation of antimicrobials, antioxidants, functional 

ingredients (probiotics, enzymes) into gel matrix and therefore these can be used as packaging materials with 

enhanced functionalities (Remondetto et al., 2004, Batista et al., 2019).         

 

5. CONCLUSION 

Protein hydrogels are promising materials for food and non-food applications. As natural products protein hydrogel 

matrices can serve important features in transport and delivery of nutraceuticals and bioactive agents. Another 

important field of use for these hydrogels is biomedical treatments such as tissue applications and drug delivery 

systems. Competence and potential of protein hydrogels has not been fully reported yet, hovewer many research 

is currently ongoing and considerable progress is expected in this area in the near feature. Although, limited 

amount of commercial products of these hydrogels are marketed today, it will expand as the production costs are 

reduced.    
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Özet 

Bu makalede mikrodalga frekanslarda çok bandlı uygulamalar için üçlü-band band durduran filtre özelliği 

gösteren Frekans Seçici Yüzey (FSY) tasarımı sunulmuştur. Üçlü-band frekans cevabı için tek katman FSY 

kullanılmıştır. Şekil 1 de HT-serisi olarak adlandırılan seride alt tabaka materyali ve boyutları aynı tutulup şekil 

tasarımı geliştirilerek sırasıyla C, X ve Ku bandlarında oluşturulan üçlü-band rezonans cevabı elde edildiği 

gösterilmiştir. Literatürde çoklu band tasarımları için çift-katman FSY tasarımları mevcuttur. Bu çalışmanın amacı 

literatürdeki çalışmaların aksine tek katman FSY ile çoklu band rezonans cevabını elde etmektir. HT-1 yapısı H 

ve T şekillerinin kombinasyonu ile tasarlanmış ve C bandında tek-band durduran filtre cevabı alınmıştır. Bir 

sonraki tasarım HT-1 şekline birleşik olarak H ve T şekillerinin dört köşesine iletken çubuk ekleyerek geliştirilerek 

C ve Ku bandlarında çift-band rezonans cevabı elde edilmiştir. HT-2 yapısına tasarlanan şekilden ayrık olarak 

simetrik bir şekilde eklenen 'T' şekli ile HT-3 yapısı elde edilip,C, X, ve Ku bandlarında üçlü-band rezonans cevabı 

elde edilmiştir. Bu tasarım ile üç farklı band da band-durduran filtre görevi gören bir FSY tasarlanmıştır. HT-1 

yapısı emilim durumu incelendiğinde ise %99 emilimin olduğu gözlemlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Frekans Seçici Yüzey (FSY), Üçlü-band rezonans 

 

1. GİRİŞ 

Günümüzde elektronik ve bilişim sektöründeki büyük gelişmeler neticesinde kablosuz haberleşmenin 

ilerlemesiyle akıllı sistemler gelişmiştir. Bu sistemdeki cihazlar, çeşitli uygulamalar için belirli bir çalışma frekans 

bandında çalışmaktadır. Akıllı sistemlerin ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte çok fazla kolaylık sağlanmasına 

karşın olumsuz durumları da beraberinde getirmektedir. Frekans (sinyal) kirliliği, radyasyon artığı ve sinyal 

güvenliği bu durumlara örnek olabilir. Bu durumda teknolojik uygulamaların gelişim göstermesi ile çok bandlı 

rezonans cevap verebilen Frekans Seçici Yüzey (FSY) ile, arzu edilen frekansın geçmesi ve bu frekans dışındaki 

sinyallerin engellenmesi gibi durumlar önem kazanmaktadır. Bu noktada FSY yapıları pratikte kullanıma geçmesi 

önem arz etmektedir. FSY dielektrik bir tabaka üzerindeki iletken yama ve açıklık dizilerinden oluşan 

elektromanyetik (EM) dalgaların iletilmesi, yansıması ve emilimi için kullanılan EM frekans filtresidir (Panwar 

ve Lee, 2017). Çok bandlı frekans cevabı alabilmek için de çok katmanlı FSY yapısı kullanılmıştır (Chatterjee ve 

Parui, 2015). Çok bandlı tasarımlar için de birim hücrenin kademeli çok katmanlılığı araştırılmıştır (Bakır , 2016). 

Ancak literatürdeki çok katmanlı çalışmaların aksine bu çalışmada tek katman FSY ile çok bandlı yansıma ve 

iletim rezonans cevabı elde edilmiştir. Bu çalışmada önerilen yöntem ile çok bandlı FSY filtre tasarımlarında 

zaman ve maliyet kazancı ile birlikte tasarım kolaylığı ortaya çıkmaktadır. Bu makalede üzerine çalışılan yapı H 

ve T şekillerinin kombinasyonu ile geliştirilmiştir. Tasarlanan bu yapı aracılığıyla 3 farklı band da sırasıyla  (C, X 

ve Ku bandlarında) 3 band durduran filtre elde edilmiştir. FSY üzerindeki EM dalganın rezonans durumu  yama 

ve açıklığın şekline, boyutuna, geometriye, alt tabakanın tipine ve boyutuna bağlı olarak değişiklik gösterir (Munk, 
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2012). Bu parametrelerin değişiklik göstermesi ile filtre band geçiren, band durduran, geniş band ve dar band 

özelliği sergiler (Zadeh ve Karlsson, 2009). FSY ler radar ve devre analog emici (Virone, 2009) radome tasarımları 

telekominikasyon gibi pek çok uygulamada kullanılmaktadır (Zheng ve quı, 2014). 

 

2. FREKANS SEÇİCİ YÜZEYİN BİRİM HÜCRESİNİN TANITIMI 

Sonsuz periyodik dizin ile oluşturulmuş FSY 'nin periyodik bir hücresine birim hücre denir. Bu çalışmada önerilen 

birim hücrenin daha iyi anlaşılması için kademeli gelişim serisi Şekil 1 de HT serisi olarak gösterilmiştir. Serinin 

temel ve ilk birim hücresi H şekli ve T şeklinin kombinasyonu ile oluşturulmuştur. Bu kombinasyon T şeklinin 

taban bölgesi H şeklinin yatay iletkenine teğet olacak şekilde yerleştirilip aynı zamanda H şeklinin yatay iletkenine 

göre aynalama yapılarak kompakt bir şekil oluşturulmuştur. Şekil-1 deki HT-serisindeki üç yapıda da alt tabaka 

olarak düşük kayıplı (ε=4.3 ,h=1.6mm , tanδ=0.025) değerlerine sahip FR-4 malzeme kullanılmıştır. Alt tabaka 

üzerindeki iletken için ise üç yapıda da kalınlığı 0.05 mm olan bakır iletken kullanılmıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. HT-serisi Frekans Seçici Yüzey Tasarımları 

3. TASARLANAN YAPILARIN SİMÜLASYONU 

3.1 S-parametreleri 

HT-serisindeki HT-1 birim hücresi H şekli, T şekli ve H şeklinin yatay iletkenine göre aynalanmış T şeklinin 

birleşiminden oluşmaktadır. Tasarlanan HT-1 kompakt tasarımın ön yüzey görüntüsü, şeklin boyutları, S-

parametreleri ve band genişliği şekil 2 ve şekil 3 de gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. HT-1 yapısı 

 

 

 

Şekil 3. HT-1 yapısı rezonans grafiği 
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Şekil 2 deki HT-1 şeklinin ön yüzey görüntüsü ve tasarım parametreşeri L=10 mm E=10 mm a1=6 mm  a2 =2 mm 

w =0.5 mm a3 =1.5 mm a4 =2.25 mm a5 =2.25 mm a6 =1.25 mm a7 =1.75 mm a8 =4 mm olarak tasarlanmıştır. 

Şekil 3 deki grafikten görüldüğü üzere oluşturulan HT-1 kompakt yapısı C band sınıfı içerisinde 5.9586 GHz de 

rezonans cevabı görülmektedir. Bu tasarımın -3dB seviyesinde band genişliği 2.3452 GHz büyüklüğünde band 

durduran filtre özelliği göstermektedir. 

Çift-band rezonans elde etmek için referans 2 de gösterildiği gibi ikinci bir katman kullanmak yerine dielektrik alt 

tabaka üzerinde bulunan H şekline ve T şekillerine ekleme yapılarak tasarım bir adım daha geliştirilmiştir. Bu 

geliştirme ise Şekil 3 de görüldüğü üzere H ve T şekline kırmızı renkle gösterilen ilave bakır iletken parçalar 

eklenerek gerçekleştirilmiştir. FSY yapılarının rezonans durumları da belirtildiği üzere tasarım şekli rezonans 

durumunu etkilemektedir (Su, 2010). Bundan dolayı birim hücrenin tasarımında eklemeler yapıldığı için rezonans 

cevabı HT-1 tasarımının vermiş olduğu rezonans cevabından farklı olacaktır. Bu şekilde bir adım daha geliştirilen 

yapıyı CST Microwave Studio programında simülasyon işlemini gerçekleştirdiğimiz zaman çift-band rezonans 

cevabı elde edilmiştir. HT-2 tasarımındaki eklemeler HT-1 tasarımına birleşik ve simetrik olarak yapılmıştır. 

Geliştirilen yapının ön yüzey görüntüsü, ilave yapılan kırmızı ile gösterilen iletkenlerin boyutları, S-parametleri  

ve   -3dB band genişliği, iletim ve yansıma grafiği Şekil 4 ve şekil 5 de gösterilmektedir. 

         

      Şekil 4. HT-2 yapısı 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. HT-2 yapısı rezonans grafiği 

Şekil 4 deki HT-2 tasarımı ön yüzey görüntüsü ve tasarım parametreleri b1=0.75 mm, b2=0.5 mm, b3=0.75 mm, 

b4=2 mm, b5=0.5 mm, b6=0.75 mm, b7=0.5 mm olup Şekil 5 de grafikte iletim ve yansıma grafiği ile birlikte band 

genişliği gösterilmşitir. 

Şekil 5 deki grafikte birinci rezonans 4.8193 GHz de iken ikinci rezonans 16.181 GHz de olduğu görülmüştür. 

Referans 2 de ikili rezonans için iki katmanlı yapı kullanılırken burada HT-1 ‘e yapılan eklemelerle ikili rezonans 

elde edilmiştir. Bu durumda maliyet düşümü ve tasarım kolaylığı sağlamaktadır. Yine Şekil 5 de görüleceği üzere 

ilk rezonansdan dolayı -3 dB de band  genişliği 2.4419 GHz iken ikinci rezonansdan dolayı band genişliği 17.296 

GHz-11.65 GHz frekansları arasında 5.6459 GHz dir. İkinci rezonansın band genişliğine bakıldığında oldukça 
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geniş bir band durduran filtre özelliği göstermekte olup mikrodalga devrelerinde band durduran filtre olarak 

kullanılabilir.  

Çift-band durumundan üçlü band durumuna geçiş yapmak için aktif ya da pasif hiç bir devre elemanı 

kullanılmadan, bu defa kompakt olan HT-2 şekline dielektrik tabakanın üzerindeki tasarımdan ayrık olarak üst ve 

alt kısımlara Şekil 6 da gösterilen mavi renkli  'T' şekli simetrik olarak yerleştirilmiştir. Bu şekilde yapının 

yoğunluğu (kompaktlığı) arttırılarak yeni HT-3 şekli ortaya çıkmıştır. İlave edilen 'T' şekilleri yapının rezonans 

grafiğini yine değiştirmiştir. Oluşturulan HT-3 yapısının önden görünüşü, ilave iletkenlerin boyutları, S-

parametreleri ve band genişliği Şekil 6 ve Şekil 7 de gösterilmiştir. 

     

     

 

 

 

 

 

 

      Şekil 6. HT-3 yapısı 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7. HT-3 yapısı rezonans grafiği 

Şekil 6 daki HT-3 tasarımı ön yüzey görüntüsü ve ilave iletken boyutları c1=0.5 mm, c2=1.5 mm, c3=1.75 mm, 

c4=0.25 mm, c5=4 mm olup, Şekil 7 deki grafikten görüleceği üzere birinci rezonans 4.2673 GHz de 3.3199 band 

genişliğinde C band sınıfında, ikinci rezonans 11.118 GHz de 11.636 GHz-9.3284 GHz frekansları arasında 2.3079 

GHz band genişliğinde X bandında ve üçüncü rezonans ise 16.01 GHz de 17.315 GHz- 13.588 GHz frekansları 

arasında 3.7272 GHz band genişliğinde Ku bandı içerizinde yer almaktadır. Bu çalışma sonucunda tek katmanlı 

FSY yapısı kullanılarak tasarlanan HT serisi yapıların üç farklı bandda band durduran filtre olarak 

kullanılabilecekleri gösterilmiştir. 

3.2) Emilme (Absorption)   

FSY nin emilim durumunu hesaplamak için (1) deki denklem kullanılmaktadır. Bu denklem içerisindeki R(w) 

eşitliği S-paremetreleri içerisindeki (S11)2 yansıma katsayısının karesi , T(w) eşitliği ise yine S-paremetleri 

içerisindeki (S21)2 iletim katsayısının karesidir. 

 

A(w)=1- R(w)- T(w)      (1) 

R(w)= (S11)2   

  (2) 
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T(w)= (S21)2   

  (3) 

HT-1 yapısının emilim grafiği yukarıdaki (1) denklemi CST Microwave Studio programı yardımıyla çözdürülüp 

grafiği elde edilmiştir. Şekil-8'de HT-1 yapısının emilim grafiği gösterilmiştir. 

     

 

 

 

 

 

 

     Şekil 8. HT-1 yapısı emilim grafiği 

Şekil 8 de görülebileceği gibi HT-1 yapısı CST Microwave Studio programında (1) deki denkleme göre 

çözüldüğünde S-bandında 4.0969 GHz merkezi frekansında %99 emilim olduğu gözlenmiştir.  

4. SONUÇ 

H ve T şekillerinin kombinasyonu ile oluşturulan HT serisindeki yapıların her biri CST Microwave Studio 

programı yardımıyla simülasyon sonuçları elde edilmiştir. FSY yapılarının farklı filtre özelliği göstermesinin 

yollarından bir tanesi dielektrik tabaka üzerindeki tasarımdaki yama ve oyukların farklı olmasıdır. Aktif ya da 

pasif devre elemanları kullanılmadan sadece tasarım farklılığından kaynaklanan bu durumu ele alarak sırasıyla C, 

X ve Ku bandlarında rezonans elde edilmiştir. HT-1 tasarımı C band ında tek-band, HT-2 tasarımı C ve Ku 

bandında çift-band, HT-3 tasarımı ise C, X ve Ku band ında üç-band band durduran filtre özelliği göstermiştir. 

Ayrıca HT-1 tasarımı ile 4.0969 GHz de %99 emilim olduğu gösterilmiştir. Bu çalışma, tasarlanan yapıların çok 

bandlı fitre uygulamalarında kullanılabileceğini göstermiştir.  
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Özet 

Bu araştırma, 2016-2018 yıllarında özel ticari bir fidanlığa ait fidan üretim parsellerinde, farklı dallandırma 

yöntemlerinin meyve fidanlarında dallanma üzerine etkilerini belirlemek amacıyla yürütülmüştür. Çalışmada; 6-

Benzyladenine (BA) + GA4+7 içeren suda çözünebilir Perlan TM (Promalin®) ve uç alma uygulamalarının elma, 

armut, kiraz ve dut meyve türlerinin farklı çeşit/anaç bileşenlerine ait fidanlarının dallanması üzerine etkileri 

incelenmiştir. Bu amaçla Perlan’ın 3 farklı konsantrasyonu (0, 500 ve 1000 ppm) fidanlık koşullarında büyüyen 

aşı sürgünlerine 1’er hafta aralıklarla 3’er kez püskürtülmüştür. Uygulanan Perlan dozları içerisinde, özellikle 

1000 ppm’lik konsantrasyonun yan dal oluşumunu teşvik ettiği, fidan başına dal sayısını ve yan dal açısını artırdığı, 

gerek anaç gerekse fidan çapını artırdığı ve fidan boyunu kontrole göre azalttığı saptanmıştır. Çalışmada, en 

yüksek fidan ve sürgün boyu kontrol uygulamasından elde edilmiştir. 
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1. GİRİŞ 

Meyvecilikte gelişmiş ülkelerde, bahçe tesisinde çoğunlukla dallanmış fidanlar tercih edilmekte ve 

kullanılmaktadır. Bu tür fidanlardan kurulu bahçelerden daha erken,  daha çok ve daha kaliteli ürün elde 

edilmektedir. Meyveciliğin en önemli aşaması kaliteli, iyi dallanmış, hastalık ve zararlılardan ari meyve fidanı 

tercihidir. Belirtilen bu özelliklerde fidanla bahçe tesis işleminden sonra, uygun terbiye sistemi, kültürel işlemlerin 

yerinde ve zamanında doğru bir şekilde uygulanmasıyla birlikte, ancak yüksek verim ve kalite kontrol altına 

alınmış olur. Soylu ve ark. (2003)’da modern meyveciliğin gereğinin, bitkilerin erken meyveye yatması, birim 

alana daha fazla bitki dikilerek verimin artırılması, kültürel işlemlerin rahat ve ekonomik bir şekilde yapılabilmesi, 

her yıl düzenli ve kaliteli ürün elde edilmesi olarak belirtmişlerdir.  

Yapılan çalışmalar geniş açılı ve yan dal bulunduran fidanların, ilk yıllarda daha yüksek verim verdiklerini ortaya 

çıkarmıştır (Wertheim, 1978, Elfving, 1984; Cody ve ark., 1985; Barritt, 1992; Jaumien ve ark., 1993; Quellette 

ve Young, 1994; Wertheim ve Webster, 2003; Koyuncu ve Yıldırım, 2008). Bu konuda bazı araştırıcılar (Buban, 

2000; Gastol ve Poniadzialek, 2003; Magyar ve ark., 2008) yaptıkları çalışmalarda, meyvecilikte erken yaşlarda 

ürün elde edebilmek için iyi dallanmış ve dalları geniş açılı fidanların kullanılması gerektiğini vurgulamışlardır. 

Dallı fidanlarla tesis edilmiş meyve bahçelerinde gençlik kısırlığı süresi, dalsız fidanlarla tesis edilmiş bahçelere 

göre daha kısadır. Bu bakımdan, dallı fidanlarla tesis edilen bahçelerdeki ağaçlar ilk yıllarda daha fazla çiçek 

tomurcuğu oluşturur ve daha kaliteli meyve verirler (Quinlan, 1978; Johann, 1983). Kamçı şekilli fidanlarla tesis 

edilen bahçelerde bitkiye şekil vermek ve erken meyveye yatırmak için tepe kesimi, yaprak koparma, fidanlarla 

dal açısını artırmak için ağırlık asma, tahta ve kamış herek kullanımı gibi çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Tüm 

bu yöntemler zaman kaybına ve işçilik masrafları oluşturmasına karşın, istenilen ölçü ve kalitede dal oluşumu elde 

edilememektedir. Bunun en büyük nedeni meyve tür ve çeşitlerine göre değişen güçlü apikal dominansidir (Abbas, 

1978; Quinlan, 1978; Wertheim, 1978; Jaumien ve ark., 1993; Hrotko ve ark., 1999; Gastol ve Poniadzialek, 2003; 

Gudarowska ve Szewczuk, 2004; Neri ve ark., 2004; Koyuncu ve Yıldırım, 2008). Tepe hakimiyeti, büyümekte 

olan tepe tomurcuğu ve genç yaprakların ürettiği oksinlerin (Shimizu-Sato ve ark., 2009), daha aşağıda bulunan 

yan tomurcukları baskı altında tutması ve böylece büyümelerini geciktirmesi veya engellemesi olayıdır. Bu 
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nedenle elma, armut, kiraz vb. meyvelerde yan dal oluşumunu teşvik etmek için farklı yöntemler üzerinde 

araştırmalar yapılmış ve yapılmaktadır. Fidan üretiminde apikal dominansinin etkinliğini kırıp, yan dal oluşumunu 

teşvik etmek amacıyla, kimyasallar, mekanik uygulamalar ve kombine uygulamalar kullanılmaktadır (Hrotko ve 

ark.,1999; Magyar ve Hrotko, 2002; Kviklys, 2006; Koyuncu ve Yıldırım, 2008).  

Modern meyve bahçelerinde ağaçların meyveye yatma süresini kısaltmak ve erken dönemde maksimum verime 

ulaşabilmesi için sık dikim, bodur anaçlar, dal açma, eğme, tepe kesimi ve destek sistemi gibi bileşenler bir araya 

getirilmesi gerektiği vurgulanmıştır (Tustin ve ark., 2001). Bahçelere dikilen iyi dallanmış fidanların kullanılması, 

ağaç üzerinde çiçek ve meyvelerin oluşacağı alanın fiziksel olarak hazır bulunması ve verimsiz geçen ilk dikim 

yıllarının hızlıca atlatılmasına önemli derecede katkı sağlamaktadır. Buna rağmen, hala üretilen fidanlar 

çoğunlukla ya hiç dallanmamış kamçı fidanlar ya da çok az dallanmış kalitesiz fidanlardan oluşmaktadır (Gürz, 

2005). Bu amaçla, fidanlıklarda odun dalı sayısını ve dal açılarını arttırmak için farklı uygulamalar yapılmaktadır 

(Hrotko ve ark., 1997; Wünsche ve Lakso, 2000; Magyar ve Hrotko, 2002; Milosevic ve Milosevic, 2011). 

Özellikle modern meyve bahçelerinin kuruluş maliyetleri yüksek olduğundan, ekonomik olarak geri dönüşü 

hızlandırmak için erken dönemde bol ve kaliteli ürün elde etme gereksinimi her geçen gün artmaktadır. (Hrotko 

ve ark., 1999; Neri ve ark., 2004; Rossi ve ark., 2004; Kviklys, 2006).  

Bu çalışmada, bazı meyve tür ve çeşitlerinde farklı çeşit/anaç bileşenlerine ait fidanlar üzerinde yapılan uç alma 

ve değişik dozlardaki Perlan (6-BA+GA4+7) uygulamalarının dallanma üzerine etkileri incelenmiştir. 

 

2. MATERYAL VE METOD 

 

Bu araştırma, 2017-2018 yıllarında Şanlıurfa-Mardin Karayolu’nun 10. km’sinde bulunan özel ticari bir fidanlığa 

(GAP Fidancılık A. Ş.) ait fidan üretim parsellerinde yürütülmüştür. Araştırmada kullanılan meyve türü, çeşidi ve 

anaç isimleri Tablo 1’de verilmiştir.  

Tablo 1. Araştırmada kullanılan meyve tür ve çeşitleri ile bu çeşitlerinin üzerine aşılı olduğu anaçlar 

Tür Anaç Çeşitler 

Elma 
Elma çöğürü Starkrimson 

MM 106 Gala 

Armut Armut çöğürü Bahribey, Santa Maria 

Kiraz 
Mahlep 0900 Ziraat 

Kuş kirazı 0900 Ziraat   

Dut Dut çöğürü Beyaz dut 
 

Araştırmada kullanılan anaçlar (Klonal veya çöğür) 2016 yılı Şubat-Mart aylarında sıra arası 90 cm ve sıra üzeri 

15 cm olacak şekilde araziye dikilmiş, aynı yılın Ağustos ayı içerisinde ise toprak seviyesinden yaklaşık 15 cm 

yükseklikten durgun aşılama döneminde T-göz aşısı yöntemi ile aşılanmıştır. Fidanlıktaki bakım işleri genel fidan 

yetiştiriciliği prensiplerine göre rutin olarak yapılmış, fidanların sulanmasında ise damlama sulama yöntemi 

kullanılmıştır. 

Denemede, 6-Benzyladenine (BA) ve GA4+7  içeren suda çözünebilir Perlan TM (Promalin®) (Fine Agrochemicals 

Limited, England) kullanılmıştır. Tüm uygulamalara, fidanlar toprak seviyesinden 60-80 cm yüksekliğe 

ulaştığında, yani haziranın son haftası ile temmuz ayının başında başlanmıştır. Promalin uygulamaları fidan 

tepelerinin (aşı sürgün uçlarının) 15-20 cm’lik kısımlarına el pompası yardımıyla püskürtülerek yapılmıştır. 

Promalin’in bitkiler tarafından iyi bir şekilde alınabilmesi için, çözelti içerisine yayıcı yapıştırıcı olarak Tween 20 

(125 ml/100 L su) katılmıştır. Her fidana yaklaşık 15-20 ml çözelti denk gelecek şekilde, püskürtmeler 

(uygulamalar) sabah 08.00-10.00 saatleri arasında yapılmıştır. Denemede, Promalin’in 0 (kontrol), 500 ve 1000 

ppm’lik dozları 1’er hafta aralıklarla 3’er kez uygulanmıştır.  
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Fidanlarının mekanik uygulamalara tepkisini belirlemek amacı ile uygulamaların başladığı haziran ayı başında 

fidanların uç kısımlarının yaklaşık10 cm’lik kısmı budama makası ile kesilmek suretiyle, uç alma uygulaması 

yapılmıştır.  

Fidan boyu; kök boğazından başlayarak en üstteki dalın ucuna kadar olan uzunluk metre ile ölçülmüştür. Yan dal 

sayıları, fidanların dinlenmeye girdiği dönemde sayılarak belirlenmiştir. Fidan çapları, fidanlarda aşı noktalarının 

5 cm üzerinden kumpas ile ölçülmüştür. Fidanlar üzerinde oluşan yan dallara ait açılar ise açıölçer yardımı ise 

ölçülmüştür. Deneme, “Tesadüf Blokları Deneme Desenine” göre dört tekerrürlü ve her tekerrürde 10 fidan 

bulunacak şekilde kurulmuş ve elde edilen verilerin kıyaslanmasında JMP 8.0 paket programı kullanılmıştır.  

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Değişik meyve tür ve çeşitlerine ait fidanlar üzerinde yapılan uç alma ve iki farklı dozdaki Perlan uygulamalarının 

fidan boyları üzerine istatistiki etkileri Starkrimson elma, Bahribey ve Santa Maria armut ile mahlep çöğürü 

üzerine aşılı 0900 Ziraat kiraz çeşidine ait fidanlar üzerinde önemli bulunmuştur (Tablo 2). Starkrimson ve 

Bahribey fidanlarında en uzun boylu fidanlar kontrol, Santa Maria çeşidinde uç alma ve mahlep anacına aşılı 0900 

Ziraat kiraz çeşidinde ise 500 ppm Perlan uygulaması yapılan fidanlardan elde edilmiştir.  

Çeşitler arasında en kısa boylu fidanlar Starkrimson elma (185.85 cm), Bahribey (185.26 cm)ve Santa Maria 

(172.75 cm) armut çeşitlerinde 500 ppm Perlan uygulamasından elde edilirken, mahlep anacına aşılı 0900 Ziraat 

kiraz (185.88 cm) çeşidinde ise kontrol uygulamasından elde edilmiştir (Tablo 2). Değişik ülkelerde meyve 

fidanları üzerinde yapılan çalışmalarda, farklı büyüme düzenleyici madde ve yağ asiti esterlerinin bazı armut 

çeşitlerinde fidan boyu üzerine herhangi bir etkilerinin olmadığı (Baldini ve ark., 1973; Quinlan ve Preston, 1973), 

bazı elma çeşitlerinde ise fidan boyunu azalttığı bildirilmiştir (Gastol ve Poniedzialek, 2003). Yapılan bu 

çalışmada bazı meyve tür ve çeşitlerine ait fidanlar üzerinde fidan boyunun 500 ppm Perlan uygulamasıyla 

azaldığı, bazı tür ve çeşitlere ait fidanların fidan boyu üzerine ise Perlan  uygulamalarının önemli bir etkisinin 

olmadığı saptanmıştır. 

 

Tablo 2. Uygulamaların fidan boyuna etkisi (cm) 

 

 Starkrimson/ 
Çöğür 

Gala/  
MM 106 

Bahribey/ 
Çöğür 

Santa Maria/ 
Çöğür 

0900 Ziraat/ 
Mahlep 

0900 Ziraat/ 
Kuş kirazı 

Beyaz Dut/ 
Çöğür 

Kontrol 200.02 a 188.48 208.13 a 190.05 ab 185.88 b 180.68 284.46 

Uç Alma 192.83 ab 183.20 201.50 ab 198.97 a 192.48 ab 178.88 291.50 

Perlan  

500 ppm 

185.85 b 188.87 185.26 c 172.75 c 197.58 a 177.85 299.00 

Perlan  

1000 ppm 

188.90 ab 187.77 194.66 bc 185.54 bc 192.52 ab 175.48 295.42 

LSD (0.05) 11.59** Ö.D. 12.83* 12.83* 10.17** Ö.D. Ö.D. 

Aynı sütunda farklı harfle gösterilen değerler istatistiksel olarak birbirinden farklıdır. 

(*): 0.05; (**): 0.01 düzeyinde önemli fark bulunmaktadır. 

 

 

Meyve fidanları üzerinde yapılan uç alma ve Perlan uygulamalarının yalnızca mahlep çöğürü üzerine aşılı 0900 

Ziraat kiraz çeşidine ait fidanlar üzerindeki etkisinin istatistiksel olarak önemli olduğu, ancak diğer meyve tür ve 

çeşitlerine ait fidanların fidan çapı üzerine önemli bir etkisinin olmadığı saptanmıştır (Tablo 3). Araştırma 

sonucuna göre Starkrimson elma (19.39 mm), Bahribey armut (20.70 mm), 0900 Ziraat/Mahlep (23.15 mm) ve 

Beyaz dut (24.62) çeşitlerine ait fidanlarıda en büyük çap değeri 500 ppm Perlan uygulamasından elde edilmiştir.  
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Uygulamaların yan dal sayısı üzerine etkileri Gala elma, Bahribey ve Santa Maria armut, 0900 Ziraat/kuş kirazı 

ve Beyaz dut’ta önemli bulunmuştur (Tablo 4). Kuş kirazı çöğür anacı üzerine aşılı 0900 Ziraat kiraz çeşidinde en 

fazla dal sayısı kontrol (11.73 adet) uygulamasına ait fidanlar üzerinde belirlenmişken, Santa Maria (19.46 adet) 

ve Beyaz dut’ta (15.38 adet) 500 ppm Perlan; Gala elma (23.39 adet) ve Bahribey armut (18.60 adet) çeşitlerine 

ait fidanlarda ise 1000 ppm Perlan uygulamasından elde edilmiştir. Yapılan bu araştırmada Perlan uygulamalarının 

yan dal sayısını, kontrol ve uç alma uygulamalarına göre önemli oranda arttırdığı saptanmıştır. Bu sonuçlar büyüme 

düzenleyicilerin yan dal oluşumunu ve uzunluğunu arttırdığını bildiren çalışmalarca da desteklenmiştir (Baldini ve 

ark., 1973; Quinlan ve Preston, 1973; Quinlan, 1978). Daha önce yapılan çalışmalarda da belirtildiği gibi, büyüme 

düzenleyici madde içeren Promalin (BA+GA4+7) gibi kimyasal madde uygulamalarının apikal dominansiyi ortadan 

kaldırmasıyla birlikte (Cline, 1997), hücrelerde hem bölünmeyi hem de uzamayı destekleyerek dal sayısını ve 

uzunluğunu teşvik ettiği bildirilmektedir (Baldini. ve ark., 1973; Quinlan ve Preston, 1973; Quinlan, 1978; Johann, 

1983; Volz ve ark., 1994; Hrotko ve ark., 1999; Koyuncu ve Yıldırım, 2008; Jung ve Lee, 2008). 

 

Tablo 3. Uygulamaların fidan çapı üzerine etkisi (mm)  

 

 Starkrimson/ 
Çöğür 

Gala/  
MM 106 

Bahribey/ 
Çöğür 

Santa Maria/ 
Çöğür 

0900 Ziraat/ 
Mahlep 

0900 Ziraat/ 
Kuş kirazı 

Beyaz Dut/ 
Çöğür 

Kontrol 18.90 17.83 19.48 17.65 20.15 b 17.56 24.10 

Uç Alma 19.05 18.15 18.55 18.40 22.02 ab 18.05 23.10 

Perlan  

500 ppm 

19.39 17.99 20.70 17.75 23.15 a 19.36 24.62 

Perlan  

1000 ppm 

19.04 18.03 20.13 17.60 22.34 ab 19.72 22.93 

LSD (0.05) Ö.D. Ö.D. Ö.D. Ö.D. 2.21** Ö.D. Ö.D. 

Aynı sütunda farklı harfle gösterilen değerler istatistiksel olarak birbirinden farklıdır. 

(*): 0.05; (**): 0.01 düzeyinde önemli fark bulunmaktadır. 

 

 

Tablo 4. Uygulamaların yan dal sayısı üzerine etkisi (adet)  

 

 Starkrimson/ 

Çöğür 

Gala/  

MM 106 

Bahribey/ 

Çöğür 

Santa Maria/ 

Çöğür 

0900 Ziraat/ 

Mahlep 

0900 Ziraat/ 

Kuş kirazı 

Beyaz Dut/ 

Çöğür 

Kontrol 11.38 15.81 b 10.47 b 14.29 ab 7.73 11.73 a 11.13 b 

Uç Alma 13.58 18.67 ab 12.33 ab 11.62 bc 7.47 3.83 b 12.79 b 

Perlan  

500 ppm 
14.96 18.31 ab 14.22 ab 19.46 a 10.81 6.09 ab 15.38 a 

Perlan  

1000 ppm 
14.18 23.39 a 18.60 a 6.00 c 13.55 7.34 ab 10.88 b 

LSD (0.05) Ö.D. 7.00* 7.72* 7.72* Ö.D. 6.35* 2.46** 

Aynı sütunda farklı harfle gösterilen değerler istatistiksel olarak birbirinden farklıdır. 

(*): 0.05; (**): 0.01 düzeyinde önemli fark bulunmaktadır. 

 

 

Uygulamaların yan dal açıları üzerine etkileri Gala elma, Bahribey armut ve kuş kirazı çöğürü üzerine aşılı 0900 

Ziraat kiraz çeşidinde istatistiki anlamda önemli bulunurken, diğer tür veya çeşitlere ait fidanlar üzerindeki 
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etkilerinin önemli olmadığı saptanmıştır (Tablo 5). Gala elma (61.19o) ve 0900 Ziraat/kuş kirazı (62.36o) 

fidanlarında en fazla yan dal açısı 500 ppm Perlan ve Bahribey (66. 01o) armut çeşidine ait fidanlarda ise 1000 

ppm Perlan uygulamasının daha fazla yan dal açısı oluşturma etkisinin olduğu belirlenmiştir. Çalışmamızda; iki 

farklı Perlan dozunun fidanlarda yan dal açısını, kontrol ve tepe kesimi uygulamalarına göre önemli düzeyde 

artırdığı saptanmıştır. Nitekim, Jaumien ve ark. (1993) da kimyasal uygulamaların, mekanik uygulamalara oranla 

daha geniş açılı dallar oluşturduklarını belirtmişlerdir. Yine büyüme düzenleyicilerin, elma ve kiraz fidanlarının 

dal açılarını kontrole göre arttırıcı etkisinin olduğu diğer araştırıcılar tarafından da bildirilmektedir (Volz ve ark., 

1994; Johann, 1983; Jarassamrit, 1989; Koyuncu ve Yıldırım, 2008). 

Tablo 5. Uygulamaların yan dal açısı üzerine etkisi (o) 

 

 Starkrimson/ 
Çöğür 

Gala/  
MM 106 

Bahribey/ 
Çöğür 

Santa Maria/ 
Çöğür 

0900 Ziraat/ 
Mahlep 

0900 Ziraat/ 
Kuş kirazı 

Beyaz Dut/ 
Çöğür 

Kontrol 41.08 42.65 b 36.28 b 42.92 47.71 30.79 c 51.96 

Uç Alma 39.96 46.54 ab 50.30 ab 45.13 47.79 36.11 bc 51.92 

Perlan  

500 ppm 

45.04 61.19 a 46.50 b 46.88 66.10 62.36 a 52.67 

Perlan  

1000 ppm 

51.19 49.55 ab 66.01 a 40.38 58.85 50.25 ab 51.00 

LSD (0.05) Ö.D. 18.16* 16.81* Ö.D. Ö.D. 18.66* Ö.D. 

Aynı sütunda farklı harfle gösterilen değerler istatistiksel olarak birbirinden farklıdır. 

(*): 0.05; (**): 0.01 düzeyinde önemli fark bulunmaktadır. 

3. SONUÇ 

Çalışmada, meyve tür ve çeşitlerinin uygulamalara olan tepkileri farklılıklar göstermiştir. Çeşitlerin çoğunda 

Promalin uygulamalarının fidanlarda fidan boyunu azalttığı, fidan çapını, yan dal sayısı ve açısını kontrol ve tepe 

kesimi uygulamalarına göre önemli oranda artırdığı saptanmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre Promalin 

uygulamalarının, fidanlıklarda fidanların yan dal oluşumunu teşvik etmesi için kullanılabileceği, ancak gerek 

Promalin’in gerekse diğer büyümeyi düzenleyicilerin farklı dozlarının da denenmesinin yararlı olabileceği 

düşünülmektedir. 
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  Abstract 

The frequency of gastric cancer among organ cancers was first in the 1900s. Gastric cancer ranks fourth in incidence and 

second in mortality among all cancers worldwide. The gastric cancer is rare under 40 years old. The 95% of gastric cancer 

are carcinomas developing from the mucosa. We reevaluated 104 gastrectomy materials operated due to cancer at Istanbul 

Haseki Education and Research Hospital. We searched whether there was any relationship the presence of intestinal 

metaplasia in the normal mucosa adjacent to the carcinoma and the histopathological development pattern in the gastric 

carcinoma cases. Intestinal metaplasia was available in 47 of 104 cases (45.2%). Intestinal metaplasia was seen mildly more 

in the expanding type carcinoma (47.50%) than the infiltrative type (43.75%). There was no statistical significance between 
the expanding type and the infiltrative type of carcinoma according to the presence of the intestinal metaplasia (p>0.05). 

Keywords: intestinal metaplasia, gastric carcinoma, histopathological development pattern 

 

1.    INTRODUCTION 

The stomach is part of the digestive tract. It is between the esophagus and duodenum. It is separated from proximal to 

distal as cardia, fundus, corpus, and pyloric antrum macroscopically. The stomach wall consists of mucosa, submucosa, 
muscularis propria, and serosa from the inside to the outside. 

Adenomatous polyps, chronic atrophic gastritis are leading  precursors of gastric carcinoma. Helicobacter pylori is 

associated with gastritis and it causes to gastric cancer. (17) 

The developmental sequence of gastric carcinoma is chronic gastritis, chronic atrophic gastritis, intestinal metaplasia, 

dysplasia, and adenocarcinoma. (18) Atrophic gastritis and intestinal metaplasia are the main precursor lesions of gastric 

cancer. The incidence of gastric cancer increases in the gastric mucosa involved with atrophic gastritis and intestinal 

metaplasia. (13) Intestinal metaplasia of the gastric mucosa has an important role in the development of gastric carcinoma 

[Figure1]. It is a relatively frequent precancerous lesion. (4) 

Figure 1. The normal gastric mucosa (left side) and the intestinal metaplasia (right side). (HEx40) 
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Intestinal metaplasia is classified as complete and incomplete according to histopathologic 

feature and mucin secreted. In the complete intestinal metaplasia, the small intestinal digestive 

enzymes are secreted, vacuoles in the cell are uniform, and there is brush border. In the incomplete 

intestinal metaplasia, the small intestinal digestive enzymes are not secreted, vacuoles in the cell are 

not uniform, and there is no brush border. (5)  

The frequency of gastric cancers between organ cancers was first in the 1900s. Estimated new 

gastric cancer cases were 28.000 and the rate of gastric cancer in all new cancer cases was 1.7% in 

the USA in 2017. (7) Gastric cancer ranks fourth in incidence and second in mortality among all 

cancers in the world. (7(16),8(14)) The gastric cancer is rare under 40 years old. (6,15) In low-risk 

countries, gastric cancer is usually seen in the seventh, eighth decades. The rate of male to female is 

1.5-3 / 1. (9) 

The majority (95%) of gastric cancer are carcinomas developing from the mucosa. The non-

carcinomatous malignant lesions of the stomach are 60% lymphoma, 20% are leiomyosarcoma and 

20% are others. (2) 

Macroscopically, gastric carcinoma is divided into 2 groups: early gastric cancer and advanced 

gastric cancer according to developmental stages. 

Early gastric cancer is limited to the mucosa and submucosa regardless of lymphatic 

involvement. (12) 

Advanced gastric carcinoma is macroscopical divides into four groups: polypoid, fungating 

(ulcerous-well limited), ulcerous infiltrative (ulceroinfiltran) and diffuse infiltrative (infiltran) types 

using Borrman classification. (1) 

There are several classifications of histopathological development pattern in the gastric 

carcinoma. These are Ming, Lauren and WHO classifications. (10, 8, 3) 

In Ming classification, gastric carcinoma is microscopically divided into two groups: 

expanding type and infiltrative type. The infiltrative type of cancer has a worse prognosis than the 

expanding type. (3) This classification correlates certain pathologic features of the tumor with its 

prognosis. The percent of the type in Ming classification was 67% in the expanding type and 33% in 

the infiltrative type. 

In Lauren classification, gastric carcinoma is microscopically divided into three groups: 

intestinal type, diffuse type and, unclassified type. The diffuse type of cancer has a worse prognosis 
than intestinal type (3). 

In WHO classification, gastric carcinoma is microscopically divided into six groups: 

adenocarcinoma, adenosquamous carcinoma, squamous cell carcinoma, small cell carcinoma, 

undifferentiated carcinoma and, others. WHO classification is less important as a prognostic factor. 

(3) 

 

1.    MATERIAL AND METHOD 
We reevaluated 104 gastrectomy materials operated due to cancer in Istanbul Haseki Education and Research Hospital. 

We investigated whether there was any relationship between the presence of intestinal metaplasia in the normal mucosa 
adjacent to the gastric carcinoma and the histopathological development pattern of the gastric carcinoma. 

Tissue embedded paraffin blocks were prepared from the gastrectomy specimen of each patient. The sections of 4-

micron thickness were prepared from each tissue embedded paraffin block. These sections were stained with Hematoxylin-
Eosin staining. 

The cases were classified as positive and negative according to the presence of intestinal metaplasia in the normal 

mucosa adjacent to the gastric carcinoma. Gastric carcinoma is microscopically divided into two groups: the expanding 
type and the infiltrative type using Ming classification.  
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2.    RESULT 

Intestinal metaplasia was available in 47 of 104 cases (45.2%). Intestinal metaplasia was seen mildly more in the 

expanding type carcinoma (47.50%) than the infiltrative type (43.75%) but there was no statistical significance between 

the expanding type and the infiltrative type of carcinoma according to the presence of the intestinal metaplasia 
(p>0.05).[Graphic 1] 

It was emphasized that early diagnosis of intestinal metaplasia with histochemical and immunohistochemical staining 

methods would reduce the rate of gastric cancer development. 

 

3.    DISCUSSION 

The developmental sequence of gastric carcinoma is chronic gastritis, chronic atrophic gastritis, intestinal metaplasia, 

dysplasia, and adenocarcinoma. Atrophic gastritis and intestinal metaplasia are the main precursor lesions of gastric 

carcinoma. The incidence of gastric carcinoma increases in the gastric mucosa involved with atrophic gastritis and 

intestinal metaplasia. (13) Intestinal metaplasia of the gastric mucosa has an important role in the development of gastric 

carcinoma. It is a relatively frequent precancerous lesion (4). Intestinal metaplasia is classified as the complete type and 

incomplete type according to histopathologic feature and mucin secreted. In the complete intestinal metaplasia, the small 

intestinal digestive enzymes are secreted, vacuoles in the gastric cell are uniform and there is brush border. In the 

incomplete intestinal metaplasia, the small intestinal digestive enzymes are not secreted, vacuoles are not uniform and 

there is no brush border. (5) 

 

 
 

Graphic 1. The distribution according to histopathologic development pattern of gastric carcinoma cases according 
to intestinal metaplasia. 

 

The percent of histopathologic development types of gastric carcinoma in Ming classification was 67% in the 

expanding type and 33% in the infiltrative type.  

In the present study, intestinal metaplasia was available in 19 of 40 expanding type carcinoma cases (47.50%) and in 
28 of 64 infiltrative type carcinoma cases (43.75%). [Figure 2,3,4,5]  
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Figure 2. The intestinal metaplasia ( dark blue arrow ) in the normal mucosa adjacent to the expanding type gastric 

adenocarcinoma ( yellow arrow ). (HEx40) 

 

 

Figure 3. The intestinal metaplasia ( dark blue arrow ) in the normal mucosa adjacent to the expanding type 
gastric adenocarcinoma ( yellow arrow ). (HEx200) 
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Figure 4. The intestinal metaplasia ( dark blue arrow ) in the normal mucosa adjacent to the infiltrative type 

gastric carcinoma ( yellow arrow ). (HEx40) 

 

 

Figure 5. The intestinal metaplasia ( dark blue arrows ) in the normal mucosa adjacent to the infiltrative type 
gastric carcinoma ( yellow arrow ). (HEx200) 
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The development of intestinal metaplasia in normal mucosa adjacent to the gastric carcinoma in this study was found 

to be 45.2% in all cases. The rates of intestinal metaplasia were 47.50% in the expanding type and 43.75% in the infiltrative 

type carcinoma cases in this study. These rates were 96% and 73% in a study, respectively (Ming et al., 1967). (11) There 
was a statistically significance between this study and Ming’s study (p<0.05). 

We believe that this difference is the result of advances in endoscopic examination and medical treatment since the 

recognition of intestinal metaplasia. 
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Abstract 

Chaotic and hyperchaotic systems have been used in different fields of science in recent years. Many chaotic and 

hyperchaotic systems with different behaviors have been introduced in the literature. Especially in chaotic system 

based encryption, random number generator and communication applications, hyperchaotic systems are more 

preferred because of their more complex characteristics. The chaotic and hyperchaotic systems introduced in the 

literature are generally presented only as numerical simulation. However, it is necessary to design the electronic 

circuit for the use of the systems in real applications. In this study, numerical simulation results of four-dimensional 

(4D) hyperchaotic finance system introduced by Cao in 2018 were obtained and then analog electronic circuit 

design was realized. Numerical simulation results and designed electronic circuit outputs have confirmed each 

other. As a result, it is ensured that Cao 4D hyperchaotic finance system can be used in real engineering 

applications. 

Keywords: Chaotic system, Hyperchaotic finance system, Electronic circuit design. 

 

 

1. INTRODUCTION 

The behavior of events in nature is chaotic. Chaotic systems have the following characteristics: randomness, 

aperiodic, extreme sensitivity to initial conditions and parameter values, difficulty in predicting (Hou et al., 2012; 

Li et al., 2017). Therefore, chaotic and hyperchaotic systems have been used in different fields of science such as 

encryption (Bouhous and Kemih, 2018), communication (Werner et al., 2017), random number generator (Tuna 

et al., 2018), optimization (Fiori and Filippo, 2017), biology (Scharf, 2017) and finance (Tacha et al., 2016) in 

recent years.  

Various chaotic and hyperchaotic systems have been introduced in the literature (Singh et al., 2018; Liu et al., 

2018).  Hyperchaotic systems are preferred for some engineering applications because they are more difficult to 

predict and show more randomness than chaotic systems (Zhang and Li, 2013). Therefore, the real circuit designs 

of these hyperchaotic systems are needed. But, these systems are generally introduced as simulations only. 

However, it is necessary to design the electronic circuit for the use of the systems in real applications.  

Active electronic devices such as OPAMP (Operational Amplifier) (Munoz-Pacheco et al., 2018; Ma et al., 2017; 

Hu et al., 2016), CCII (Second Generation Current Conveyor) (Peng et al., 2014), CFOA (Current Feedback 

Operational Amplifier) (Jothimurugan et al., 2014) were used in analog electronic circuit realization of chaotic 

systems. In most of the designs, the OPAMP devices was used. 

In this study, firstly, the simulation of 4D hyperchaotic finance system introduced by Cao in 2018 was simulated 

in Matlab-Simulink program. Then the analog electronic circuit design of the hyperchaotic finance system was 

realized and the electronic circuit outputs and the simulation results were compared. 
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2. NUMERICAL SIMULATION OF THE CAO 4D HYPERCHAOTIC FINANCE SYSTEM 

The mathematical expression of the 4D hyperchaotic financial system introduced by Cao in 2018 is given in Eq. 

(1) (Cao, 2018). System variables are: x is the interest rate, y is the investment demand, z is the price exponent and 

w is the average profit margin. The system has positive parameters a, b, c, d and k. 

2

( )

1

x z y a x w

y by x

z x cz

w dxy kw

   

  

  

  

       (1) 

System (1) is simulated numerically in Matlab-Simulink program. The parameter values in the system are as 

follows: a = 0.9, b = 0.2, c = 1.5, d = 0.2, k = 1. The initial conditions of the system (1) are x0=1, y0=2, z0=0.5, 

w0=0.5. Simulation results of the system x, y, z state variables are shown in Figure 1. Figure 2 shows the phase 

portraits of the system. 

 

 

Figure 1. Simulation results of the system state variables against to time (a) x (b) y (c) z (d) w 
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Figure 2. The chaotic system (1) phase portraits (a) x versus y (b) x versus z (c) x versus w (d) y versus z (e) y 

versus w (f) z versus w 

 

3. ELECTRONIC CIRCUIT DESIGN OF THE CAO 4D HYPERCHAOTIC FINANCE SYSTEM 

In this section, the electronic circuit design of the Cao 4D hyperchaotic financial system (Cao, 2018) is designed 

in the OrCAD-PSpice program. The design is based on TL081 OPAMP IC. AD633 IC is used for multiplication. 

The designed circuit is supplied with ±12Vdc power supply. The circuit has analog devices as: six TL081 ICs, 

three AD633 ICs, four capacitors and seventeen resistors. The designed electronic circuit schematic of the system 

(1) is given in Figure 3.  The component values of the circuit are given in Table 1. 
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Figure 3. The designed electronic circuit schematic of the Cao 4D hyperchaotic financial system 
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Table 11. The component values of the circuit 

Device Name Value 

U1, U2, U3, U4, U6, U7 TL081 

U5, U8, U9 AD633 

C, C2, C3, C4 10 nF 

R1 44.44 kΩ 

R2, R10 4 kΩ 

R3, R4, R11, R15, R16 40 kΩ 

R5, R6, R7, R8 10 kΩ 

R9 200 kΩ 

R12 11 kΩ 

R13 1.1 kΩ 

R14 26.67 kΩ 

R17 20 kΩ 
 

 

The state variables outputs (x, y, z, w) of the designed electronic circuit are shown in Figure 4. The phase portraits 

of the designed electronic circuit are given in Figure 5. Simulation outputs (Figure 2) and electronic circuit outputs 

(Figure 5) confirm each other. 

 

 
 

Figure 4. The state variables against to time outputs of the designed electronic circuit (a) x (b) y (c) z (d) 

w 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                                  548 

 

 

           

           

           

Figure 5. The phase portraits of the designed electronic circuit (a) x versus y (b) x versus z (c) x versus w (d) y 

versus z (e) y versus w (f) z versus w 

 

4. DISCUSSION AND CONCLUSION 

There is also a need for electronic designs to be used in engineering applications for the new introduced and only 

numerical simulated chaotic systems. So, in this study, firstly, the numerical simulation results of 4D hyperchaotic 

financial system introduced by Cao in 2018 in the Matlab-Simulink program were obtained. Then, the electronic 

circuit design of the hyperchaotic system was designed in the OrCAD-PSpice program. When Figure 2 and Figure 

5 were examined, it was seen that simulation results and the electronic circuit (Figure 3) outputs confirmed each 

other. As a result, the electronic circuit design has been obtained in order for the chaotic system to be used in real 

engineering applications. The electronic design can be used in various engineering applications based on chaotic 

systems. In order to use the system in digital applications, embedded system based design can be made with devices 

such as microcontroller, FPGA. 
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Özet 

Atık Neodimiyum-demir-bor (NdFeB) katkılı silikon esaslı manyetik polimer kompozitler çift katkı maddeli 

karışımın %70-%30 oranında karıştırılması neticesinde elde edilmektedir. Partikül boyutları (0–45, 45–63, 63–

125, 125 ve üzeri µm) olan NdFeB manyetik partikülün ilave edilmesiyle üretilen kompozit malzemelerin mekanik 

özellikleri belirlenmiştir. Manyetik toz oranının artışıyla NdFeB – RTV(Oda sıcaklığında vulkanize olan) silikon 

kauçuğun mukavemet değerlerini artmasına rağmen kopma uzaması azalmaktadır. Bu da polimer zincir bağlarının 

zayıflamasından kaynaklanmaktadır. Bu kompozit malzemenin manyetik alana duyarlılığı göz önüne alındığında 

mukavemet değerlerinde belirgin iyileşmeler görülmektedir. Bu şekilde atık durumdaki mıknatısların geri 

dönüşümünün sağlanması ve çevresel olarak oluşabilecek zararların önüne geçilmesi amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Manyetik polimer kompozit, neodimiyum demir bor, RTV silikon kauçuk, manyetik alan 

1. GİRİŞ 

Manyetik polimer kompozitler ilk olarak 1934 yılında Baermann tarafından fenolik reçineye Alüminyum Nikel 

Kobalt (AlNiCo) mıknatısı karıştırmak suretiyle elde edilmiştir (Hamano, 1995). Günümüze kadar farklı kompozit 

çeşitleri, manyetik malzemelerin benzersiz özellikleriyle polimerlerin mükemmel mekanik özelliklerini 

birleştirmek için başarılı bir şekilde üretilmiştir. Kompleks şekillere sahip esnek kalıcı mıknatıslar, doğal kauçuk 

(NR) (Makled ve ark., 2005; Nontapan, 2007) ve akrilonitril bütadien kauçuk (NBR) (Dishovsky ve ark., 2001) 

gibi elastomerlere ferrit dolgu maddeleri katılarak üretilebilir. Ferrit dolgu maddeleri maksimum enerji ürününe 

veya (BH) maksimuma gore sınıflandırılmıştır. Kalıcı mıknatıslar olarak kullanılan sert ferritler, histeresis 

döngüsünün ikinci çeyreği için geniş bir alan ile karakterize edilen yüksek (BH) max'a sahiptir. Ferrit kauçuk 

kompozitlerin sert ferritlerin manyetik özelliklerini kısmen korumasına rağmen, manyetik dolgu maddelerinin 

kauçuğun mekanik özellikleri üzerindeki olumsuz etkileri hakkında raporlar vardı (Makled ve ark., 2005; 

Nontapan, 2007). Ferrit ilavesi ile geliştirilmiş mekanik özellikleri olan kompozitleri elde etmek için ağırlıkça % 

50 polioksimetilen (POM) ile takviye edilmiş epoksitlenmiş doğal kauçuk (ENR–50) polimer matris test edilmiştir 

(Patanathabutr ve ark. 2002). Sert ferritlere kıyasla, NdFeB daha büyük (BH) max olan sert bir manyetik 

malzemedir. Bu nedenle, yüksek verimli hard disk sürücülerinde ve motorlarda yaygın olarak kullanılmaktadır. 

NdFeB, küçük miktarlarda reçine ile karıştırılarak polimer bağlı mıknatısların formlarında üretilebilir (Hamano, 

1995; Dobrzanski ve Drak, 2006). Ayrıca Kokabi ve arkadaşları (Kokabi ve ark., 2005), NdFeB'nin termoplastik 

polietilen glikol (PEG), ısıyla sertleşen epoksi ve elastomerik stiren bütadien kauçuğunda (SBR) dolgu maddesi 

olarak kullanılabileceğini göstermiştir. Geleneksel sinterlenmiş mıknatıslarla karşılaştırıldığında, bu NdFeB 

polimer kompozitleri ham manyetik malzemelerdeki azalma ve yüksek sıcaklıkta üretim aşamaları nedeniyle daha 

düşük maliyetlidir. Bu çalışmada düşük maliyetli manyetik kauçuk kompozitlerin üretilebilirliğinin fizibilitesi, 

geri dönüştürülmüş NdFeB mıknatıslar ve RTV silikon kauçuk kullanılarak araştırılmıştır. NdFeB-RTV 

kompozitlerin mekanik özellikleri ve MR etki parametreleri ayrıca incelenmiştir. 
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2. MATERYAL VE METOD 

2.1 Malzeme 

Yapılan çalışmada matris malzemesi olarak oda sıcaklığında vulkanize olan Dragon Skin FX Pro silikon kauçuk 

kullanılmıştır. Ayrıca matris malzemesine ferromanyetik NdFeB mıknatıs tozu ilave edilmiştir. Tablo 1 ve Tablo 

2’de matris malzemesine ve NdFeB mıknatıs tozuna ait teknik bilgiler verilmiştir. 

Tablo 1. Matris malzemesine ait teknik bilgiler 

Matris 

malzemesi 
Renk Yoğunluk Viskozite 

Pişme 

zamanı 
Sertlik 

Çekme 
Mukavemeti 

Kopma 

Uzaması 

Yırtılma 
Mukavemeti 

Dragon 

Skin FX 

Pro 

Yarı 

Şeffaf 
1.062 

g/cm3 
18000 

mPas 
40 

dakika 
Shore 

A2 
1,98 

N/mm2 
763 
% 

10,68 
N/mm 

 

Tablo 2. Ferromanyetik NdFeB tozuna ait teknik bilgiler 

Toz 
Neodimiyum 

(Nd) (%) 
Demir 

(Fe) (%) 
Bor (B) 

(%) 
Alüminyum 

(Al) (%) 
Niobyum 

(Nb) (%) 
Disprosiyum 

(Dy)(%) 

Ortalama 

partikül 

boyutu (µm) 

NdFeB 29–32 64.2- 68,5  1.0–1,2  0.2–0,4  0.5–1,0  0.8–1,2  

0–45,   45–63 

63–125, 125 

ve üzeri  

 

2.2 Numune Üretimi 

Dragon Skin FX Pro RTV Silikon kauçuk, %10 oranında pişme katkı malzemesi ve viskozitesini azaltmak için 

%30 oranında silikon yağının karıştırılması neticesinde matris malzemesi elde edilmiştir. MR elastomer malzemesi 

saf, izotrop ve anizotrop durumda üretilmiştir. Manyetik partiküller literatürde yaklaşık %30 hacim oranında ilave 

edilmiştir. Silikon kauçuk, manyetik partikül ve pişirme malzemesi 10 dakika süreyle iyice karıştırılmıştır. Daha 

sonra oluşan hava kabarcıklarını gidermek için karışım kalıba dökülmeden önce vakum pompasıyla 10 dakika 

vakum uygulanmıştır. Elde edilen karışım 70*40 mm pleksi glass plakadan 20 mm çapında ve 10 mm kalınlığında 

kalıba (şekil 1) döküldü ve 70 0C de 20 dakika fırınlanarak vulkanize edilmiş ve bu şekilde izotrop malzeme 

üretilmiştir. Ayrıca malzeme üretilirken NdFeB mıknatısları yardımıyla yaklaşık 0,3 T manyetik alan uygulanarak 

anizotropik yatay ve dikey malzemeler üretilebilmektedir. Saf ve izotropik numuneler şekil 2’de görülmektedir.  

Atık NdFeB mıknatısları, üzerlerinde kalan manyetiklik etkilerinden arındırmak için yüksek sıcaklık fırınında 500 

ºC sıcaklık değerinde yaklaşık 2 saat bekletilmiştir. Bu şekilde mıknatısların manyetik özellikleri kaybolmuştur. 

NdFeB mıknatısının farklı aşamaları şekil 3’te görülmektedir. Başlangıçta mıknatıslık özelliği gösterirken 

uygulanan kırma ve öğütme işlemleri neticesinde 0–45, 45–63, 63–125, 125 ve üzeri µm seviyelerinde toz haline 

getirilmiştir.                        

2.3 Test Düzeneği 

Testler şekil 4’te görülen tek eksenli basma test cihazı yardımıyla gerçekleştirilmiştir. Basma testi için 10 

mm/dakika hız değeri alınarak numunenin %50 şekil değişimi değerine kadar yüklenmesi sağlanmıştır. Test 

düzeneği için manyetik alandan etkilenmeyen alüminyum ve pirinç malzemelerinden üretilmiş olan basma çenesi 

tasarımı yapılmış ve bu düzeneğe elektromanyetik sarım ilave edilerek 0,430 Tesla manyetik alan altında deneyler 

yapılmıştır. 

Manyetik alan düzeği için 0,9 mm çapında bakır tel ile C tipi silisyum saç nüvenin etrafına 4000 sarım yapılmıştır. 

Direnç değeri 40 ohm dur. DC güç kaynağı ile 5 amper akım değerine kadar beslenmesi sağlanmıştır. Ayrıca deney 

düzeneği bilgisayar kontrollü yapılmıştır. Buradan mekanik özelliklerinin belirlenmesi ve basma cihazına daha 
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hassas ve güvenilir bir şekilde komutlar verilebilmesi amaçlanmıştır. NI-LABVIEW paket programı yardımıyla 

test cihazından elde edilen veriler bilgisayara aktarılmıştır. 

 
                                      Şekil 1. Kalıp                                      Şekil 2. Saf ve izotropik numune 

 

(a)                                      (b)                             (c) 

Şekil 3. NdFeB mıknatısın a) ilk hali b) kırılmış hali c) toz haline getirilmiş hali gibi farklı aşamalarının               

             gösterimi 

 

3. BULGULAR 

Manyeto-reolojik malzemeler çift komponentli bileşimlerin kimyasal reaksiyonuyla beraber saf, izotrop ve 

anizotrop olarak üretilmiştir. Tek eksenli basma deney cihazı yardımıyla MRE numunelerin mekanik özellikleri 

belirlenmiştir. Aynı zamanda NdFeB mıknatıs tozu hacimce %10, 20, 30, 40 oranında ilave edilerek en uygun toz 

oranı % 30 olarak belirlenmiş ve tüm toz boyutlarında bu oran kullanılmak suretiyle testler yapılmıştır.  
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Şekil 4. Tek Eksenli Basma Deney Düzeneği 

Çalışma shore A2 sertliğindeki silikon kauçuk malzemesiyle yapılmıştır. Literatürde çalışmalar genellikle shore 

A25 değerlerinden yüksek sertlik değerlerinde gerçekleştirilmiştir. Silikon kauçuğuna ait gerilme-şekil değişimi 

grafiği manyetik alansız ve 0,430 T manyetik alan altında şekil 5’te görülmektedir. Testler %50 şekil değişimi 

değerine kadar yapılmıştır. Farshad ve le roux (2005) % 30 değerine, kallio (2005) % 6 ve Schubert (2015) ise % 

50 sekil değişimi değerine kadar testler yapmışlardır. Şekil 5’te %50 şekil değişimi değerinde 0, 08 MPa gerilme 

değeri elde edilmiştir. Manyetik alanın saf numune üzerinde etkisinin olmadığı grafiklerin hemen hemen üst üste 

çakışmasından anlaşılabilir.  

Şekil Değişimi(%)
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Şekil 5. Saf silikon malzemesinin 0.430 T ve 0 T manyetik alanlı kıyası 
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Şekil 6, %30 toz oranında izotrop, yatay ve dikey anizotrop MRE malzemesine ait 0.430 T ve 0 T manyetik alan 

altında gerilme şekil değişimi grafiklerini göstermektedir. Şekil 6a grafiğinde izotrop durum için %20 şekil 

değişimi değerinde %146 gerilme artışı söz konusu iken, Şekil 6b’de yatay (basma eksenine dik) olarak yönlenmiş 

anizotrop numunelerde bu değer %129 gerilme artışı şeklinde gerçekleşmiştir. En fazla gerilme artışı dikey (basma 

eksenine paralel) yönlenmiş numunelerde elde edilmektedir. Şekil 6c’de bu değer %20 şekil değişimi değerinde 

%227 olarak bulunmuştur.  

                                   
                                             (a)                                                                    (b) 

 
            (c) 

Şekil 6. (45–63) µm NdFeB tozlu 0.430 T ve 0 T manyetik alanlı a) izotropik b)anizotropik yatay  

                   c) anizotropik dikey MRE grafikleri 

Şekil 7’de saf, izotrop ve anizotrop (yatay ve dikey) NdFeB tozunun dört farklı toz boyutunda 0 T manyetik alan 

altında gerilme-şekil değişimi grafikleri toplu olarak gösterilmiştir. Manyetik alansız durumda %40 şekil değişimi 

değerinde maksimum gerilme değerleri yatay yönlenmiş 125 ve üzeri µm anizotrop numunede 0,17 MPa, en küçük 

gerilme değeri ise saf numunede 0,03 MPa olarak elde edilmiştir.  Gerilme artışı saf duruma gore yaklaşık olarak 

%466 olarak bulunmuştur.  

Şekil 8’de saf, izotrop ve anizotrop(yatay ve dikey) %10, 20, 30, 40 oranlarında 45–63 µm NdFeB tozunun 0 T 

manyetik alan altında gerilme-şekil değişimi grafikleri toplu olarak gösterilmiştir. Bu grafikte %10 şekil 

değişiminden sonra tüm numunelerin non lineer bir davranış gösterdiği açıkça görülmektedir. Bu durum toz 

oranından bağımsız bir durumdur. Toz oranının etkisi gerilme değerlerine etki etmektedir. Manyetik alansız 

durumda yatay yönlenmeli numunelerde belirgin gerilme artışları söz konusudur. Manyetik alan uygulanmış 

testlerde ise izotrop ve anizotrop duruma göre artışlar olmaktadır. Aksine yatay yönlenmeli durumda gerilme 

düşüşleri görülmektedir.  

 

Şekil Değişimi(%)

0 10 20 30 40 50

M
ü
h
e

n
d
is

lik
 G

e
ri

lm
e

s
i(

M
P

a
)

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

İzotrop - 45-63 µm - %30 - 0,430 T

İzotrop - 45-63 µm - %30 - 0 T

Şekil Değişimi(%)

0 10 20 30 40 50
M

ü
h
e

n
d
is

lik
 G

e
ri

lm
e

s
i(

M
P

a
)

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25 Anizotrop - yatay - 45-63 µm - %30 - 0,430 T

Anizotrop - yatay - 45-63 µm - %30 - 0 T

Şekil Değişimi(%)

0 10 20 30 40 50

M
ü
h
e

n
d
is

lik
 G

e
ri

lm
e

s
i(

M
P

a
)

0,00

0,05

0,10

0,15

0,20

0,25
Anizotrop - dikey - 45-63 µm - %30 - 0,430 T

Anizotrop - dikey - 45-63 µm - %30 - 0 T



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                                  555 

 

 

 
Şekil 7. Farklı toz boyutlarıyla elde edilmiş olan MRE grafiklerinin toplu gösterimi 

 

Şekil 8. Farklı toz oranlarıyla elde edilmiş olan MRE grafiklerinin toplu gösterimi 

MRE malzemelerin manyetik alansız ve manyetik alanlı olarak cevabını karakterize etmek için MR etki değerinin 

bilinmesi gerekmektedir. Tanjant modülü değerleri (1) ve relatif MR etki değerleri ise (2) denklemi ile hesaplanır.  

 

EM = σM/ƐM ,      E0 = σ0/Ɛ0                                            (1) 
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Burada σM; 0,430 T manyetik alan altında elde edilen gerilme,  ƐM; 0,430 T manyetik alan altında elde edilen şekil 

değişimi, σ0; 0 T manyetik alan altında elde edilen gerilme,  Ɛ0; 0 T manyetik alan altında elde edilen şekil değişimi,  

MRrel = EM/E0                                                                         (2) 

Ayrıca EM manyetik alanlı elastisite modülü, E0 ; manyetik alansız elastisite modülü olarak ifade edilmektedir. 

Basma testleri 0,430 T manyetik alan altında ve manyetik alansız olarak yapılmıştır. Tüm toz boyutları için relatif 

MR etki değerlerinin irdelenmesi neticesinde %30 toz oranındaki 63–125 µm toz boyutunda en yüksek etki 

bulunmuştur. Küçük şekil değişimi değerlerinde maksimum relatif MR etki değerleri söz konusuyken şekil 

değişimi değeri arttıkça manyetik etkinin azalmasından dolayı MR etki değeri de eksponansiyel olarak 

azalmaktadır.  

Saf, izotrop ve anizotrop (yatay ve dikey) NdFeB tozunun dört farklı toz boyutunda relatif MR etki-şekil değişimi 

grafikleri Şekil 9’da toplu olarak gösterilmiştir. Bu grafikte %10 şekil değişimine kadar relatif MR etki 

değerlerinde eksponansiyel bir azalış söz konusudur. %10 dan %50 şekil değişimi değerine kadar ise yaklaşık 

lineer bir davranış göstermektedir. Saf duruma göre en fazla artış değeri izotrop 63–125 µm toz boyutunda yaklaşık 

%8788, en küçük artış ise anizotrop yatay yönlenmeli 0–45 µm toz boyutunda %162 olarak bulunmuştur. İzotrop 

ve anizotrop dikey yönlenmeli numunelerin kıyası neticesinde 63–125 µm toz boyutunda %233 artış söz 

konusuyken 45–63 µm toz boyutunda hemen hemen bir değişim olmamaktadır.  

 
Şekil 9. Farklı toz boyutlarına ait relatif MR etki değerleri kıyası 

 

4. SONUÇ 

Bu çalışmadan elde edilen sonuçlar aşağıda sıralanmıştır.    

 Manyetik alansız durumda %40 şekil değişimi değerinde maksimum gerilme değerleri yatay yönlenmiş 

125 ve üzeri µm anizotrop numunede 0,17 MPa, en küçük gerilme değeri ise saf numunede 0,03 MPa 

olarak elde edilmiştir.  Gerilme artışı yaklaşık olarak %466 olarak bulunmuştur.  
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 Tüm toz boyutları için relatif MR etki değerlerinin irdelenmesi neticesinde %30 toz oranındaki 63–125 

µm toz boyutunda en yüksek MR etki bulunmuştur. %10 şekil değişimine kadar relatif MR etki 

değerlerinde eksponansiyel bir azalış söz konusudur. %10 dan %50 şekil değişimi değerine kadar ise 

yaklaşık lineer bir davranış göstermektedir. Bu MR etki değeri en yüksek izotrop numunede %1 şekil 

değişimi değerinde 42, 6 birim olarak bulunmuştur.  

 Relatif MR etki değerleri saf duruma göre kıyaslandığında en fazla artış değeri izotrop 63–125 µm toz 

boyutunda yaklaşık %8788, en küçük artış ise anizotrop yatay yönlenmeli 0–45 µm toz boyutunda %162 

olarak bulunmuştur. İzotrop ve anizotrop dikey yönlenmeli numunelerin kıyası neticesinde 63–125 µm 

toz boyutunda %233 artış söz konusuyken 45–63 µm toz boyutunda hemen hemen bir değişim 

olmamaktadır.  

5. TARTIŞMA 

Bu çalışmayla atık durumdaki bir NdFeB tozunun MRE malzeme olarak üretilip mukavemet değerleri bakımından 

oldukça iyi değerler elde edilebilecek duruma dönüştürülmesi sağlanmıştır. Bu çalışma ayrıca çevresel duyarlılık 

göstermesi açısından da önemlidir.  
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Özet 

Meyve yetiştiriciliği yapılacak alanda ekolojik koşullar dikkate alınarak en uygun tür ve çeşitlerin seçimi büyük 

önem taşımaktadır. Bölgeye uygun meyve tür-çeşitlerin seçiminde ve bahçedeki yetiştiricilik programlarının 

optimum düzeyde uygulanmasında ağaçlardaki fenolojik gelişim evrelerinin belirlenmesine ihtiyaç 

bulunmaktadır. Ayrıca, sıcaklığa dayalı olarak fenolojik gelişim evrelerinin her bir dönemi için hesaplanacak 

Büyüme Derece Saatleri Toplamı değerleri de tür ve çeşit seçiminde ve bahçedeki yıllık bakım işlerinin 

programlanmasında yardımcı kriter olarak kullanılabilmektedir. Çalışmada, Şanlıurfa koşullarında Japon grubuna 

ait Ozark Premier erik çeşidinde vejetasyon dönemi boyunca tomurcuk, çiçek, meyve, yaprak ve sürgünlerin 

fenolojik gelişim dönemleri ve süreleri Biologische Bundesantalt, Bundessortenamt und Chemische Industrie 

(BBCH) Skalası kullanılarak gözlem yoluyla 30 farklı evrede incelenmiştir. Ayrıca, her bir fenolojik gelişim 

aşamasının ihtiyaç duyduğu etkili sıcaklık toplamları ise meteorolojik verilerden yararlanarak (ve büyüme eşiği 

esas alınarak)Büyüme Dereceleri Saatleri Toplamı (BDST) olarak hesaplanmıştır. Ozark Premier erik çeşidinde 

kış dinlenmesinin karşılanması için ihtiyaç duyulan 800 Soğuk Birimlik soğuklama süresini takiben,  tam 

çiçeklenmeye kadar yaklaşık 6070, meyve olgunlaşmasına kadar 37302 ve yaprak döküm dönemine kadar da 

106447 derece-saatlik etkili sıcaklık toplamına ihtiyaç olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Erik, Fenoloji, BBCH, Etkili sıcaklık toplamı 

 

1. GİRİŞ 

Meyvecilik tarımında bol ve kaliteli ürün sağlanmasında kullanılacak bitkisel materyalin farklı gelişim 

aşamalarındaki özelliklerinin ortaya konması önem taşımaktadır. Meyve ağaçları organlarında yıl içerisindeki 

büyüme, gelişme, farklılaşma olaylarının tamamı FENOLOJİ olarak isimlendirilir. Bahçedeki kültürel 

uygulamaların etkin şekilde planlanması ve yönetiminde ağaçlardaki yıllık fenolojik gelişim takviminin 

bilinmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Aksi halde yapılacak yanlışlıklar önemli düzeyde verim ve kalite kayıplarına 

neden olabilmektedir.  

Farklı bitki türlerinde fenolojik gelişim dönemleri ile meteorolojik koşullar arasında sıkı bir ilişki bulunmaktadır. 

İklimin gidişine bağlı olarak aynı bitkinin gelişim safhası tarihleri ve süreleri yıldan yıla ve bölgelere göre farklılık 

gösterebilmektedir. İklim faktörlerinin etkisiyle vejetasyon süresi içerisinde bitkide meydana gelen değişikliklerin, 

yani belirli ve kritik dönemlerin tarihlerinin saptanması fenolojik gözlemler yardımıyla mümkün olmaktadır. Bu 

yöntemle meyve ağaçlarında tomurcuk gelişimi, çiçeklenme, meyve gelişimi ve olgunlaşması, yaprak döküm 

dönemleri vb. olayların meydana geliş zamanları hakkında bilgi toplanabilmektedir.  

Birbirinden farklı karakter gösteren meyvecilik bölgeleri için uygun tür ve çeşit seçiminde, yetiştiricilik bölgesinin 

özelliklerinin (özellikle iklim yapısının) ve bitki fenolojik gelişim evrelerinin uyumlu olması gerekmektedir. Bu 

ihtiyaç, hem otsu hem de odunsu bitkilerin fenolojik aşamalarını tanımlayan Biologische Bundesantalt, 

Bundessortenamt und Chemische Industrie (BBCH) adlı bir skalanın kullanılmasına yol açmıştır. BBCH, her biri 

ayrı iki basamaklı bir koddan oluşan, farklı gelişme aşamalarını sınıflandıran bir ondalık sistemdir. Bu skalada 

ılıman iklim meyve türlerinde kış dinlenme döneminin tamamlanmasını takiben tomurcuk, çiçek, yaprak, sürgün, 

meyve gelişimleri ayrı dönemler halinde kodlandırılmakta ve süreç ağaçların yapraklarını döktükleri kış dönemine 

kadar devam etmektedir. Skalda gelişim evreleri öncelikle 0-9 ana safhaya ayrılmakta ve daha sonra her safha 

kendi içerisinde yeniden 10 evreye bölünmektedir (Meier ve ark., 1994).  Bu skala; nar (Melgarejo ve ark., 1997; 

Ikinci ve ark., 2014), muz (Bohra ve ark., 2015), ayva (Martínez-Valero ve ark., 2001) kayısı (Pérez-Pastor ve 

ark., 2004), kiraz (Fadóna ve ark., 2015), şeftali (Mounzer ve ark., 2008), guava (Salazar ve ark.,2006), kiwi 
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(Salinero ve ark., 2009), mango (Hernández Delgado ve ark.,2011), avokado (Alcaraz ve ark., 2013) gibi farklı 

meyve türlerinde kullanılmıştır.  

Bir bölgede ekonomik anlamda meyve yetiştiriciliğini sınırlayan en önemli ekolojik faktör sıcaklıktır. Ayrıca, 

meyve tür ve çeşitleri çiçeklenme, meyve tutumu, yaprak ve sürgün gelişimi, üründe olgunlaşma gibi birçok 

fenolojik aşama için belirli bir sıcaklık toplamına ihtiyaç duymaktadır. Meyve kalitesi üzerine önemli etkisi olan 

büyüme mevsimindeki sıcaklık toplamımın bilinmesi ve buna göre çeşitlerin seçilmesi de yetiştiricilikte önem 

taşımaktadır. (Tabuenca ve Herrero, 1966; Pérez-Pastor ve ark., 2004). Dünyada değişik türlerde bitki gelişim 

aşamalarının saptanmasında büyüme dereceleri toplamlarının saatlik ve/veya günlük olarak incelendiği yöntemler 

yaygın olarak kullanılmaktadır (Pérez-Pastor ve ark. 2004). Bu sayede bir bölgede yetiştiricilik için yapılacak tür 

ve çeşit seçimi yanında, çiçeklenme, meyve tutumu, yaprak ve sürgün gelişimine yönelik birçok veri sağlıklı olarak 

elde edilebilmekte, bitki gelişimi ve verimin artırılmasına yönelik uygulamalarda önemli yardımcı bilgiler 

toplanabilmektedir. 

Bu çalışmada, semi-arid iklim karakterine sahip Şanlıurfa koşullarında Japon grubuna ait Ozark Premier erik 

çeşidinde vejetasyon dönemi boyunca tomurcuk, çiçek, meyve, yaprak ve sürgünlerin fenolojik gelişim dönemleri 

ve süreleri BBCH Skalası kullanılarak gözlem yoluyla incelenmiştir. Ayrıca, her bir fenolojik gelişim aşamasının 

ihtiyaç duyduğu etkili sıcaklık toplamları ise Büyüme Dereceleri Saatleri toplamı olarak hesaplanmıştır. 

 

2. MATERYAL VE METOD 

Araştırma Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü Sert Çekirdekli Meyveler Araştırma ve 

Uygulama Bahçesi’nde bulunan Myrobolan 29 C anacına aşılı ve 2004 yılında 5x5 m aralıklarla dikilmiş, tam 

verim çağındaki Ozark Premier erik çeşidine ait ağaçlar üzerinde 2014 kış dönemini takiben 2015 yıllında 

yürütülmüştür. 

Denemede kullanılan ağaçlarda fenolojik gözlemler, Meier ve ark. (1994)’nın sert çekirdekli meyveler için 

hazırlamış oldukları BBCH Skalası’na göre tespit edilmiştir. Ayrıca, bahçe yakınındaki iklim istasyonunu 

kayıtlarından sağlanan veriler yardımı ile üzerinde çalışılan erik çeşidinde (kış dinlenmesinin karşılanması için 

ihtiyaç duyulan 800 Soğuk Birimlik soğuklama süresini takiben) her bir fenolojik gelişim aşamasının ihtiyaç 

duyduğu etkili sıcaklık toplamları BDST (Büyüme Dereceleri Saatleri Toplamı) olarak Richardson ve ark. 

(1975)’na göre derece-saat cinsinden hesaplanmıştır.   

 

3. SONUÇ  

Semi-arid iklim karakteri gösteren Şanlıurfa koşullarında Ozark Premier erik çeşidinde 2015 yılında yapılan 

fenolojik gözlemler sonucu belirlenen gelişim aşamaları ve bu aşamalar için hesaplanan BDST değerleri Tablo 

1’de verilmiştir. Meteorolojik kayıtlara dayanılarak yapılan hesaplamalarda Ozark Premier çeşidinde 800 Soğuk 

Birimlik dinlenmenin 07 Ocak 2015 tarihinde sona erdiği belirlenmiştir (Tablo 1). Dinlenme için gerekli 

soğuklama süresini karşılayan çiçek tomurcukları 12 Şubat tarihinde kabarmaya ve 07 Mart tarihinde ise 

patlamaya başlamıştır. Bu fenolojik evrelerin başlangıç dönemleri için hesaplanan BSDT değerleri ise 2624 ve 

4746 derece-saat olarak bulunmuştur. Diğer taraftan, çeşitte tam çiçeklenme dönemi başlangıcının 13 Mart, 

çiçeklenme sonu başlangıcının 25 Mart ve meyve olgunlaşması başlangıcının ise 16 Haziran tarihlerine rastladığı 

tespit edilmiştir. Tam çiçeklenme, çiçeklenme sonu ve meyve olgunlaşma başlangıç devreleriyle ilgili hesaplanan 

sıcaklık toplamı değerleri ise sırasıyla 6070, 7778 ve 37302 derece-saat olarak bulunmuştur. 09 Nisan yaprak ve 

30 Mart ise sürgünün gelişiminin önemli bölümünü tamamlanma başlangıcı tarihi olarak tespit edilmiştir.  Her iki 

organ için bu dönemlere  
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Tablo 1. Ozark Premier Erik Çeşidinde Fenolojik Gelişim Aşamaları, BBCH Kodları ve Her Fenolojik 

Evre İçin Heasplanan BDST Değerleri 

BBCH 

Kodu 

 Fenolojik Gelişim Aşaması Tarih (2015) BDST 

(Derece-Saat)) 

 

  Dormansinin kırılması  07.01 - 

0 Tomurcukların dinlenmede olduğu dönem 12.02 2624 

51 Çiçek tomurcuğu kabarmaya başlama dönemi 12.02-01.03 2624 

1 Yaprak tomurcuklarının kabarmaya başladığı dönem 24.02-06.03 3243 

9 Tomurcukların patladığı ve yeşil yaprak uçlarının görüldüğü 

dönem  

07.03-10.03 4746 

55 Kaliksin belirginleştiği sepallerin kapalı ve tomurcukların bir 

balon formunda olduğu dönem  

02.03-08.03 4036 

10 İlk yaprakların görülmeye başladığı dönem 11.03-15.03 5796 

31 İlk sürgün gelişiminin başladığı ve boğum aralarının 

uzamaya başladığı dönem 

25.03-08.04 7778 

58 Çiçekte taç yaprakların belirginleştiği ve tomurcuğun oyuklu 

top şeklini aldığı dönem 

09.03-12.03 5262 

11-15 Yaprakların irileşmeye başladığı dönem 16.03-08.04 6592 

59 Çiçeklerin açmaya başladığı ve anter ile pistilin görülmeye 

başladığı dönem 

13.03 6070 

65 Çiçeklerin % 50'sinin açtığı dönem  13.03-23.03 6070 

67 Çiçeklerin solma dönemi 22.03-03.04 7355 

69 Çiçeklenme sonu (tüm taç yapraklar dökülmüş durumda) 25.03-04.04 7778 

71 İlk meyve tutum dönemi (ovaryum büyüme başlangıcı ) 25.03-11.04 7778 

19 Yaprakların tam iriliğine ulaştığı dönem 09.04-24.04 11504 

32-37 Sürgünlerin, nihai sürgün uzunluğunun % 20 - % 70'i kadar 

uzadığı dönem  

30.03-21.04 8913 

72 Yeşil meyvenin solmuş çanak yaprak halkası ile çevrili 

olduğu dönem  

05.04-18.04 10262 

73 Küçük (ilk) meyve döküm dönemi  07.04-15.04 10880 

75 Meyvenin % 50 iriliğine ulaştığı dönem 08.05-17.05 20237 

79 Meyvenin % 90 iriliğine ulaştığı dönem 18.05-05.06 24143 

81 Meyvede ilk renklenmenin başladığı dönem (ben düşme) 06.06-15.06 32709 

89 Meyvenin tüketime uygun hale geldiği, olgunlaştığı ( 

meyvenin tüm tadımsal yeme özelliklerini kazandığı) dönem 

16.06-27.06 37302 

93 Yaprak dökümünün başlangıcı  15.11-29.11 101332 

95 Yaprakların % 50'sinin döküldüğü dönem 28.11-08.12 106447 

97 Tüm yaprakların döküldüğü ve dinlenme periyodunun 

başladığı dönem 

18.12 - 
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kadar hesaplanan sıcaklık toplamı değerleri ise sırasıyla 11504 ve 8913 derece-saat olarak bulunmuştur. Diğer 

taraftan 28 Kasım tarihinde ise ağaç üzerindeki yaprakların önemli bölümünün döküldüğü ve bu döneme kadar 

üzerinde çalışılan bu çeşit için hesaplanan sıcaklık toplamının 106447 derece-saate ulaştığı tespit edilmiştir. 

4. TARTIŞMA 

Prunus cerasifera, P. domestica, P. institia ve P.salicina dünyada yaygın olarak yetiştiriciliği yapılan 

erik türleridir. Avrupa erikleri (P. domestica) ve Japon erikleri (P.salicina) ticari değeri yüksek yüksek 

olan çeşitlere sahiptir. Ilıman iklim meyveleri içerisinde yer alan erik, tür ve çeşitlere göre değişmekle 

birlikte Sibirya’nın soğuk iklim alanlarından Akdeniz Havzası’ndaki subtropik iklim koşullarına kadar 

geniş bir alanda kendisine yetişme alanı bulabilmektedir (Son, 2010). Japon grubu erik çeşitleri ülkemizde 

çoğunlukla Akdeniz, Ege ve Marmara Bölgeleri ile geçit bölgelerinde yetiştirilmektedir (Son, 2010; Bolat ve ark., 

2017). Karasal iklimin hüküm sürdüğü iç bölgelerde ise ilkbahar geç donları nedeniyle verimde yıldan yıla önemli 

dalgalanmalar görülmektedir. Ozark Premier çeşidinin de dahil olduğu Japon grubunda oldukça erken olgunlaşan 

ve sofralık olarak tüketilen oldukça fazla sayıda çeşit yer almaktadır. Bu çeşitlerin pazar değeri oldukça yüksek 

olmakla kalmayıp, aynı zamanda yüksek ihraç potansiyelleri de bulunmaktadır. Japon grubunda yer alan Ozark 

Premier erik çeşidinde Şanlıurfa koşullarında 2015 yılında tomurcuklarda patlama, ilk çiçeklenme, tam 

çiçeklenme, yapraklanma, sürgün gelişimi, meyve tutumu ve meyve gelişiminin düzenli olarak meydana geldiği 

tespit edilmiştir. Semi-arid bir iklim karakterine sahip olan Şanlıurfa koşullarında Ozark Premier çeşidinde tam 

çiçeklenme döneminin 13 Mart’ta ve meyve olgunlaşmasının ise 16 Haziran’da meydana geldiği saptanmıştır. 

Buna göre Ozark Premier çeşidinde meyve gelişim periyodunun 95 gün sürdüğü hesaplanmıştır. Ozark Premier 

çeşidinde 12 Şubatta başlayan vejetasyon dönemi yaprakların % 50’sinin döküldüğü 28 Kasıma kadar devam 

etmiştir. Bu dönemler içerisinde hesaplanan sıcaklık toplamı değerleri ise dönemlere göre farklılık göstermiştir. 

Nitekim tam çiçeklenme için 6070 derece-saat, meyve olgunlaşması için 37302 derece-saat ve yaprak döküm 

dönemi için ise 106447 derece-saat sıcaklık toplamı hesaplanmıştır. Birçok araştırıcı üzerinde çalıştıkları değişik 

türlerde bitkinin aynı fenolojik dönemine göre hesaplanan sıcaklık toplamı değerlerinin çeşitler arasında farklılık 

gösterebileceğini belirlemiştir. Nitekim Ruiz ve ark. (2018) Ispanya’da Punus salicina türüne ait 11 Japon grubu 

erik çeşidinde yaptıkları çalışmada tam çiçeklenmeye kadar ihtiyaç duyulan sıcaklık toplamı isteğinin çeşitlere 

göre değişmekle birlikte 5990-9228 derece-saat arasında değişim gösterdiğini saptamışlardır. Yine İspanya 

koşullarında Mounzer ve ark. (2008) erkenci Flordastar şeftali çeşidinde tam çiçeklenme için 6244, meyve 

olgunlaşması için 27106 ve yaprak döküm dönemi için ise 77763 derece-saat’lik sıcaklık toplamına ihtiyaç 

olduğunu belirlemişlerdir. 

BBCH Skalası yardımıyla meyve ağaçlarındaki gelişim dönemlerinin belirlenmesi ağaçlardan yüksek verim ve 

kaliteli ürün sağlanması açısından ne zaman hangi işlemin yapılacağı hakkında bilgi sağlanmasına yardımcı 

olmaktadır. Bu sayede daha sürdürülebilir bir yetiştiricilik mümkün olabilmektedir. Sulama olanaklarındaki artış 

sonrası GAP Bölgesi de Japon grubu erikler için önemli bir potansiyel oluşturmuştur. Tam verim çağındaki Ozark 

Premier çeşidinde yapılan fenolojik gelişim dönemleri ve sıcaklık toplamı hesaplamalarında konu ayrıntılı 

incelenmiştir. 2015 yılında yapılan incelemelerde Ozark Premier çeşidinde soğuklama süresi, çiçeklenme, meyve 

tutumu, meyve gelişimi ve dinlenmeye giriş açısından bir sorunla karşılaşılmadığı tespit edilmiştir. 
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Özet 

Ülkemizin farklı bölgelerinde yetişen dört farklı çitlembik (dağdağan) türü tespit edilmiştir. Ülkemizde yetişen 

Celtis (Çitlembik) cinsi türlerinin birçoğuna özellikle yağışın az olduğu, kurak ve kıraç alanlarda rastlanılmaktadır. 

Celtis tournefortii Lam. (Doğu çitlembiği) ülkemizde doğal olarak yetişen dört çitlembik türünden birisi olup, 

rakımı 300-1500 m arasında değişen çıplak kayalık ve kurak alanlarda çalı veya küçük ağaçlar halinde doğal olarak 

yetişmektedir. Meyveleri sonbaharda olgunlaşan doğu çitlembiğin çekirdekli sulu meyvesi önce yeşil, 

olgunlaştığında sarımtrak kırmızı, kirli sarı veya portakal sarısı renk göstermektedir. Bu çalışmada, Mardin ili 

Midyat ilçesinde tespit edilen 9 ve Adıyaman yöresinde tespit edilen 2 farklı tipe ait meyvelerin, bazı meyve 

özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Tespit edilen Doğu çitlembiği tiplerinde ortalama meyve ağırlığı 387.9 

(Tip 5)- 500.9 mg (Tip 1), ortalama meyve eni 8.41 (Tip 5)-9.17 mm (Tip 1), ortalama meyve boyu 9.07 (Tip 2)-

9.79 mm (Tip 1), ortalama çekirdek ağırlığı 240,53 (Tip 3)-271,28 mg (Tip 1) ve 1000 gramda ortalama meyve 

sayısı 2000 (Tip 1)-2600 adet (Tip 5) olarak belirlenmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Celtis, Celtis tournefortii, Çitlembik, Doğu çitlembiği, Dağdağan, Çitlembik meyvesi 

 

 

1. GİRİŞ 

İngilizcesi European Hackberry, Mediterranean Hackberry ve Nettle-tree olan çitlembik ağaç ve meyveleri 

ülkemizin değişik yörelerinde; çıtlak, çıtlık, çitemek, çitemik, çitlembik, çitlenbek, dadağan, dagum, dağ dağan, 

dağan, dağdağan, dağdığan, dardağan, dardahan, davılga, davin, davum, dogun, doğdoğan, gıngıres, gıngırez, ılıç, 

melengiç ve yabani kiraz olarak adlandırılmaktadır (Baytop, 1994; Yücedağ ve Gültekin, 2008; Demir ve ark., 

2002; Özrenk ve ark., 2012; Anonim, 2014).  

Karaağaçgiller (Ulmaceae) familyasında yer alan Celtis cinsi, dünyada ılıman, subtropik ve tropik bölgelerde 

yetişen 75’in üzerinde türe sahiptir. Celtis; her yıl yaprağını döken ve genellikle orta boylu ağaçları içeren bir 

cinsli, bir evcikli cinstir (Baytop, 1994; Yaltırık, 1998). Çitlembik ağaçlarının adaptasyon kabiliyetinin çok 

yüksek olmaları, kuraklığa, hastalık-zararlılara karşı dayanıklı olmaları ve kazık köke sahip olmalarından dolayı, 

fakir ve kurak alanların ağaçlandırmalarında kullanılmaktadır.  

Ülkemizde doğal olarak yetişen dört çitlembik türü bulunmaktadır (Baytop, 1994). Bu türler: Celtis australis L. 

(Adi çitlembik), Celtis glabrata Steven ex Planchón (Parlak yapraklı çitlembik), Celtis tournefortii Lam. (Doğu 

çitlembiği) ve Celtis caucasica (Kafkas çitlembiği)’dir.  

Ülkemizde yetişen en önemli çitlembik türlerinden Celtis australis L.; yuvarlak taçlı, seyrek dallı ve 20-25 m’ye 

kadar boylanabilen ağaçlar oluşturmaktadır. Kafkas çitlembiği olarak isimlendirilen Celtis caucasica Willd.’ın 

ağaç yüksekliği ise 10-20 m’dir. Celtis glabrata Steven ex Planchón yuvarlak tepeli, sürgünleri tüysüz, parlak, kestane 

kahverengisi, belirgin beyazımsı lentiselli, 3-5 metre boylarında çalı veya küçük ağaçlara sahiptir. Celtis 

tournefortii Lam. türü ise tüylü sürgünleri olan, bazı kaynaklarda boyu 2-3 m, bazı kaynaklarda ise 6 m’ye kadar 

boylanan çalı veya küçük ağaçlar meydana getirmektedir (Özrenk ve ark., 2012; Eminağaoğlu, 2014).  

İngilizce ismi “Oriental hackberry” olan Celtis tournefortii  Lam.; Adalar, Balkanlar, Kuzey Irak, Batı İran ve Güney 

Transkafkasya’da bulunur. Açık kayalık yerlerde 300-1500 m yükseltilerde yayılış gösterir. Türkiye’de; Ankara, 

İzmir, Afyon, Niğde, Iğdır, Erzincan, Malatya, Muş, Tunceli, Bitlis, Kars, Isparta, Konya, Mersin, Gaziantep, 

Şanlıurfa ve Mardin illerinde doğal olarak yetişmektedir (Anonim, 2014; Eminağaoğlu, 2014).  
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Sürgünleri seyrek tüylü veya hemen hemen tüysüz olup, 3-5 m boyunda küçük ağaçlar oluşturmaktadır. Yaprakları 

4-8 x 2.5-5 cm boyutlarında, yumurtamsı veya baklava dilimi ya da yumurtamsı şekilde, tabanda çarpık, sivri uçlu, 

testere dişli, üst yüzü çıplak, alt yüzü tüylü veya nadiren hemen hemen tüysüz ve mat mavimsi-yeşil renktedir. 

Çiçek sapı 1.5-2.5 cm kadardır. Çekirdekli sulu meyveleri ortalama 6-10 mm çapında, açık kahverengi veya 

kırmızımsı-kahverengi renklerindedir. Çekirdek (endokarp) hafifçe pürüzlüdür (ağsıdır). 1000 tane ağırlığı 150-220 

g’dır (Yaltırık, 1998; Eminağaoğlu, 2014). 

Çitlembikler uzun saplı, bir eşeyli ya da erdişi çiçeklere sahiptirler. Mart-mayıs ayları arasında çiçek açan bir 

meyve türü olup, çiçeklerinin albenisinin düşük olmasından dolayı genellikle rüzgarla tozlanmaktadır (Özrenk ve 

ark., 2012; Eminağaoğlu, 2014). 

Değişik araştırıcılar çalışmalarında kullandıkları adi çitlembik tohumlarının ortalama 1000 dane ağırlığının 140-

220 g arasında olduğunu belirlemişlerdir (Yücedağ ve Gültekin, 2008; Anonim, 2014). Yücedağ ve Gültekin 

(2008); Doğu çitlembiği tohumlarında 60-90 gün arasında soğuk-ıslak katlama uygulamasından en yüksek 

düzeyde çimlenme elde edilebileceğini ve çimlenme oranlarının % 80-90 arasında olduğunu belirtmişlerdir 

(Anonim, 2014). 

Bu çalışmada, Mardin iline bağlı Midyat ilçesi ile Adıyaman ili Merkez ilçeye bağlı bazı köylerden toplanan Doğu 

çitlembiği (Celtis tournefortii Lam.) meyvelerin bazı meyve özelliklerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. 

 

2. MATERYAL VE METOD 

 

2.1. Materyal 

Bu çalışma, 2016-2017 yıllarında Mardin ili Midyat ilçesi ile Adıyaman ili Merkez ilçede yetişen Doğu çitlembiği 

(Celtis tournefortii Lam.) tipleri üzerinde iki yıl süre ile yürütülmüştür. Araştırmanın ilk yılında bölge önceden 

gezilerek ağaçlar tespit edilmeye çalışılmıştır. İkinci yılda ise tespit edilen bazı ağaçlardan meyve örnekleri 

alınmıştır. Yol kenarlarında, mezarlıklarda, küçük gruplar halinde veya sınır bitkisi olarak her iki yörede yetişen 

çitlembik ağaçlarına herhangi bir teknik ve kültürel uygulama yapılmamaktadır (Şekil 1-4). 

 

Mardin’e 63 kilometre uzaklıkta olan Midyat ilçesinin rakımı 900-1000 m arasında değişmektedir. Karasal iklim 

özelliğine sahip olan Midyat ilçesinin yazları çok sıcak ve kurak, kışları ise yağışlı ve soğuktur. 

Adıyaman ilinin deniz seviyesinden yüksekliği 669 m’dir. İlin dağlık kuzey kısımda kışlar yağışlı ve soğuk, yazlar 

sıcak ve kurak geçer. Güneyde ise kışlar ılık ve yağışlı, yazlar kurak ve sıcak geçer. Senelik yağış ortalaması 835 

mm’dir. 

 

2.2. Yöntem 

İlk yıl yerleri tespit edilen ve gözlemlenen çitlembik tiplerine ait ağaçlardan Ekim (2017) ayında toplanan değişik 

tiplere ait meyvelerde ortalama meyve ağırlığı (mg), ortalama meyve eni (mm), ortalama meyve boyu (mm), 

ortalama çekirdek ağırlığı (mg) ve 1000 gramdaki ortalama meyve sayısı (adet) belirlenmiştir.  

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Mardin ili Midyat ilçesi ve Adıyaman ili Merkez ilçede yetişen farklı tiplerdeki Doğu çitlembiği (Celtis 

tournefortii Lam.) ağaçlarının meyveleri üzerinde yürütülen bu çalışma, yapılan literatür araştırmalarına göre ilk 

çalışma niteliği taşımaktadır. Doğu çitlembiği (Celtis tournefortii Lam.) tohumlarının çimlenmesi, çeliklerinin 

köklenmesi ve meyvelerinin besin içerikleri üzerine çalışmalar yapılmış olsa da, aşağıda belirtilmiş olan konularla 

ilgili ülkemizde yapılan herhangi bir çalışmaya rastlanmamıştır. 

Mardin ili Midyat ilçesinde 37°26′ K enlemleri ile 41°15′ D boylamları arasında ve denizden yüksekliği 953-966 

m olan lokasyonda yer alan Doğu çitlembiği ağaçlarından 2017 yılı Ekim ayında meyve örnekleri toplanmıştır.  
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Midyat ilçesindeki değişik tiplerdeki çitlembik ağaçlarının meyve örnekleri toplandıktan sonra, 2017 yılı Kasım 

aylarında da Adıyaman ili ve civarındaki (Merkez ilçe ve Merkez ilçeye bağlı mahallelerde) arazi gezilerek, bu 

alanda farklı tiplerde çitlembik ağaçlarından meyve örnekleri alınmıştır. 

Her iki ayrı lokasyondaki Doğu çitlembiği ağaçlarından Midyat ilçesinde 9 ve Adıyaman Merkez ilçe civarında 

ise tespit edilen 2 farklı tipe ait meyvelerin bazı özellikleri Tablo 1’de verilmiştir. 

İki ayrı lokasyonda tespit edilen 11 Doğu çitlembiği tiplerine ait ortalama meyve ağırlığı 387.88 mg (Tip 5) ile 

500.91 mg (Tip 1) olarak tespit edilmiştir (Tablo 1). Çitlembik tipleri arasında en küçük boylu meyvelere 9.07 mm 

ile Tip 2, en büyük boya ise 9.79 mm ile Tip 1’in sahip olduğu belirlenmiştir (Şekil 5 ve 6). Midyat ve Adıyaman 

illerinde tespit edilen farklı Doğu çitlembiği tiplerine ait meyvelerin ortalama meyve eni 8.41 (Tip 5)-9.17 mm 

(Tip 1), ortalama çekirdek ağırlığı 240.53 (Tip 3)-271.28 mg (Tip 1), 1000 gramdaki ortalama meyve sayısı 2000 

(Tip 1)-2600 adet (Tip 5) ve 1000 dane ağılığı ise 387 (Tip 5)-500 g (Tip 1) olarak saptanmıştır.  

Yücedağ ve Gültekin (2008); çalışmalarında kullandıkları adi çitlembik (Celtis australis L.) tohumlarının 1000 

dane ağırlığını 164.8 g ve Doğu çitlembiği (Celtis tournefortii Lam.) tohumlarını ise 179.2 g olarak 

belirlemişlerdir. Ülkemizde yetişen çitlembik türlerinin nohut büyüklüğünde ve fıstık tadında olan meyvelerinin 

çaplarının ortalama 9-12 mm arasında olduğunu ifade edilmiştir (Baytop, 1994; Yaltırık, 1998; Yücedağ ve 

Gültekin, 2008; Özrenk ve ark., 2012; Eminağaoğlu, 2014). Ülkemizde tabii olarak yetişen çitlembik türlerinden 

adi çitlembik (Celtis australis L.) tohumlarının 1000 dane ağırlığı 100-200 g, parlak yapraklı çitlembik (Celtis 

  

Şekil 1. Mardin ili Midyat ilçesinde doğal 

olarak yetişen Doğu çitlembiği (Celtis 

tournefortii Lam.) ağacı ve meyvesi 

Şekil 2. Mardin ili Midyat ilçesinde doğal 

olarak yetişen Doğu çitlembiği (Celtis 

tournefortii Lam.) ağacı ve meyvesi 

 

  

Şekil 3. Mardin ili Midyat ilçesinde yol 

kenarlarında veya sınır bitkisi olarak 

yetiştirilen Doğu çitlembiği (Celtis 

tournefortii Lam.) bitkisi 

 

Şekil 4. Mardin ili Midyat ilçesinde yol 

kenarlarında veya sınır bitkisi olarak 

yetiştirilen Doğu çitlembiği (Celtis 

tournefortii Lam.) bitkisinin olgunlaşmış 

meyveleri 
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glabrata Steven ex Planchón) tohumlarının 1000 dane ağırlığı 150-220 g ve Doğu çitlembiği (Celtis tournefortii 

Lam.) tohumlarının 1000 dane ağırlığı ise 140-200 g’dır (Anonim, 2014).  

Tablo 1. Mardin ili Midyat ilçesi ve Adıyaman ili Merkez ilçede doğal olarak yetişen Doğu çitlembiği (Celtis 

tournefortii Lam.) ağaçlarına ait meyvelerinin bazı pomolojik özellikleri 

 

 

 

Tipler 

Ortalama 

meyve 

ağırlığı  

(mg) 

 

Ortalama 

meyve eni 

(mm) 

 

Ortalama 

meyve boyu  

(mm) 

Ortalama 

çekirdek 

ağırlığı  

(mg) 

1000 

gramdaki 

meyve sayısı 

(adet) 

 

1000 dane 

ağırlığı  

(g) 

Tip 1 500.91 9.17 9.79 271.28 2000 500 

Tip 2 428.71 8.63 9.07 261.67 2300 428 

Tip 3 468.31 8.92 9.15 240.53 2150 468 

Tip 4 464.13 8.69 9.21 242.13 2150 464 

Tip 5 387.88 8.41 9.30 269.37 2600 387 

Tip 6 463.53 8.71 9.58 242.33 2160 463 

Tip 7 406.61 8.49 9.40 255.84 2460 406 

Tip 8 426.28 8.55 9.32 245.56 2350 426 

Tip 9 477.61 8.89 9.26 249.04 2100 477 

Tip 10 417.33 8.84 9.66 250.62 2400 417 

Tip 11 405.74 8.53 9.37 255.75 2500 405 

Not: Tip 10 ve Tip 11 Adıyaman ilinde tespit edilmiş olan çitlembiklerdir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Yukarıda yer alan araştırıcıların değişik yörelerden temin etmiş olduğu farklı türlere ait çitlembik meyvelerinde 

elde etmiş olduğu değerler bakımından yalnızca meyve çaplarının elde etmiş olduğumuz sonuçlarla benzerlik 

gösterdiği görülmektedir. Oysa ki, yukarıda isimleri verilen araştırıcıların gerek Doğu çitlembiği (Celtis tournefortii 

Lam.) gerekse ülkemizde doğal olarak yetişen diğer çitlembik türlerine ait meyvelerde (tohumlar) tespit etmiş 

oldukları 1000 dane ağırlığı değerlerinin, bu çalışmada elde etmiş olduğumuz değerlerden % 60-65 oranında daha 

düşük olduğu saptanmıştır. Bu durumun nedeninin tür veya tip farklılığı ile hasat zamanı ve ekolojik farklılıklardan 

kaynaklanmış olabileceği söylenebilir. 

 

  

 

Şekil 5. Midyat ilçesinden toplanan Tip 

7’ye ait çitlembik meyveleri  

Şekil 6. Adıyaman ili Merkez ilçede 

toplanan Tip 11’e ait çitlembik meyveleri 
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3. SONUÇ 

Bu çalışmayla yaprak, meyve, çekirdek, ağaç kabuğu ve sakızının insan sağlığı açısından oldukça önemli olduğu 

çitlembik (dağdağan) bitkisinin tanınırlığının artırılması amaçlanmıştır. Yetiştiği yörelerde, o yörede yaşan yerel 

halk tarafından daha bu bitkinin tanınmadığına şahit olmaktayız. Çitlembik bitkisinin doğal olarak yetiştiği bazı 

yörelerde ise bitkinin adı (yerel adı veya bilimsel adı) bilindiği halde, ağaç üzerindeki meyvenin yenilebilir olup-

olmadığı bilinmemektedir. Kuraklığa dayanıklı olan çitlembik bitkisi ve özellikle Celtis cinsi içerisindeki Doğu 

çitlembiği’nin (Celtis tournefortii Lam.) Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki ağaçlandırma çalışmalarında yaygın 

bir şekilde kullanılması yararlı olacaktır. Bu şekilde hem kurak alanların ağaçlandırılmasıyla, su ve rüzgar 

erozyonun önüne geçilecek hem de ağacı, odunu, yaprağı, meyvesi insanlar ve hayvanlar tarafından 

tüketilebilecektir.  
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Abstract 

In the present study, effect of dry milling of 2 wt. % Ni powder added Fe powder was investigated. Milling was 

conducted for 15, 30 and 60 minutes, by a high energy ball mill that was operated at 250 rpm.  With the aim of 

preventing the oxidation of the Fe-2Ni powder during milling, the vial was filled with argon gas. Particle size 

distribution measurements and scanning electron microscopy investigations were performed on the unmilled and 

milled powders. 

Scanning electron microscopy investigations revealed that Fe and Ni particles plastically deform due to the action 

of colliding balls during milling. Fe particles together with Ni particles, which initially had spherical shape, became 

shaving shaped chunks. The increase in the chunk size with milling duration was determined both by scanning 

electron microscopy observations and particle size distribution measurements. 

Keywords: powder metallurgy, milling, Fe-Ni powder 

1. INTRODUCTION 

Powder metallurgy is the process involving production of metal powders, mixing of metal powders, shaping by 

compaction and sintering. It is an advantageous process as compared to other manufacturing methods. First of all, 

the products generally have net shapes. This makes it possible to produce parts without further machining. This 

leads to high ratio of material utilization, meaning that almost all of the starting materials are converted into 

products. Another advantage of the powder metallurgy method is the control of microstructure. Starting from the 

production of powders, microstructure of the products can be controlled in each step of the process in a better 

fashion than most of the other methods. Mixing is one of these steps in which high energy milling can also be 

applied (Lee 1998). 

High energy mixing can be used in mechanical alloying and mechanochemical processing. In this method, powders 

are mixed and ground with planetary or spex type high energy ball mills. Intimate mixing of the alloy powders can 

be achieved. Alloying of one type of powder with another type is possible. In mechanochemical processing, a 

reaction between the starting powders can be achieved, leading to formation of product phases, during milling 

(Simon, 2017). In the study of Kuhrt and Schultz, Fe-Ni and Fe-Co nanocrystalline materials were prepared by 

mechanochemistry (Kuhrt and Schultz, 1993). Hong and Fultz investigated the formation of two phase alloys in 

Fe-Ni system by mechanical alloying (Hong and Fultz, 1996). 

In the present study, it was aimed to mix iron and nickel particles intimately via ball milling. Alloying of iron 

powder with nickel during sintering of Fe and Ni powders may not be possible due to factors affecting diffusion. 

This leads to the formation of nickel rich regions in the microstructure. Therefore, mixing of these powders by ball 

milling before sintering of iron and nickel powders, is expected to provide a better distribution of Ni in Fe during 

sintering. 

2. MATERIALS AND METHODS 

Effect of milling of a powder mixture containing 98 wt. % iron powder and 2 wt. % nickel powder was investigated. 

For this purpose, 10 grams of powder mixtures were loaded into a 250 ml stainless steel jar. The jar was the original 

equipment of a Retsch PM100 planetary high energy ball mill. Milling balls of 6 mm diameter were also loaded 

into the milling jar. No process control agent was used during milling. Ball/powder weight ratio was 10. Milling 

was conducted for 15, 30 and 60 minutes, by a high energy ball mill that was operated at 250 rpm.  With the aim 

of preventing the oxidation of the Fe-2Ni powder during milling, the vial was filled with argon gas. 
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Particle size distribution measurements were conducted in order to gain information on the change in the particle 

size of the Fe-2Ni powder mixture, as a result of milling for different durations. In addition scanning electron 

microscopy (SEM) examinations were performed on the unmilled and milled powders in order to gain insight not 

only on the particle size of the milled powders, but also on the particle shape and morphology that formed as a 

result of milling. 

 

3. RESULTS 

Iron and nickel powders (98 and 2 wt. %) were subjected to ball milling for 0-60 minutes. Obtained powder 

mixtures were subjected to scanning electron microscopy and particle size measurements. 

3.1 Scanning Electron Microscopy Examinations 

Scanning electron micrograph of the unmilled Fe-2Ni powder mixture is presented in Figure 1(a). It can be seen 

that the particles have spherical shape. After 15 minutes of milling (Figure 1(b)) slight increase in the particle size 

could be observed. 

 

  

(a) (b) 

Figure 12. Scanning electron microscope micrographs showing (a) Fe-2Ni powder mixture before milling (b) 

Fe-2Ni powder mixture after 15 min milling 

 

Scanning electron micrograph of Fe-2Ni powders which were subjected to milling for 30 and 60 minutes are 

presented in Figure 2(a) and (b). Scanning electron microscopy investigations revealed that Fe and Ni particles 

plastically deform due to the action of colliding balls during milling. Fe particles together with Ni particles, which 

initially had spherical shape, became shaving shaped chunks. The increase in the chunk size with milling duration 

was determined both by scanning electron microscopy observations and particle size distribution measurements. 
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(a) (b) 

Figure 2. Scanning electron microscope micrographs showing (a) Fe-2Ni powder mixture after 30 min milling, 

(b) Fe-2Ni powder mixture after 60 min milling 

3.2 Particle Size Distribution 

Particle size distribution plots of unmilled Fe-2Ni powder mixture is presented in Figure 3(a). Inıtially, the Fe 

powder had an average particle size of 10 microns and that of Ni powder was slightly larger. Fe and Ni powder 

mixture as 98 wt. % Fe and 2 wt. % Ni had an average particle size of about 15 microns. After 15 minutes of 

milling, particle size presented a bimodal distribution. Average particle size of smaller distribution is about 20 

microns whereas that of larger distribution is about 40 microns. 

  

(a) (b) 

Figure 3. Particle size distribution graphs of (a) Fe-2Ni powder mixture before milling (b) Fe-2Ni powder 

mixture after 15 min milling 

 

Particle size distribution plots of Fe-2Ni powders which were subjected to milling for 30 and 60 minutes are 

presented in Figure 4(a) and (b). It can be seen that as the milling duration increased, an increase in the average 

particle size is observed in the particle size distribution measurement results. In the powder mixture that was milled 

for 60 minutes, the average size was about 70 microns. Results of the particle size distribution measurements 

support the observations made in scanning electron microscopy examinations. 
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(a) (b) 

Figure 4. Particle size distribution graphs of (a) Fe-2Ni powder mixture after 30 min milling, (b) Fe-2Ni powder 

mixture after 60 min milling 

 

4. DISCUSSION 

Milling of Fe 2 wt. % Ni powder mixtures in 0-60 minutes range resulted in formation of plate-like chunks. The 

formation of these chunks and increase in the particle size of Fe-2Ni mixture as a result of milling was observed 

by scanning electron microscopy examinations and particle size distribution analyses. Utilization of process 

control agents is expected to reduce the accumulation of the particles.  

5. CONCLUSION 

As a result of dry milling of Fe and 2 wt. % Ni powders without using any process control agent, particle 

accumulation was observed. Average particle size of Fe-2Ni powder was about 15 microns. On the other hand, 

after milling for 60 minutes, average particle size was about 70 microns. Although it is believed that intimate 

mixing and partial mechanical alloying of Fe and Ni was achieved, formation of large chunks is better be avoided. 
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Özet 

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), havza karakteristiklerinin tespit edilmesinde sağladığı kullanım kolaylığı ve 

algoritmik işlemleri hızlı ve doğru olarak yapması dolayısıyla hidroloji alanında yaygın bir şekilde 

kullanılmaktadır. Havza karakteristiklerinin tespit edilmesinin ardından, çeşitli taşkın debisi hesaplama yöntemleri 

kullanılarak proje yeri için yinelemeli taşkın debileri elde edilebilir. Bu çalışmanın amacı, daha sonra yapılması 

planlanan çalışmalarda veri olarak kullanılacak olan havzaya ait parametrelerin tespiti ve proje yeri için 

değerlendirmeye alınacak olan yinelemeli taşkın debilerinin DSİ Sentetik Yöntemi ve Bölgesel Taşkın Frekans 

Analizi (BTFA) yöntemleriyle belirlenmesidir. Yapılması planlanan çalışmalarda ise, Çankırı ili merkezinden 

geçen Tatlıçay Deresi’nin olası taşkın durumunda taşkın yayılım alanları tespit edilerek yerleşim yerlerine olan 

etkisi incelenecek ve tespit edilen sorunlar için çözüm önerileri geliştirilecektir. Kızılırmak Havzası içerisinde 

bulunan Tatlıçay Deresi’ne ait havza karakteristiklerini CBS ortamında tespit etmek için yeryüzünün topoğrafik 

yüzeyini 3 boyutlu olarak temsil eden sayısal yükseklik modeli (SYM), temel veri altlığı olarak değerlendirilmiştir. 

Bu çalışmada, en bilinen CBS yazılımlarından biri olan ArcGIS (10.2.2.) adlı program kullanılmış ve havza 

karakteristikleri tespiti için bu programın “Hydrology” modülünden yararlanılmıştır. Uydu görüntülerinden elde 

edilen SYM, “Hydrology” modülünün gerektirdiği işlemlerin yapılmasının ardından Tatlıçay Deresi’nin Acıçay 

Deresi’ne katıldığı nokta baz alınarak su kolları ve havza alanı elde edilmiştir. Yapılan çalışma neticesinde Tatlıçay 

Deresi havza alanı yaklaşık olarak 673 km2 olarak hesaplanmıştır. Ayrıca havzaya ait çevre, minimum-maksimum 

yükseklikler, drenaj yoğunluğu, harmonik eğim gibi karakteristik özellikler de yine aynı program yardımıyla elde 

edilmiştir. Programdan elde edilen havza sınırı ile Harita Genel Komutanlığı’nın dijital ortamda hazırlamış olduğu 

1\25000’lik haritalar üzerinden çevrilen havza sınırı karşılaştırıldığında oldukça yakın sonuçlar elde edilmiştir. 

Sonuç olarak, taşkın hesaplamasında kullanılacak havza parametrelerinin tespitine yönelik, CBS yazılımı ile 

yapılan hesaplamalar doğruya yakın sonuçlar vermekte ve klasik yöntemlere kıyasla çok daha hızlı ve kolay 

gerçekleşmektedir. Elde edilen bir diğer sonuç ise, DSİ Sentetik ve Bölgesel Taşkın Frekans Analizi (BTFA) 

yöntemleriyle hesaplanan taşkın debilerinin birbirine yakın sayılabilecek sonuçlar vermesidir. 

Anahtar Kelimeler: Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), ARCGIS, Tatlıçay Deresi, Havza Karakteristikleri, Sayısal 

Yükseklik Modeli (SYM), Hidroloji 

 

1. GİRİŞ 

Bu çalışmanın amacı, Çankırı Merkez Tatlıçay Deresinin taşkın analizlerinde kullanılacak debi değerlerinin 

tespitinde gerekli olan havza parametrelerinin ArcGIS programının bir bileşeni olan “ArcHydro” aracılığı ile 

belirlenmesidir. ArcHydro ile Sayısal Yükseklik Modeli (SYM) kullanılarak yeryüzünde suyun akış yönünü 

belirlemek mümkün olmaktadır. 

Özellikle hidroloji ve su kaynakları alanlarında coğrafi bilgi sistemlerinden (CBS) yararlanılması son yıllarda 

giderek yaygınlaşmaktadır. Hidrolojide CBS kullanılan konuların başında yağış-akış modelleri, taşkın hesapları, 

erozyonun önlenmesi ve kontrolü ile su kalitesi tahmini ve kontrolü gelmektedir (Yılmaz, Özgür ve Yeğen, 2015). 

Yağışın akışa dönüşmesinde önemli rol oynayan havza karakteristiklerinin doğru analiz edilmesi gerekmektedir 

(Usul, 2008). CBS yazılımları kullanılarak, hücresel formattaki SYM verilerinden drenaj havzaları ile akım ağları 

belirlenebilmekte; hidrolojik analizde önemli olan alan, eğim, yön, akış uzunluğu gibi drenaj havzasına ait 

parametreler hesaplanabilmektedir (Yılmaz, Özgür ve Yeğen, 2015). 

CBS bilgileri yüklemek, saklamak, hesaplamak, yönetmek ve tüm verileri coğrafi bilgilerine göre görselleştirmek 

için kurulmuş bir sistemdir. Bu sistem; haritalardan, verilerden ve bunları işlemek için kullanılan bilgisayar 

mailto:burakcolak@yandex.com
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yazılımlarından oluşmaktadır. CBS yardımı ile coğrafi veya sayısal tüm bilgiler dijital ortam üzerinde 

görselleştirilmekte böylece birçok veriye kısa sürede erişilmesi sağlanmaktadır (Akyüz, 2018). 

Geçmişte havza sınırlarının bulunmasında yoğun olarak kağıt ortamdaki topoğrafik haritalar kullanılmış olup bu 

haritalar üzerinden eşyükselti eğrileri ile tepe noktaları takip edilerek havza ayrım çizgileri çizilmiş ve havza 

sınırları sınırları belirlenmiştir (Sargın, Güreşci, ve Seyrek, 2012). Hazırlanan havza veya alt-havza sınırlarına ait 

alanlar ise planimetre ile ölçülmüştür. Aynı zamanda Harita Genel Komutanlığı’nın dijital ortamda hazırlamış 

olduğu 1\25000’lik genel vaziyet planları vasıtası ile ekran üzerinde eşyükselti eğrileri ile tepe noktaları izlenip su 

ayrım çizgileri elde ederek de havza sınırları belirlenebilmektedir.  

Bu çalışma kapsamında “ArcHydro” aracılığı ile belirlenen havza parametreleri ve çeşitli taşkın debi hesaplama 

yöntemleri kullanılarak (DSİ Sentetik ve BTFA Yöntemleri) 100 yıllık taşkın tekerrür debi değerleri elde 

edilmiştir. Çankırı şehir merkezinden geçen Tatlıçay Deresi için elde edilen taşkın debileri sonucunda oluşacak 

olan taşkın yayılım alanları belirlenecek ve olası taşkın problemleri için öneriler ilerleyen çalışmalarda 

sunulacaktır. 

 

2. ÇALIŞMA ALANININ TANITILMASI 

Orta Anadolu'nun kuzeyinde, Kızılırmak ile Batı Karadeniz ana havzaları arasında yer alan Çankırı; 40° 30' ve 

41º kuzey enlemleri ile 32° 30' ve 34º doğu boylamları arasında yer almaktadır. İlin komşuları; batıda Bolu, 

kuzeybatıda Karabük, kuzeyde Kastamonu, doğuda Çorum ve güneyde Ankara ile Kırıkkale'dir. Denizden 

yüksekliği 723 metre olup, ülke topraklarının % 0,94'lük bölümüne tekabül eden toplam 7 388 km²'lik bir alana 

sahiptir. 

Çankırı ili Orta Anadolu Coğrafi Bölgesi ve Karadeniz Coğrafi Bölgesi arasında kalmaktadır. Bu nedenle il, iki 

bölgenin özelliklerini de barındırmakta ve bir geçiş alanı oluşturmaktadır. İl, ilçe ve belde olmak üzere 31 belediye 

sayısı ve toplam 362 köy idari ünitesi yer alır. Kent nüfus oranı yüzde altmış üçtür 

(http://www.cankiri.gov.tr/cografi-yapi, 8 Aralık 2018’de erişildi). 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Çalışma alanını gösterir haritalar 

3. ARAZİ VERİLERİNİN İŞLENMESİ 

3.1 Sayısal Yükseklik Modeli (SYM) 

Havza sınırlarının CBS bünyesinde belirlenmesi çalışmalarında, çalışılan bölgenin arazi yapısını 3 boyutlu şekilde 

hücresel yapıda gösteren SYM’ler temel veri kaynağı olarak kullanılmaktadır. SYM’ler genellikle yaygın  

PROJE 

  YERİ 
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olarak raster formatında, düzenli yükseklik noktalarından oluşan grid formatında ya da bir triangulasyon 

(üçgenleme) tarafından bağlanmış rastgele yükseklik noktalarının kümesidir. 

Bu çalışmada kullanılmakta olan SYM, NASA tarafından Şubat 2002 tarihinde tüm dünyanın sayısal arazi 

modelini çıkarmak üzere uluslararası bir proje olarak yürütülen "Shuttle Radar Topography Mission - SRTM” 

projesi kapsamında uzaya gönderilen uydu vasıtasıyla elde edilmiştir ( https://www2.jpl.nasa.gov/srtm/, 8 Aralık 

2018’de erişildi). 

 

     
 

Şekil 2. Sayısal Yükseklik Modeli ve hücresel yapısı 

3.2 Boşlukları Doldurma (Fill) 

Bu fonksiyon SYM’de yer alan boşluk hatalarının giderilmesi için kullanılır. Bu boşluklar doldurulmazsa akım 

gerçekleşmeyecektir. Bir hücre daha fazla yükseklik değerine sahip olan hücreler ile çevrildiği takdirde su, 

yükseklik değeri az olan bu hücreye doğru akacaktır. Fill komutu çukurları doldurmanın yanı sıra akıma engel 

olan tümsekleri törpülemekte ve düz arazilere akımı sağlayacak şekilde çok az eğim vermektedir (Şekil 3). 

Tatlıçay Deresi için oluşturulmuş ve Fill komutu kullanılarak düzenlenmiş SYM Şekil 4.’teki gibidir. 

                          

Şekil 3. SYM’de oluşan boşlukların doldurulması ve tümseklerin kaldırılması 

             

Şekil 4. Tatlıçay Deresi için çalışılan SYM’nin Fill görüntüsü 

https://www2.jpl.nasa.gov/srtm/
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3.3 Akışın Yönünü Belirleme (Flow Direction) 

Bu fonksiyon SYM’de meydana gelen boşlukların doldurulmasından sonra, grid sistemindeki akım yönünün 

belirlenmesi için kullanılır. Su akışı en düşük yükseklik değerine sahip gride doğru olacaktır. Akış yönünün 

belirlenmesinde ‘8 Yönlü Akım Modeli’ ismi verilen modelleme kullanılır. Hücrede yer alan değer, bu hücreye 

komşu 8 hücreden yükseklik değeri en az olana doğru su akım yönünü göstermektedir (Şekil 5c). Şekil 5a.’da 

görüldüğü gibi her bir gridde sayısal olarak yükseklik değeri yer almaktadır. 

                 
  (a)         (b)           (c) 

 

Şekil 5. Su akış yönünün belirlenmesi 

Bir hücrenin akımı hangi yöne ileteceği program tarafından o hücreye verilen kod numarası ile belirtilmektedir 

(Şekil 6). Örneğin bir hücrede bulunan su doğusundaki hücreye akacaksa o hücrenin akım yönü kodu 1 olmaktadır. 

Kod numaraları 20’dan başlayarak 27’ye kadardır. 

        

Tatlıçay Deresi için üretilen akış yönü (Flow Direction) SYM’si Şekil 7.’deki gibidir. 

Şekil 6. Akım yönlerinin gösterimi 

 

Şekil 7. Tatlıçay Deresi için çalışılan SYM’nin akım yönü (Flow Direction) görüntüsü 
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3.4 Akış Birikintisinin Hesaplanması (Flow Accumulation) 

Bu fonksiyonda drenaj alanının doldurduğu hücreler belirlenir ve akarsu şebekeleri dallara ayrılmış şekilde oluşur. 

Oluşan bu şebekede su aldığı yan dallara göre yoğunluğu belirlenerek derecelendirilir. 

Şekil 8a.’da akım yönleri belirlenmiş hücreler gösterilmektedir. Şekil 8b’de ise hücrelerde bulunan sayısal değerler 

diğer hücrelerden gelen akış değerini göstermektedir. Kendilerine doğru akış oluşmayan hücrelere 0 değeri verilir. 

 

      

  (a)                                (b) 

Şekil 8. SYM hücre yükseklik değerleri ve bu yüksekliklere göre akış yönleri (Esri 1994) 

Yukarıda ara bahsedilen yöntemler neticesinde Şekil 9.’da gösterildiği gibi nehir kollarını gösterir harita elde 

edilebilir. 

 

Şekil 9. Tatlıçay Deresi için çalışılan SYM’nin Flow Accumulation görüntüsü 

 

3.5 Nehir Tanımlama (Stream Order) 

Stream Order fonksiyonu oluşturulan drenaj alanındaki akarsu kollarının hiyerarşik olarak sınıflandırılması 

işlemidir. Drenaj alanı çalışmalarındaki en önemli nokta bir derenin tanımlamasını yapabilmek için o dereyi 

oluşturabilecek uygun sınır değerlerin seçilerek bir su toplama alanının tespit edilmesidir. Tanımlanacak bu alana 

bağlı olarak ArcHdyro modülü bir drenaj ağı üretmektedir. Ancak, olması gerekenden daha küçük bir sınır değerin 

tanımlanmasına bağlı olarak daha yoğun drenaj ağı ve daha fazla sayıda su drenaj alanı elde edilecektir. Ya da, 

tanımlanacak daha büyük bir sınır değer, daha düşük yoğunlukta bir drenaj ağının elde edilmesine veya birden 
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fazla alt-havzayı içeren su toplama alanlarının elde edilmesine neden olacaktır (Sargın, Güreşci, ve Seyrek, 2012).  

Uygun sınır değerin seçilmesi ile akarsu ağı sadece sınır değer hacmine ulaştığı zaman çizilmeye başlanır. Şekil 

10.’da çalışma alanının belli bir yoğunluğa göre elde edilen akım kolları haritası elde edilmiştir. 

 

Şekil 10. Tatlıçay Deresi için çalışılan SYM’nin Stream Order görüntüsü 

 

3.6 Drenaj Çıkış Noktasının ve Drenaj Alanının Belirlenmesi (Basin ve Watershed) 

Basin fonksiyonu belirlenen sınır değere bağlı olarak her bir gride ait su toplama alanlarını oluşturur. Eğer 

istenilirse sınır değer düşürülerek daha küçük toplama alanları elde edilebilir. 

Snap Pour Point fonksiyonu ile havza alanın tespit edilmesi istenilen drenaj noktası tanımlanır.  Daha sonra 

Watershed fonksiyonu ile bu noktaya ait drenaj alanının geometrik şekli ve sayısal olarak büyüklüğü belirlenebilir. 

Bu çalışmada Tatlıçay Deresi’nin Acıçay Deresi ile birleştiği nokta seçilmiştir (Şekil 11). Yapılan analiz sonucu 

drenaj alanının büyüklüğü 672.90 km2 olarak hesaplanmıştır. Elde edilen değerin doğruluğunu sınamak için 

1/25000 haritalar üzerinden AutoCAD Programında ilgili drenaj noktası için havza alanı elle çevrilmiştir ve 675.00 

km² olarak ölçülmüştür. Her iki yöntem ile elde edilen havza alanlarının birbirine yakın değerler olduğu sonucuna 

varılmıştır. 

 

 Şekil 11. Tatlıçay Deresi drenaj noktası ve drenaj alanı  
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ArcGIS programı ve Arc Hydro modülü kullanılarak elde edilen havzaya ait parametreler Tablo 1.’de verilmiştir. 

 

Tablo 1.Taşkın değerleri hesaplanırken kullanılan Tatlıçay Deresi’ne ait havza parametreleri 

A (km²) Havza Alanı (km2) 672.90 

L (m) Havza Alanı İçindeki Ana Kol Uzunluğu (m) 49898.32 

Lc (m) 

Havza Ağırlık Merkezinin Ana Koldaki 

İzdüşümüyle Havza Çıkışı Arasında Kalan Mesafe 

(m) 

19231.69 

CN Havza Katsayısı (CN) 80 

Sh Harmonik Eğim  0.0123 

 

4. HİDROLOJİ ÇALIŞMALARI 

Havza alanının büyüklüğüne uygun olarak seçilen, taşkın hesaplamalarında kullanılacak olan yöntemler için 

gerekli olan havza parametrelerinin tespitinin ardından, DSİ Sentetik ve BTFA yöntemleri kullanılarak hesaplanan 

2, 5, 10, 25, 50 ve 100 yıllık taşkın debi değerleri Tablo 2.’de verildiği gibidir.  

 

5. SONUÇ  

Bu çalışmada uydu görüntüsünden elde edilen SYM, ArcGIS programının Hydrology modülünün gereksinim 

duyduğu işlemlerden geçirilerek Çankırı şehir merkezinden geçen Tatlıçay Deresi’nin Acıçay Deresi’ne 

mansaplandığı kısım baz alınarak su toplama alanı elde edilmiştir. Yapılan çalışma ile Tatlıçay Deresi’nin havza 

alanı 672.90 km2 olarak bulunmuştur. Elde edilen sonuç, el ile yapılan ölçümlerle kıyaslandığında bulunan 

değerlerin birbirine oldukça yakın olduğu sonucu ortaya çıkmıştır. 

Buna ek olarak hidrolojik çalışmalar kapsamında tekerrürlü taşkın debilerinin bulunmasında kullanılan çeşitli 

parametrelerin program vasıtası ile kolay, hızlı ve doğru bir biçimde elde edildiği görülmüştür. 

CBS kullanımı hem araştırmacılara zaman kazandırması, hem de gözlenen değerlere yakın sonuçlar ortaya 

koyması sebebiyle havza ile ilgili problemlerde kullanılabilir. 

Tablo 2.Taşkın değerleri hesaplanırken kullanılan havza parametreleri 
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Abstract 

Biomedical Ti and its alloys used in implant applications require surface modification processes for reasons such 

as improving bioactivity and increasing corrosion resistance. In this study, the surface of Ti-16Nb alloy was coated 

with hydroxyapatite (HA) after anodic oxidation by electrochemical deposition. Coating morphology and phase 

composition were examined by scanning electron microscopy / energy dispersive spectroscopy (SEM / EDS) and 

X-ray diffractometry (XRD) analyzes. TiO2 nanotubes, which are known to have positive effects on the 

development of coating adhesion and HA formation, have been successfully produced by anodization. HA coated 

on TiO2 nanotubes showed homogeneous distribution and HA layer thickness measured approximately 192 µm. 

The Ca / P ratio for HA was obtained close to human biological apatite (1.67). 

 

Keywords: TiNb alloy, electrochemical deposition, hydroxyapatite, implant, biomaterials 
 

1. INTRODUCTION 

Ti and its alloys are preferred over other metallic materials due to their properties such as low density, high 

strength, corrosion resistance and biocompatibility for load bearing implant applications (Yılmaz et al., 2017). In 

recent years, alloys compatible with the mechanical properties of bone were produced by the development of β-Ti 

alloys and porous production (Li et al., 2016; Yılmaz et al., 2018). However, there are some limitations for the use 

of developed Ti alloys for implant applications. The most important of these constraints is the formation of fibrous 

tissue on their surfaces after implantation into the body due to the bioinert properties of the Ti. Therefore, new 

bone tissue formation is not stimulated and the bond strength between bone and implant is inadequate (Gao et al., 

2018). The other constraint is that the thin oxide layer does not prevent corrosion in the long-term use, although 

the self-oxide layer (2-10nm) is formed on the surface of Ti alloys (Gao et al., 2018). For these reasons, surface 

modification procedures must be applied to surface of Ti alloys. 

In vivo studies conducted in the literature have reported that the binding of the implant material to the live bone 

tissue only occurs through the apatite layer on the implant surface. Apatite formation ability of Ti alloys can be 

achieved by pretreatment (acid / alkali treatment, heat treatment) as well as bioactive coatings (Kokubo and 

Yamaguchi, 2016). HA coatings are widely studied due to its crystallographic and chemical similarity with apatite 

in the bone (Li et al., 2014). Also, in previous studies, it was determined that the corrosion resistance increased and 

hydrophilic surface was obtained after coating of HA on Ti alloys(Fathyunes et al., 2018; Li et al., 2014). 

Hydrophilic surface contributes to cell development (Yılmaz et al., 2018). Hydroxapatite may be coated with 

physical (plasma sprey, ion implantation) or chemical (sol-gel, electrochemical) methods on the surface of titanium 

alloys. Electrochemical techniques are advantageous in terms of light process conditions, low cost, low 

temperature, good control in coating composition and thickness. In addition, this method is suitable for coating 

complex shaped substrates (Zhao et al., 2009). On the other hand, although the plasma spray coating is the most 

popular method, the high temperature of the plasma spray leads to HA decomposition. Also, the plasma spray 

coating for complex shaped parts has low ability to make homogeneous coating (Zhang et al., 2006). 
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In this study, after pre-treatment (sanding, acid etching, anodization, alkali treatment, heat treatment) of Ti-16Nb 

alloy, HA is coated with the electrochemical deposition method. It is aimed to give bioactive properties to Ti-

16Nb alloy. Microstructure and phase investigations of HA coated on the surface were carried out. 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

As the substrate material, Ti16Nb alloy (standart bending test sample), which is determined as alloy with optimum 

feature in our previous works, has been used. Firstly, substrate materials were sanded to 600 grit of SiC papers. 

Then, the samples were cleaned with acetone in the ultrasonic device. Before anodic oxidation, the samples were 

exposed to acid (%50 HF-%50 (volume fraction) HNO3) for about 15 seconds. The anodic oxidation solution 

consists of NH4F and (NH4)2SO4. Ti16Nb sample and platinum electrode were used as anode and) cathode 

respectively. The anodization was carried out at 20 V for 2 hours at room temperature. Then the samples were 

immersed in 0.5 mol /L of NaOH solution for 30 min and subjected to heat treatment (450°C) for 1 hour. Two 

electrodes (anode: platin electrode, cathode: anodized Ti16Nb alloy) were used for electrochemical deposition. 

The electrolyte content consists of Ca(NO3)2 and NH4H2PO4 and the pH is adjusted to between 4.1-4.3. 

Electrochemical deposition parameters are 2 mA/cm2, 60 min and 33°C. After the coating, the samples were stored 

in 1 mmol / L Ca(OH)2 solution for 96 hours. Finally, the samples were washed and dried. HA coated surface 

morphology was examined by SEM (JEOL, JMS 6060) and XRD (D/MAX 2200LV) analysis. 

 

3. RESULTS AND DISCUSSION  

TiO2 nanotubes were formed on the Ti16Nb alloy surface with the anodization process before electro-deposition 

(figure 1). These nanotubes have positive effects on both the quality of HA coating and biological activity. In the 

literature, It has been reported that heterogeneous nucleation of HA crystals develop and the coating bond strength 

increases with the formation of the TiO2 nanotube substrate (Fathyunes et al., 2018; Zhang et al., 2006). As a 

result of pretreatments (anodization, alkali treatment, heat treatment), hydroxyl groups were formed on 

the surface. In this way, during electro deposition, the first Ca+2 ions adsorption on the surface and then 

the supply of PO4-3 ions for the formation of HA crystals are facilitated. The high specific surface area 

of the nanotube structure provides over-adsorption of calcium and phosphate ions on the surface. In most 

of the studies related to HA based coatings, anodization was carried out as a pretreatment (Zhang et al., 

2018; Zhao et al., 2017). 
 

 

Figure 1. SEM image of anodized Ti16Nb alloy 

The precursors (Ca(NO3)2 and NH4H2PO4) of calcium and phosphorus source are used in the electrolyte 

for HA coating. Water reduction provides sufficient hydroxyl groups in the cathode, during electro 
deposition. Hydroxyl groups form phosphate ions (PO4

-3) by reducing hydrogen phosphate (H2PO4
- ve 

HPO4
-2) from the phosphate precursor (NH4H2PO4). Finally, Ca + 2, PO4-3, OH- concentrations increase 

and HA crystals are nucleated near the cathode. Figure 2a shows the coating morphology after electro 
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deposition. The morphology of Ca-P accumulation on the surface is consistent with the literature (Tas 

and Bhaduri, 2004). Coating layer uniformly covered the surface of the substrate (figure 2a, b). The 

thickness of the coating may vary from 0.05 to 0.5 mm, depending on the parameters of the electro 

deposition process (Harun et al., 2018). In this study, the coating thickness was measured as 0.19 mm. It 

was determined by XRD analysis that the coating layer after electro deposition is composed of HA (figure 

3). All diffraction peaks are compatible with the JCPDS 01-084-1998 card number of hydroxyapatite and 

the most strong diffraction peak is at 31.85°. In the literature, the XRD analysis of hydroxyapatite 

revealed that the characteristic peak was between 31-33°(Gao et al., 2018; Ibrahim et al., 2015). In this 

study, due to the sufficient thickness of the coating layer, no other peaks belonging to the substrate such 

as TiO2 were observed. 

 

Figure 2. a) SEM observation of HA coating deposited on Ti16Nb alloy, b) SEM cross-section of HA 

coating 

 

 
Figure 3. XRD pattern of HA coating 

The Ca / P ratio of HA was determined by EDS analysis (figure 4). Previous studies have reported that Ca / P ratio 

is effective on the properties of HA. The Ca / P ratio of the stoichiometric HA is 1.67 and it is known that this 

ratio shows the best properties (highest hardness and fracture toughness) (Rames et al., 2007). The Ca / P ratio of 

the coating (1.63) was obtained close to that of stoichiometric hydroxyapatite due to the appropriate ratios of 

calcium and phosphorus precursors used in this study. It is seen that the elements (Ca, P, O) are distributed 

homogeneously according to EDS mapping of HA (figure 5). 
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Figure 4. EDS analysis of HA coating 

 

 

Figure 5. Elemental mapping by EDS of the HA coating surface 

 

4. CONCLUSION 

HA was successfully coated on the Ti-16Nb alloy surface by electro-deposition. In this way, a surface having a 

bioactive property was formed. Bioactive surfaces ensure implant fixation by preventing fibrous layer formation 

after implantation. In this study, ıt has been determined that the elements in the coating content are distributed 

homogeneously. Also, the Ca / P ratio of the coating was very close to the stoichiometric HA. This is important in 

ensuring optimum features. It has been shown that the method of electro deposition is suitable for surface 

modification processes of Ti alloy implants. 
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Abstract 

Oxygen saturation and hemoglobin parameters are vital to diagnose critical diseases. Current hemoglobin 

measurement with blood gas analysis is time-consuming and non-continuous method. Current commercial 

oximeters with hemoglobin measurement capability require contact between the sensor and the skin. These 

oximeters are mostly based on Near Infrared Continuous Wave method and a probe. They measure only relative 

values and require calibration. Frequency domain multiple distance(FDMD) method allows to compute absolute 

values. This method is applied in a contact manner and has several disadvantages. There exist publications that 

shows the underestimation of the hemoglobin reaching %20. For all these reasons, it is worth developing and 

testing a non-contact and fast oximeter. 

In our study, we represent a novel design of an optical system to measure oxyhemoglobin, deoxyhemoglobin, 

carboxyhemoglobin and methemoglobin in a contactless manner with FDMD. The FDMD method, which allows 

to estimation of optical properties in biological tissue using the phase and intensity of RF modulated light at 

different source-detector separations is used. Four laser diodes as light source with each wavelengths and four 

photomultiplier tube detectors at multiple locations. The absorption( aμ  ) and the reduced scattering(
sμ'  ) 

coefficients of the tissue for each wavelengths are calculated by using measured data. Calibration is done by using  

two optical phantoms. In FDMD method, the modulation of light should be at least 50 MHz for more accurate 

results. Our design results with underestimation of the aμ  at 15 MHz on optical phantoms. Although this low 

frequency measurements, we can conclude that non-contact measurement is possible with the proposed design. 

This study will be extended with clinical measurements for absolute quantification of hemoglobin species. 

Keywords: non-contact, FDMD, hemoglobin measurement 

1. INTRODUCTION 

Oxygen saturation gives knowledge on patient’s tissue oxygenation, and hemoglobin is relevant in cases of serious 

infections, trauma, hemolytic diseases and favism(a very common disease in Turkey). The assessment of those 

parameters quickly is vital, especially in emergency services. Determination of these values in a quick and non 

invasive manner, will increase throughput and decrease response time in these mortal diseases.  

Current hemoglobin measurements require invasive blood draw and blood analysis. This is a time consuming and 

a non continuous method. Oximeters with hemoglobin measurement capability require contact between the sensor 

and the skin(Scholkmann et al., 2014),(Lin, Lin, Penney, & Chen, 2009),(Wolf, Ferrari, & Quaresima, 2007). 

These oximeters have drawbacks when some disease occurs, impaired patient’s tissue and blood supply 

problems(Chan, Chan, & Chan, 2013),(Lim, Nichols, Rajaram, & Tunnell, 2011).   

Most of the current commercial oximeters are based on Near Infrared (NIR) continuous wave (CW) light sources 

and a finger or ear lobe probe that is applied to the patients. CW oximeters measures intensity changes but not 

phase changes induced by attenuation and scattering in the tissue. Since the phase is not measured, they have to 

make assumptions regarding the pathlength of the light in tissue. Therefore most systems measure only relative 
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changes and require calibration. FDMD method allows to compute absolute values. In current literature the FDMD 

approach is applied in a contact manner by using multiple light sources at several wavelengths and locations and 

one detector. However it is known that due to probe pressure, contact measurements may distort the hemodynamic 

responses of the tissue and the measurements(Lim et al., 2011),(Mourant, Marina, Hebert, Kaur, & Smith, 2014). 

For instance there are publications that shows the underestimation of the hemoglobin reaching %20(Ruderman et 

al., 2010).  

In our study, the proposed device uses frequency modulated light and the detector-source is separated at 

determined distances. There exists one light source for each wavelength and multiple detectors at multiple 

locations. This approach allows to calculate absorption and reduced scattering coefficients by measuring intensity 

modulation and phase changes at known distances and also allows to compute absolute value of hemoglobin 

concentration. 

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1 Method 

There exist three basic techniques for Near Infrared Spectroscopy in the literature: Continuous Wave(CW), 

Frequency Domain(FD) and Time Domain(TD) approach. In CW approach, light is sent into the  tissue and the 

intensity of the reflected light is measured. In FD approach, modulated signal is sent to the tissue, the intensity and 

the phase of the emergent light is measured. In TD approach, a very short pulse of light is sent and the time of 

arrival of photons emitted from the tissue is measured. The time-domain approach is the most complicated and 

expensive system, although it contains the most information(Scholkmann et al., 2014),(Lin et al., 2009),(Wolf et 

al., 2007). 

Frequency domain multi-distance approach in a non-contact manner is performed in this paper. As light travels in 

a highly scattering medium, the energy density U, decreases more than exponentially with increasing distance 

from source(Hueber et al., 2001). In frequency-domain instruments, the intensity of the light source is sinusoidally 

modulated. The variation in time of radiant energy at any point in the medium can be described by the equation, 

𝑈(𝑡) =  𝑈𝐴𝐶 sin(2𝜋𝑓𝑡 + 𝜑𝑈) + 𝑈𝐷𝐶                   (1) 

where 𝑈𝐴𝐶 is the amplitude of the modulation in the energy density, 𝑓 is the  frequency of  the modulation, 𝜑𝑈 is 

the phase and 𝑈𝐷𝐶 is the average radiant energy density. Both 𝑈𝐴𝐶 and 𝑈𝐷𝐶 decrease as a function of the distance 

between the point of observation and the source whereas the phase at a fixed time increases with distance. The 

solution of this equation for a semi-infinite medium is supposed by Fantini as below.  The change of modulated 

light with source-detector is given as, 

𝐼𝑛(𝑅𝑑𝑐𝑟
2) = 𝑟𝑆𝑑𝑐(𝜇𝑎, 𝜇

′
𝑠) + 𝐼

′
𝑑𝑐(𝐷, 𝐾𝑑𝑐)  (2)   𝑆𝑑𝑐  =  −(

𝜇𝑎

𝐷
)1/2      (3) 

𝐼𝑛(𝑅𝑎𝑐𝑟
2) = 𝑟𝑆𝑎𝑐(𝜇𝑎, 𝜇

′
𝑠
, 𝜔, 𝑣) + 𝐼′𝑎𝑐(𝐷,𝐾𝑎𝑐)  (4)  𝑆𝜑  =  (

𝜇𝑎

2𝐷
)1/2 {[1 + (

𝜔

𝑣𝜇𝑎
)2]

1/2
− 1}

1/2

(5) 

𝑅𝜑 = 𝑟𝑆𝜑(𝜇𝑎 , 𝜇
′
𝑠 , 𝜔, 𝑣) + 𝐼

′
𝜑(𝐾𝜑)  (6)                     𝑆𝑎𝑐  =  (

𝜇𝑎

2𝐷
)1/2 {[1 + (

𝜔

𝑣𝜇𝑎
)2]

1/2
+ 1}

1/2

(7) 

where the mean of measure signal 𝑅𝑑𝑐, modulation amplitude 𝑅𝑎𝑐and phase shift φ of modulated light.  𝑣 is the 

speed of light in medium, ω is the modulation frequency and D is the diffusion coefficient. 

𝐷 =  
1

3𝜇𝑎+3𝜇′𝑠
 ≅

1

3𝜇′𝑠
                                                (8) 

𝑆𝑑𝑐 , 𝑆𝑎𝑐 ,R are the slope of   𝐼𝑛(𝑅𝑑𝑐𝑟
2) , 𝐼𝑛(𝑅𝑎𝑐𝑟

2) , 𝑅𝜑 according to r. The absorption coefficient  𝜇𝑎  𝑎𝑛𝑑  the 

reduced scattering coefficient  𝜇′𝑠  can be calculated by using equation 3,5,7. 

The determined intensity and phase slopes versus source-detector distances are used to calculate the absorption 

and the reduced scattering coefficient at each wavelength. The hemoglobin concentrations are  calculated by 

using four different absorption coefficient equations at four different wavelengths: 
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𝜇𝑎
𝜆 =  휀𝐻𝑏

𝜆 𝑐𝐻𝑏 + 휀𝐻𝑏𝑂2
𝜆 𝑐𝐻𝑏𝑂2 + 휀𝐻𝑏𝐶𝑂

𝜆 𝑐𝐻𝑏𝐶𝑂 + 휀𝐻𝑏𝑀𝑒𝑡
𝜆 𝑐𝐻𝑏𝑀𝑒𝑡    (9) 

At least four wavelengths are necessary to measure four different hemoglobin species. Four different wavelengths 

are chosen in order to measure four parameters based on absorption spectrum of the hemoglobin: 

 
Figure 1. Extinction coefficients of hemoglobin species  (Courtesy of Susan Manson, Biox/Ohmeda, Boulder, 

Colorado, 1986) 

2.2 Proposed Non-contact Design 

The design is built on the optical breadboard. Laser diode driver (LDX-3220 Newport), three RF switches 

(PE42020 peregrine), four photomultiplier tubes(PMT)(Hamamatsu H9305-13) and a function generator (DG4162 

RIGOL) are controlled by the data acquisition card(DAQ) (NI USB-6343) and LabVIEW software installed on 

the computer. Four different wavelengths(Thorlabs 658nm, 705nm, 785nm, 833nm) laser diodes are used as light 

sources. Four laser diodes with different wavelengths are modulated at 15 MHz by using laser diode driver (DC 

current, 30mA) and a function generator (AC current, 15 MHz). These two signals which modulates laser diodes 

are transmitted as AC+DC to RF switch through Bias-T. Four laser diodes are activated one at a time via digitally 

controlling RF switches. Laser light is directed to the tissue by using the dichroic mirrors and illumination fiber. 

Two separate fibers and two separate camera lenses are used. This design reduced the effects of back reflection. 

These camera lenses are focused at the same point on the target. The reflected light from the tissue is collected by 

the camera lens and collection fibers and recorded using four different PMT detectors. PMT detectors are 

connected to collection fibers at four different distances. The outputs of the PMT detectors are converted to voltage 

signal with TIA, and amplified with a inverting amplifier and a RF amplifier, then heterodyned to an 1 kHz signal 

by using frequency mixers. The low-pass filtered outputs of the mixers are recorded by the DAQ card. The control 

of the devices and calculation is done by using DAQ card and the LabVIEW software. At the same time, a reference 

signal from function generator is transmitted to frequency mixer and low pass filter. Phase differences between 

the reference signal and the detected signal are calculated and also the change of intensity is specified.  
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Figure 2. The Proposed Design 

2.3 Calibration 

Two optical phantoms are used to calibration, one is for test phantom and one is for reference phantom. The system 

is calibrated with an reference optical phantom which has known optical properties (µa=0.7cm-1 µs’=15 cm-1) 

similar to Dehaes M. et al. Theoretical intensity and phase values are calculated by using phantom’s absorption 

and scattering coefficients and illumination and collection fibers’ distances then found calibration factors by 

dividing and subtracting measured intensity and phase values of four wavelengths respectively. 

𝐼𝐴𝐶
𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏 =

𝐼𝐴𝐶
𝑡ℎ𝑒𝑜

𝐼𝐴𝐶
𝑠𝑙𝑎𝑏

 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝐼𝐴𝐶
𝑡ℎ𝑒𝑜 =

𝑒𝑟𝑆𝐴𝐶
𝑡ℎ𝑒𝑜

𝑟2
 

 and 

𝜑𝑐𝑎𝑙𝑖𝑏 = 𝜑𝑡ℎ𝑒𝑜 − 𝜑𝑠𝑙𝑎𝑏    𝑤𝑖𝑡ℎ  𝜑𝑡ℎ𝑒𝑜 = 𝑟𝑆𝜑
𝑡ℎ𝑒𝑜 

These calibration coefficients are used to test on optical phantom(µa=1cm-1 µs’=22cm-1). The absorption and the 

reduced scattering coefficients are calculated by using these equations(Dehaes M. et al 2013): 

( )
2

AC
a

AC

S S

v S S






    

and 

2 2

'
3

AC

s a

a

S S
 




   

2.3 Software 

National Instruments USB-6343 DAQ handles the commands from the computer to the measurement devices. This 

card generates on-off signals and low power-low frequency analog signals. DAQ card is the actual point where 

signals generated or read. The system facilitates the digital output channels of DAQ card when switching between 
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the channels of the RF switch. The gain of  the PMT is a DC signal that runs from the analog output channels of 

the DAQ card.  

 
 

Figure 3. Front panel of software 

 
The proposed design is controlled remotely by NI LabVIEW.  There exists six panels. The main panel includes 

the file path where data is saved and graphs of real-time measurement for each wavelengths and the absorption 

and the reduced scattering coefficient values for each wavelengths. The on/off control of the function generator 

at function generator panel. The first channel of the function generator controls the  reference signal and AC 

signal of the laser diode.  The second channel of the function generator controls the input of the frequency mixer. 

The inputs to this panel are amplitude and frequency of both reference and the AC signal of signal. The gain of 

the PMT is controlled by analog output channels of DAQ card. Analog output panel produces a voltage between 

0.25V and 1.00V. The detected light signal is read from the analog input channels of DAQ card. Digital output 

of the DAQ card is used to drive sequentially of each laser diode. The digital output combination drives the 

different outputs of RF switch. 

 

3. RESULTS 

In order to test the proposed design we used a test optical phantom which has known absorption and reduced 

scattering coefficients for four different wavelengths. Test phantom’s coefficients(µa=1cm-1 µs’=22cm-1) are 

different than reference one(µa=0.7cm-1µs’=15 cm-1). As mentioned in Section 2.3, calibration factors are applied 

to measurements.  

 

a. Before calibration      b.  After calibration 

Figure 4. The change of intensity to source-detector distance 

 

1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

2.2

2.4

distance(mm)

in
te

n
s
it
y
 

 

 

intensity vs. distance

intensity fit

1.4 1.6 1.8 2 2.2 2.4

0

0.5

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

4.5

5

x 10
-5

distance(mm)

In
te

n
s
it
y
 a

ft
e
r 

c
a
lib

ra
ti
o
n

 

 

intensity vs. distance

intensity fit



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                                  590 

 

 

 
 

a. Before calibration         b.  After calibration 

Figure 5. The change of phase to source-detector distance 

As expected, the intensity of measurement is decreased as source-detector distance increased whereas the phase 

of measurement is increased as source-detector distance increased. The magnification factor is 9. The source-

detector distances are 1.5, 1.9, 2.3, 2.7mm. After calibration, the fitting of the intensity is  recovered. The phase 

depends on the modulation frequency. The change of intensity is better fit to the change of phase.  

The results in Table-1 and Table-2 give the mean and standard deviation of the 30 measurement on phantoms.  

Table 1. Mean and Standard Deviation of Absorption Coefficient 

aμ                   658nm 705nm 785nm 833nm 

Mean 0.7949 0.6905 0.6704 0.6129 

Std 0.1579 0.1187 0.0992 0.1030 

 

Table 2. Mean and Standard Deviation of Reduced Scattering Coefficient 

μ s                   658nm 705nm 785nm 833nm 

Mean 19.8760 18.8446 17.1337 17.9265 

Std 4.2729 3.4936 2.5768 2.8925 

 

4. DISCUSSION 

Our aim is to measure oxyhemoglobin, deoxyhemoglobin, carboxyhemoglobin and methemoglobin concentrations 

in a contactless manner. Proposed design results with underestimation of the absorption and scattering coefficients 

at 15 MHz. For FDMD measurements to able to observe phase difference more accurate, modulation of light 

should be at least 50 MHz. We observed that the accuracy of the system is increased when the modulation 

frequency is increased. This novel non-contact design represent that measurement is possible at low frequencies. 

5. CONCLUSION 

The assessments of hemoglobin parameters quickly is vital. Current hemoglobin measurement require blood gas 

analysis and it is painful, time-consuming and non-continuous. Current commercial oximeters use NIR CW 

method with a probe and need to calibration. In current literature, the application of FDMD method needs a probe, 

and it has disadvantages. 

This study represents an effective way to measure hemoglobin parameters in a contactless manner. Proposed 

design results with underestimation of the absorption and the reduced scattering coefficients at 15 MHz. 

Modulation frequency should be at least 50 MHz for more accurate results. We observed that the accuracy of the 

system is increased when the modulation frequency is increased. Based on the results in Section 3 we can conclude 

that non-contact measurement is possible with the proposed design. 

This study will be improved with well-designed trans impedance amplifier that allows high frequencies. In 

addition, this study will be extended with clinical measurements for absolute quantification of hemoglobin types. 
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Özet 

Bitümlü bağlayıcılar, asfalt yol kaplamalarının önemli bileşenlerindendir. Genelde karışım ağırlığının % 4–6’sını 

oluşturmasına rağmen, kaplamalarının davranışlarında önemli rol oynarlar. Bu çalışmada; polipropilen (PP), 

yüksek yoğunluklu polietilen (YYPE) ve polietilen tereftalat (PET) atık plastikleri belirli bir oranda 

(PP/YYPE/PET=3/2/1) karıştırılmış ve plastik karışımı 300–350 °C sıcaklık aralığında piroliz edilmiştir. 

Pirolizden elde edilen ürünlerin (katı, sıvı ve gaz) verimleri hesaplanmıştır. Elde edilen piroliz katı ürünü (çar–

katkı), saf 50/70 penetrasyon dereceli bitümle % 2, 4, 5 ve 6 oranlarında karıştırılarak modifiye bitümler elde 

edilmiştir. Katkının saf bitümlü bağlayıcıya etkisini incelemek amacıyla; saf ve modifiye bitümlere penetrasyon, 

yumuşama noktası ve RV (dönel viskozimetre) deneyleri uygulanmıştır. Deneyler sonucunda; saf bitüme göre, 

PP–YYPE–PET katkılı modifiye bitümlerin penetrasyon değerlerinin azaldığı ve yumuşama noktası değerlerinin 

arttığı görülmüştür. Ayrıca; saf bitüme göre 60–105 °C sıcaklık aralığında vizkozite değerlerinin arttığı, diğer 

sıcaklıklarda ise (120–165 °C) viskozitenin saf bitüme yakın olduğu görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Bitüm, birlikte piroliz, plastik atıklar, modifiye bitüm 

 

1. GİRİŞ 

Çeşitli katkıların belirli oranlarda ve şartlarda bitümlü bağlayıcı içerisine veya karışım plentinde bitümlü sıcak 

karışım (BSK) içerisine katılmasıyla, modifikasyon işlemi yapılmaktadır. Kullanılmakta olan bitümler modifiye 

edilerek, gerek bağlayıcının gerekse karışımın performansı artırılmaya çalışılmaktadır. 

Esnek yol kaplamasının performansını artırmak, oluşan problemlere karşı çözümler getirmek ve yol yapım–

bakım–onarım maliyetlerini azaltmak amacıyla bitümlü bağlayıcının modifıye edilerek iyileştirilmesi, karayolu 

ağındaki her yılki artıştan dolayı giderek önem kazanmaktadır. Fakat bilinçsiz katkı maddesi kullanımı, hem 

beklenen özelliklerde bir düşüş hem de maliyette artış anlamına gelmektedir. Katkı maddesi, bitümlü bağlayıcının 

özelliğini iyileştirse bile maliyeti artırdığı zaman ekonomik ve uygulama olarak önemli bir etki oluşturmayacaktır. 

Bu yüzden, bitüm modifikasyonunda maliyeti olmayan atık plastiklerin kullanılması çalışmanın önemli bir 

noktasıdır. Böylece, atık plastiklerin farklı bir uygulama ile değerlendirilmesi sonucu çevre ve insan sağlığına ve 

ülke ekonomisine büyük katkı sağlanmış olacaktır.  

2. MATERYAL VE METOD 

Bu çalışma kapsamında; PP, YYPE ve PET atık plastikleri birlikte piroliz edilmiştir. PP atık plastiği olarak siyah 

renkli meyve–sebze kasaları, YYPE atık plastiği olarak koyu renkli madeni yağ bidonları ve PET atık plastiği 

olarak berrak renkli PET şişeler seçilmiştir. Atıklar, Konya Sanayi Bölgesinde belirli yerlerden; saf 50/70 

penetrasyon dereceli bitüm, Kırıkkale Rafinerisinden temin edilmiştir. Piroliz katı ürünü  saf 50/70 penetrasyon 

dereceli bitümle belirli oranlarda karıştırılmış ve modifiye bitümler elde edilmiştir. Daha sonra saf ve modifiye 

bitümlü bağlayıcılara penetrasyon, yumuşama noktası ve RV deneyleri uygulanmış ve katkının bitümlü bağlayıcı 

üzerinde oluşturduğu etkiler araştırılmıştır. 

2.1 Piroliz Deneyleri 

Piroliz, uzun zincirli polimer moleküllerini ısı ve basınç yoluyla daha küçük, daha az karmaşık moleküllere termal 

olarak indirgeme sürecidir. Süreç, daha kısa süre ve oksijensiz yoğun ısı gerektirir. Piroliz sırasında üretilen üç 
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ana ürün, özellikle üretim ve rafineriler başta olmak üzere sanayiler için değerli olan petrol (sıvı), gaz ve çar (katı–

kalıntı)'dır (A. Sharuddin ve ark., 2016).  

Çalışma kapsamında belirlenen atıkların piroliz işlemi Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Ulaştırma 

laboratuarında bulunan ve şekil 1’de gösterilen piroliz deney sisteminde yapılmıştır. Bu deney sistemi üç farklı 

birimden oluşmaktadır. Bu birimler reaktör (fırın), yoğunlaştırma (sıvı ürünleri toplama) ve kontrol birimidir.  

 
Şekil 1. Piroliz deney sistemi ve birimleri 

Piroliz işleminde; plastik karışım grubundaki plastiklerin birbirleri arasındaki oran, plastiklerin türlerine göre 

kullanım oranlarından yola çıkarak belirlenmiş ve bu oranlar tablo 1’de gösterilmiştir (Anonymous, 2016). Tablo 

1 dikkate alınarak; PP/YYPE/PET için 3/2/1 oranı seçilmiştir. 

Tablo 1. Plastiklerin türlerine göre kullanım oranı (Anonymous, 2016) 

Plastik Türü Kullanım Oranı (%) 
PP (Polipropilen) 19,1 

YYPE (Yüksek yoğunluklu polietilen) 12,1 
PET (Polietilen tereftalat) 7,1 

 

2.2. Modifikasyon İşlemleri 

PP–YYPE–PET karışımının pirolizi sonucunda; reaktör tabanında elde edilen katı ürün, saf 50/70 penetrasyon 

dereceli bitümle karıştırılmıştır. Bitüm ağırlığının % 2, 4, 5 ve 6’sı miktarındaki katkı bitüme ilave edilerek değişik 

oranlarda modifiye bitümler elde edilmiştir. Modifikasyon parametreleri: 160–180 °C sıcaklık, 15 dak. 500 rpm 

ön karıştırma (katkı ilave süreci) ve 45 dak. 1300 rpm yüksek karıştırma (katkı ilavesi tamamlandıktan sonra hızlı 

karıştırma) olarak belirlenmiş ve yüksek kesmeli polimer modifiye mikseri kullanılarak, her bir katkılı modifiye 

bitüm için aynı işlemler uygulanmıştır. 
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2.3. Bitüm Deneyleri 

Saf ve % 2, 4, 5 ve 6 katkılı modifiye bitümlere penetrasyon, yumuşama noktası ve RV deneyleri uygulanmıştır.  

Bitümlü bağlayıcının penetrasyon değeri, milimetrenin onda biri kadar mesafe olarak ifade edilir. Penetrasyon 

deneyinde; standart bir iğnenin, dikey olarak örneğin yüzeyine nüfuz etmesi sağlanmış ve 25 °C sıcaklık, 5 sn. 

süre ve 100 gr yükleme şeklinde bilinen koşullar altında deneyler uygulanmıştır (ASTM D5, 2013). 

Yumuşama noktası deneyinde; iki adet, disk şeklindeki halkalar içerisinde bitümlü bağlayıcı örnekleri bir sıvı 

banyosunda kontrollü bir hızda ısıtılmış ve her bir örnek üzerine çelik bilye yerleştirilmiştir. Bitümün ısınmasından 

dolayı her bir çelik bilyenin, bitüm içine sarılması ve 2,5 cm yükseklikten düşüp deney düzeneğine değmesi ile 

yumuşama noktası değerleri elde edilmiştir (ASTM D36, 2014). 

Saf ve katkılı bitümlerin viskozite değerleri, “Brookfıeld Viscometer” olarak tanımlanan deney cihazı kullanılarak 

belirlenmiştir. 27 numaralı spindle kullanılarak ve gerekli deneysel koşullar uygulanarak viskozite ölçümleri 

yapılmıştır. 60–165 °C sıcaklık aralığında ve her 15 °C artan sıcaklıklarda viskozite okumaları yapılmıştır (ASTM 

D4402, 2015). 

3. SONUÇ 

Plastik karışımlarının pirolizleri 300–350 °C sıcaklık aralığında yapılmıştır. Piroliz ve bitüm deneyleri sonucunda 

elde edilen bulgular aşağıda verilmiştir. 

 

3.1. Piroliz Deneylerinin Sonuçları 

Yapılan deneyde, şekil 2’de görülen 450 gr. PP, 300 gr. YYPE ve 225 gr. PET’den oluşan (3/2/1 oranı) 900 gr. 

plastik karışımı reaktöre kondu. Gerekli bağlantılar takılarak cihaz hazır hale getirildi. Cihazın kontrol biriminde; 

sıcaklık ayarlandı, ısıtma kademesi de 1’e getirildi. Isıtmanın başlatılmasıyla birlikte, 20 dakika civarında sisteme 

N2 (azot) gazı akışı sağlandı. Deney tamamlandıktan ve reaktör belli bir soğukluğa geldikten sonra, bağlantılar 

söküldü. Reaktörden ve sıvı toplama kaplarından elde edilen katı ve sıvı ürünler tartıldı ve ürün verimleri aşağıdaki 

formüllerle hesaplandı. 

  
Şekil 2. PP–YYPE–PET plastik karışımı 

x100
(gr.) hammadde Toplam

(gr.) miktarıürün  Katı
% KATI                       x100

900

450
% KATI  

x100
(gr.) hammadde Toplam

(gr.) miktarıürün  Sıvı
%SIVI                          x100

900

286
IVI% S  

%GAZ = 100 – (% Katı ürün + % Sıvı ürün)              
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Yapılan hesaplamalara göre: katı ürün verimi % 50; sıvı ürün verimi % 31,78 ve gaz ürün verimi de % 18,22 olarak 

bulunmuştur. Deney sonunda elde edilen ürünler şekil 3’de görülmektedir. 

  
Şekil 3. PP–YYPE–PET plastik karışımının pirolizi sonucu elde edilen katı ve sıvı ürün 

 

3.2. Bitüm Deneylerinin Sonuçları 

Saf ve katkılı bitümlerin penetrasyon deneylerinin sonuçları tablo 2’de, yumuşama noktası deneylerinin sonuçları 

tablo 3’de ve RV deneylerinin sonuçları tablo 4’de verilmiştir. Tablo 2 ve 3’de görüldüğü gibi; saf bitüme göre, 

katkılı bitümlerin penetrasyon değerleri düşmüş ve yumuşama noktası değerleri yükselmiştir. 

Tablo 2. Saf ve Katkılı Bitümlerin Penetrasyon Değerleri 

Bitümlü Bağlayıcı Penetrasyon Değeri 
50/70 Saf Bitüm 56 

% 2 PP–YYPE–PET Katkılı Bitüm 51 
% 4 PP–YYPE–PET Katkılı Bitüm 49 
% 5 PP–YYPE–PET Katkılı Bitüm 48 
% 6 PP–YYPE–PET Katkılı Bitüm 45 

 

Tablo 3. Saf ve Katkılı Bitümlerin Yumuşama Noktası Değerleri 

Bitümlü Bağlayıcı Yumuşama Noktası Değeri 
50/70 Saf Bitüm 51,5 °C 

% 2 PP–YYPE–PET Katkılı Bitüm 55,0 °C 
% 4 PP–YYPE–PET Katkılı Bitüm 57,5 °C 
% 5 PP–YYPE–PET Katkılı Bitüm 61,5 °C 
% 6 PP–YYPE–PET Katkılı Bitüm 62,5 °C 

Tablo 4. Saf ve Katkılı Bitümlerin Viskozite Değerleri  

Sıcaklık 

(°C) 
Saf 

Bitüm 
VİZKOZİTE DEĞERLERİ (cp = mPa.s) 

% 2 Katkılı % 4 Katkılı % 5 Katkılı % 6 Katkılı 
60 262.000 373.633,3 454.833,3 587.500 675.266,7 
75 41.430 53.096,7 63.070 75.560 85.150 
90 9.536,7 10.446,7 11.850 13.113,3 14.210 

105 2.897 2.928 2.982 3.179,7 3.197,3 
120 1.084 1.064,7 1.053,3 1.086 1.060 
135 474,2 473,4 467,6 475,8 469,1 
150 241,2 239,6 236,7 239,2 238,8 
165 130,9 131,3 128,8 133,4 130,4 
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Tablo 4’de verilen saf ve katkılı bitümlerin viskozite değerlerinden yola çıkarak, katkı ilavesi ile saf bitümün 

viskozitesindeki değişim tablo 5’de yüzde (%) olarak gösterilmiştir. Tablo 5’de görülen negatif (–) değerler 

vizkozite azalışını ifade etmektedir. 

Tablo 5. Katkı İlavesiyle Saf Bitümün Viskozitesindeki Değişim  

Sıcaklık 

(°C) 
VİZKOZİTE DEĞİŞİMİ (SAF BİTÜME GÖRE–%) 

% 2 Katkılı % 4 Katkılı % 5 Katkılı % 6 Katkılı 
60 42,6 73,6 124,2 157,7 
75 28,2 52,2 82,4 105,5 
90 9,5 24,3 37,5 49,0 

105 1,1 2,9 9,8 10,4 
120 –1,8 –2,8 0,2 –2,2 
135 –0,2 –1,4 0,3 –1,1 
150 –0,7 –1,9 –0,9 –1,0 
165 0,3 –1,6 1,9 –0,3 

4. TARTIŞMA 

Yapılan piroliz ve bitüm deneyleri sonucunda şu tespitlere ulaşılmıştır: 

- Plastik karışımının piroliz deneyi sonucunda katı ürün verimi % 50 olarak bulunmuştur. Böylelikle; 

pirolizden elde edilen katkının veriminin % 50 olduğu görülmüştür. 

- Tablo 2 ve Tablo 3 incelendiğinde, saf bitüme kıyasla tüm katkılı bitümlerin penetrasyon değerlerinin 

azaldığı ve yumuşama noktası değerlerinin arttığı görülmüştür. Katkı miktarları arttıkça penetrasyon 

değerleri azalmış ve yumuşama noktası değerleri de artmıştır. Yumuşama noktası ve penetrasyon deney 

sonuçları; katkılı bitümlerin kıvamının saf 50/70 bitüme göre daha sert olduğunu göstermektedir. 

- Tablo 4 ve Tablo 5 incelendiğinde; katkılı modifiye bitümlerin viskozite değerleri, saf bitüme göre 

özellikle 60 ve 75 °C sıcaklıklarda oldukça iyi bir artış göstermiş ve 90 ile 105 °C sıcaklıklarda da bu artış 

devam etmiştir. Fakat diğer sıcaklıklarda (120–165 °C) viskozite değerleri oldukça karmaşık bir durum 

sergilemekle birlikte, saf ve katkılı bitümlerin vizkozite değerlerinin birbirine oldukça yakın olduğu 

görülmüştür. Viskozite artışıyla, bitümün yüksek sıcaklıklardaki performansının ve tekerlek izi direncinin 

artması beklenmektedir. Ayrıca Tablo 5 incelendiğinde; tüm sıcaklıklarda (60–165 °C) viskozite 

değişiminin en yüksek değerinin % 5 katkılı bitümde olduğu görülmektedir. Bu yüzden, katkının optimum 

oranı % 5 olarak belirlenmiştir. 
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Abstract 

Zamak-5 is a Zn-Al alloy having advantages such as good castability and low melting temperature. It is used in 

manufacture of automotive and machine parts such as fittings, frames, handles, etc. It is especially suitable for 

metal pressure die casting process. 

In this study Mn was introduced into Zamak-5 alloy in order to modify its composition. Effects of this 

compositional modification were investigated by microstructural examinations and mechanical tests such as 

hardness test and three point bending test. Alloying was performed by melting Zamak-5 at 450 oC and 650 oC. 

Casting was conducted into permanent metal molds after remelting the modified alloy at 450 oC. ICP analyses 

were performed to determine the amount of Mn in the modified alloys. The amounts of Mn in the modified Zamak-

5 alloys were determined as 0.057 % and 0.126 %. Microstructure was investigated by optical microscopy. 

As a result of microstructural examinations, it was seen that addition of Mn did not change the size of the eta and 

eutectic phases. Intermetallic compounds containing Mn were observed in the microstructure. There was a slight 

increase in hardness and slight reduction in strength of the alloy upon addition of Mn. 

Keywords: Zamak-5, Mn addition, alloy modification 

1. INTRODUCTION 

Zamak-5 is a Zn-Al alloy that is especially suitable for injection molding due to its advantageous properties such 

as good castability and low melting temperature. It is used in manufacture of automotive and machine parts such 

as fittings, frames, handles, etc. 

Zn-Al alloys have been used in automotive applications, mechanical parts and decorative purposes due to their 

good casting ability, long mold life, low melting temperature etc. since 1920s. Zn-Al alloys that have fast and low 

cost casting abilities can be die cast. While alloys that contain lower than % 5 Al can be produced via hot chamber 

casting process, the alloys that contains higher than % 5 Al can only be produced via cold chamber die casting 

because of corrosion risks (Goodwin 1989, Campbell 2011). 

Today, ZAMAK-2, ZAMAK-3 and ZAMAK-5 are featured members of the most preferred Zn-Al alloys. The 

name of ZAMAK consists of (Zink), (Aluminium), (MAgnesium) and (Kupfer). ZAMAK-2, ZAMAK-5 contain 

respectively %3, %1 copper and presents higher hardness and strength values than ZAMAK-3 (ZAMAK-3 

contains no copper) (Goodwin 1989). 

Among the Zn-Al alloys, ZAMAK-3 that contains % 4 Al has excellent impact resistance and dimensional 

stability. On the other hand ZAMAK-5 that has almost same chemical composition (higher copper amount) in 

comparison to ZAMAK-3, performs high tensile strength and creep resistance. In addition ZAMAK – 5 has good 

ductility, hardness and final treatment attributes (Uğur 2009, Wu 2016). 

In this study Mn was introduced into Zamak-5 alloy in order to modify its composition. It was aimed to increase 

the hardness of the Zamak-5 alloys. Effects of this compositional modification were investigated by 

microstructural examinations and mechanical tests such as hardness test and three point bending test. 
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2. MATERIALS AND METHODS 

Mn in flake form was utilized for alloying of Zamak-5 alloy. Alloying was performed by melting Zamak-5 at two 

different temperatures, namely 450 oC and 650 oC. After alloying, the modified Zamak-5 alloys were cast into 

permanent molds. Remelting was performed before casting the samples for microstructural examinations and 

mechanical tests. Casting was conducted in permanent metal molds after remelting the modified alloy. Remelting 

temperature was 450 oC.  

ICP analyses were performed to determine the amount of Mn in the modified Zamak-5 alloy. Microstructure was 

investigated by optical microscope. Hardness tests and 3-point bending tests were conducted. Hardness values 

were determined by employing a Brinell hardness tester (Brinell 10, Bulut Makina). Three point bending tests 

were carried by a Shimadzu AG-IC 50KN unit. 

 

3. RESULTS 

Changes in the microstructure and mechanical properties of Zamak-5 alloy as a result of Mn addition were 

determined. 

3.1 Determination of Composition 

Compositions of the alloys after modification with Mn were determined. When alloying was performed by melting 

the Zamak-5 alloy at 450 oC and adding Mn into the melt, amount of Mn in the final alloy was determined as 0.057 

%. Some of the added Mn is believed to mix with the slag. Therefore, all of the Mn which was initially added to 

the melt was not in Zamak-5 alloy. 

When alloying was performed by melting the Zamak-5 alloy at 650 oC and adding Mn into the melt, amount of 

Mn in the final alloy was determined as 0.126 %. This result shows that higher amount of Mn was present in the 

Zamak-5 alloy, when alloying was performed at a higher temperature. 

3.2 Optical Microscopy Examinations 

Optical micrographs of base (unmodified) Zamak-5 and Mn alloyed Zamak-5 which were alloyed at 450 oC and 

cast at 450 oC, are presented in Figure 1. 

 

  

(a)  (b) 

Figure 13. Optical micrographs of (a) Base Zamak-5 and (b) Mn alloyed Zamak-5 (alloying: 450 oC, casting: 

450 oC) 
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As a result of microstructural examinations, it was seen that addition of Mn did not change the size of the eta and 

eutectic phases. Intermetallic compounds containing Mn were observed in the microstructure as indicated in Figure 

1(b). Alloying at 650 oC was seen not to change the microstructure of Zamak-5 alloy (Figure 2). 

 

  

(a) (b) 

Figure 2. Optical micrographs of (a) Base Zamak-5 and (b) Mn alloyed Zamak-5 (alloying: 650 oC, casting: 450 
oC) 

 

3.3 Hardness Measurement Results 

Hardness values of the base and Mn alloyed samples are presented in Figure 3. Hardness of the base Zamak-5 

alloy which was melted at 450 oC and cast at 450 oC is 97 ± 1 HB10. Mn addition at 0.057 % did not make a 

significant change in hardness. Hardness value of the sample which was alloyed with Mn by melting at 450 oC 

and cast at 450 oC having Mn addition of 0.057 % is 95.6 ± 0.35 HB10 (Figure 3(a)). 

 

  

(a) (b) 

Figure 3. Hardness values of (a) Base Zamak-5 and Mn alloyed Zamak-5 (alloying: 450 oC, casting: 450 oC), (b) 

Base Zamak-5 and Mn alloyed Zamak-5 (alloying: 650 oC, casting: 450 oC) 

 

Hardness of the base Zamak-5 alloy which was molten at 650 oC and cast at 450 oC is 97 ± 2.42 HB10. Mn addition 

at 0.126 % provided a significant increase in hardness. Hardness value of the sample which was alloyed with Mn 

by melting at 650 oC and cast at 450 oC having Mn addition of 0.126 % is 102.8 ± 1.74 HB10 (Figure 3(b)). The 
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increase in the hardness of base Zamak-5 alloy as a result of Mn addition of 0.126 % may be attributed to the 

presence of the intermetallic particles in the structure, which were observed in microstructural examinations. 

3.4 Bending Strength 

Bending strength values of the base and Mn alloyed Zamak-5 samples are presented in Figure 4. Bending strength 

of the base Zamak-5 alloy which was melted at 450 oC and cast at 450 oC is 700 ± 48 MPa. Mn addition at 0.057 

% caused a slight reduction in bending strength. Hardness value of the sample which was alloyed with Mn by 

melting at 450 oC and cast at 450 oC having Mn addition of 0.057 % is 617.5 ± 53 MPa (Figure 4(a)). 

Bending strength of the base Zamak-5 alloy which was melted at 650 oC and cast at 450 oC is 620 ± 31 HB10. Mn 

addition at 0.126 % casued a slight reduction in bending strength. Bending strength value of the sample which was 

alloyed with Mn by melting at 650 oC and cast at 450 oC having Mn addition of 0.126 % is 581 ± 1.1 HB10 (Figure 

4(b)). The decrease in the bending strength of base Zamak-5 alloy as a result of Mn addition of both amounts may 

be attributed to the presence of the intermetallic particles in the structure, which were observed in microstructural 

examinations (Figure 1(b)). 

 

  

(a) (b) 

Figure 4. Bending strength values of (a) Base Zamak-5 and Mn alloyed Zamak-5 (alloying: 450 oC, casting: 450 
oC), (b) Base Zamak-5 and Mn alloyed Zamak-5 (alloying: 650 oC, casting: 450 oC) 

 

4. DISCUSSION 

All of the Mn which was initially added to the melt was not in the final cast Zamak-5 alloy. Performing the alloying 

operation at two different temperatures resulted in different amounts of Mn in the alloy. Higher amount of Mn was 

present in the Zamak-5 alloy, when alloying was performed at a higher temperature. Hardness of the Mn added 

Zamak-5 alloy, in which alloying was performed at 650 oC, was considerably higher than the base Zamak-5 alloy. 

This was attributed to the presence of Mn bearing intermetallic particles in the microstructure of the Mn-modified 

Zamak-5 alloy. 

5. CONCLUSION 

Zamak-5 base alloy was modified by addition of Mn, at two different amounts. Mn addition did not make a change 

in the microstructure of the alloys. Mn addition at 0.057 % did not make a significant change in hardness. On the 

other hand, Mn addition at 0.126 % provided a significant increase in hardness. Hardness value of the sample 

having 0.126 % Mn was 102.8± 1.74 HB10 and that of the base Zamak-5 alloy was 97 ± 2.42 HB10. The increase 

in the hardness of base Zamak-5 alloy as a result of Mn addition of 0.126 % may be attributed to the presence of 

the intermetallic particles in the structure, which were observed in microstructural examinations. The increase in 
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the hardness of the alloy is expected to enhance the wear resistance of the alloy. This may widen the application 

and utilization fields of Zamak-5 alloy. Wear tests of the samples are to be conducted. 
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Özet 

Perdeler boyutları itibari ile önemli yatay rijitlikleri olan elemanlardır. Rijitliğin haricinde deprem 

sırasında perdelerin yükseklik / genişlik oranına bağlı olmak kaydıyla mümkün olduğunca sünek bir 

şekilde davranıp payına düşen deprem kuvvetini üzerinde plastik ötesi deformasyon oluşarak absorbe 

etmesi istenir. Bu nedenle perdenin plastikleşecek olan kritik bölgesinde özel tasarım yapılır. Deprem 

sırasında perdede oluşacak olan mafsallaşmanın bu kritik bölge içinde oluşması beklenmektedir. 

Yönetmeliklerde perde tasarımında göz önüne alınması gereken sınırlar içinde kritik perde yüksekliği 

kavramı da bulunmaktadır. Betonarme yapı elemanlarında plastik mafsal boyunun gerçek yapı davranışa 

uygun olarak belirlenebilmesi yapılacak olan hesabın ve kabullerin gerçek davranışla mümkün 

olduğunca uyum içinde olması açısından oldukça önemlidir. Bu çalışmanın temel motivasyonunu sünek 

davranış beklenen betonarme perdelerin mafsallaşma bölgesi ile yönetmeliklerde verilen kritik perde 

yüksekleri arasında bir ilişkinin olup olmadığının saptanması oluşturmuştur. Türkiye Bina Deprem 

Yönetmeli-2018’e uygun olarak seçilen bir eğilme perdesinin yatay yük ve düşey yük etkisinde göçme 

anına kadar olan lineer olmayan davranışı ABAQUS programı kullanılarak elde edilmiştir. Donatıda 

akma baz alındığında plastik mafsal boyu (Lpz) perde genişliğinin 0,88~1,04 katı oranda olduğu ve 

betonda eğilme baz alındığında plastik mafsal boyu(Lp)  perde genişliğinin 1,12~1,26 katı oranda olduğu 
görülmüştür.  

Anahtar Kelimeler: Perde, Mafsal, Deprem, Kritik Yükseklik, Modelleme 

 

Abstract 

Reinfored concrete (RC) shear walls are element with significant lateral stiffness by their 

dimensions. In addition to the stiffness, the RC shear wall must to behavior  as ductile as possible 

depending on the height / width ratio during the earthquake and it is requested to absorb the earthquake 

energy which must be receive by forming plastic deformation. For this reason, special design is made in 

the critical area of the shear wall which will occur of plastic damage. It is expected that the plastic hinge 

on the shear wall during the earthquake will occur in this critical region. According to regulations (codes) 

there are also critical wall height notion within the limits to be considering in shear wall design. The 

determination of the plastic hinge length in accordance with the actual structure behavior of the RC 

structural elements is very important in terms of ensuring that the account and the acceptances to be made 

are in harmony with the actual behaviour. The main motivation of this study is to determine whether 

there is a relationship between hinge zone of reinforced concrete shear walls expected from ductile 

behavior and the critical wall heights given in the regulations. According to Turkey Building Earthquake 

Regulations-2018 having been designed a flexure wall under the effect of horizontal and vertical loads 

and the non-linear behavior of the shear wall was obtained using the ABAQUS program. Based on the 

yield in the reinforcement, it was found that the plastic hinge length (Lpz)  is 0,88~1,04 times  the width 

of  shear wall. Based on flexural in the concrete, it was found that the plastic hinge length (Lp)  is 

1,12~1,26 times  the width of  shear wall. 
Keywords: Shear Wall, Hinge, Earthquake, Critical Height, Modelling 
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1. GİRİŞ 

Deprem aktivitesinin yoğun olduğu bölgelerde gerçekleştirilen yapı tasarımlarında dikkate alınan deprem 

kuvvetleri oldukça önemlidir. Çok katlı yapılarda deprem kuvvetlerinin karşılanması için betonarme perdeler 

kullanılmakta ve bu durum yapının yatay rijitliğini arttırmaktadır. Ayrıca betonarme perdeler çerçeve türü taşıyıcı 

sistemlerin yatay yer değiştirmesini sınırlamaktadır. Deprem esnasında betonarme yapılar plastik deformasyonlar 

yapmakta ve yapıya gelen enerjiyi sönümlemektedirler.  Yapı elemanlarında meydana gelen plastik 

deformasyonlar belirli bir bölgede toplanmakta ve bu bölge plastik mafsal bölgesi olarak adlandırılmaktadır. 

Plastik mafsal bölgesi elemanın yük taşıma ve deformasyon kapasitesi için oldukça önemlidir ve bu yüzden plastik 

mafsal boyunun gerçek davranışla uyumlu olacak şekilde belirlenmesi yapı için büyük avantaj sağlamaktadır.  

Perdeler önemli yatay rijitliğe sahiptirler ve bunun yanında sahip oldukları yükseklik / genişlik oranına bağlı olarak 

olabildiğince sünek davranıp paylarına düşen deprem kuvvetlerini elastik ötesi deformasyonlar yaparak absorbe 

etmeleri beklenmektedir. Perdenin plastikleşecek olan kritik bölgesinde özel bir tasarım gerçekleştirilmelidir. 

Yönetmeliklerde bu tasarım için öngörülen sınırlar bulunmaktadır ve kritik perde yüksekliği de bu sınırlar 

içerisindedir. Bu çalışmanın amacı sünek davranış beklenen betonarme perdelerin mafsallaşma bölgesi ile 

yönetmeliklerde verilen kritik perde yüksekleri arasında bir ilişkinin olup olmadığının belirlenmesidir. Çalışmada 

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY-2018) göz önüne alınarak yüksek süneklikte betonarme bir perde 

örneği üzerinden modelleme yapılmıştır ve plastik mafsal bölgesinin belirlenebilmesi için gerekli olan lineer 

olmayan davranış ABAQUS programı kullanılarak elde edilmiştir. 

2. PLASTİK MAFSAL TANIMI VE PERDELER İÇİN PLASTİK MAFSAL BOYU KABULLERİ 

Depremler esnasında betonarme yapılarda doğrusal olmayan şekil değiştirmeler meydana 

gelmektedir ve doğrusal olmayan eğilme şekil değişmelerinin plastik mafsal adı verilen kesitlerde 

toplandığı, bunun dışında kalan bölgelerde sistemin doğrusal elastik davrandığı varsayımı yapılmaktadır. 

Bu hipotez plastik mafsal hipotezi olarak isimlendirilmektedir ( Kumbasaroğlu, 2010). 

Perdeler taşıyıcı sistemden ayrı olacak şekilde dikey bir konsol kiriş gibi düşünülerek incelemeler 

yapılmaktadır. Şekil 1’ de görüldüğü üzere plastik mafsal hesap esasında tepe noktasındaki ötelenme, 

akma durumundaki ötelenme (∆y) ve perde alt bölgesinde meydana gelen plastik mafsaldaki dönmeden 

oluşan plastik ötelenme (∆p)  bileşenlerinin toplamı olacak şekilde belirlenmektedir. Ötelenme değeri 
(1) denklemi ile belirlenmektedir. Akma durumuyla meydana gelen ötelenme perde boyunca doğrusal 

olduğu kabul edilen elastik eğrilik dağılışının çift entegrasyonu ile belirlenirken, plastik bileşen ise 

plastik mafsal dönme açısı ve perde boyunun çarpımıyla hesaplanmaktadır(Kazaz,2012). 
                            ∆ = ∆𝑦 + ∆𝑝 =  

∅𝑦𝐻
2

3
 + (∅ − ∅𝑦) Lp ( H-0.5Lp )                                  (1) 

(1) denklemindeki (∅ − ∅𝑦)Lp bileşeni plastik mafsal dönme açısının belirlenmesini sağlar ve 

plastik eğriliğin plastik mafsal boyunun (Lp) orta kısmında yığılı olduğu kabulü yapılmaktadır. Aslında 

plastikleşmenin oluştuğu bölgenin uzunluğu (Lpz) plastik mafsal boyundan daha büyük bir değer 

alabilmektedir. Bu bakış açısıyla plastik mafsal boyu, dönme ve eğrilik arasında belirleyebilmek için 

kullanılmaktadır. Perde tabanındaki moment-eğrilik ilişkisi, M - ∅ , varsayılan malzeme modelleri 
aracılığıyla kesit yapılarak bulunmaktadır. (Kazaz,2012).  
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Şekil 1. Plastik Mafsal Yöntemi ve Mafsal Boyunun Tanımı(Kazaz,2012) 

Plastik mafsal boyunu belirleyebilmek için Oesterle ve ark. (1984) betonarme perdeleri sistemden 

ayrı olacak şekilde tersinir yüklemeye maruz bırakmışlardır ve plastik mafsal boyunun perdenin plandaki 

uzunluğuna (lw) eşit olduğu kabulünü yapmışlardır. Paulay (1986) süneklik düzeyi yüksek perdelerin 

tasarımı için önerilerde bulunmuştur ve plastik mafsal uzunluğunun perde uzunluğunun bir fonksiyonu 

olduğunu belirtmiştir. Plastik mafsal uzunluğunun 0.5lw ve lw arasında bir değer alınmasını önermiştir. 

Thomsen ve Wallace (2004) deneysel verileri kıyaslayarak plastik mafsal uzunluğunun 0.33lw ve 0.5lw 

arasında olması gerektiği sonucuna varmışlardır. Paulay ve Priestly (1993) süneklik düzeyi yüksek 

dikdötgen kesitli perdelere sismik yüklemeler yaparak burkulma durumlarını incelemişlerdir. Plastik 

mafsal boyunu belirlemek için (2) denklemini kullanmışlardır(Arbulu,2006). 

                                           Lp = 0.2 Lw +0.044Hw                                                                     (2)                                                                                        
TBDY-2018, ACI-318-2014 yönetmeliklerinde plastik mafsal boyu olarak adlandırılan plastik 

şekil değiştirme bölgesinin uzunluğu perde uzunluğunun yarısı olarak belirtilmiştir. Eurocode8-2005 ise 

plastik mafsal uzunluğunun denklem (3) ile belirlenmesini önermektedir. 

                               Lp = 
𝐿𝑣

30
 +0.2Lw + 0.11

𝑑𝑏𝐿𝑓𝑦(𝑀𝑃𝑎)

√𝑓𝑐
′(𝑀𝑝𝑎)

                                          (3)   

Lv kesme uzunluğu (moment-kesme kuvveti oranı, M / V ), dbL (ortalama donatı çapı), fy boyuna 

donatının akma gerilmesi, 𝑓𝑐
′ betonun basınç dayanımı. 

3. YÖNETMELİKLERDE PERDELER İÇİN VERİLEN KRİTİK YÜKSEKLİK 

SINIRLARI 

Konsol perdelerin en zorlanan kesiminin temele mesnetlendiği kesim olduğu varsayımı 

yapıldığından temel üst kotundan itibaren toplam perde yüksekliğinin belirli bir bölgesi kritik perde 

yüksekliği olarak belirlenmektedir. Kritik perde bölgesinin yüksekliği yönetmeliklerde verilen sınır 

değerler dikkate alınarak belirlenmektedir. Tablo.1’de bazı yönetmeliklerde verilen kritik perde yükseliği 

sınırları belirtilmektedir. 

Tablo1. Yönetmeliklerce Belirlenen Kritik Perde Yüksekliği Sınırları 

Yönetmelik İsmi Kriter 

ABYYHY-1998 

TDY-2007  

TBDY-2018 

2lw ≥ Hcr ≥ max(lw ; Hw/6) 

EUROCODE8-2004 Hcr = max ( lw ;  Hw/6) ; 2lw 

 Hcr     ≤        hs       n≤ 6 katlı           

                 2hs      n≥7 katlı 

ACI 318-2014   Hcr = ( lw ; Mu / 4Vu) 
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( lw: Perdenin plandaki uzunluğu, Hw: Toplam perde yüksekliği, hs: kat yüksekliği, n: kat sayısı, 

Mu: Perde kesitindeki moment değeri, Vu: Perde kesitindeki kesme kuvveti) 

4. MATERYAL VE METOD 

Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY-2018) göz önüne alınarak yüksek süneklikte betonarme 

bir perde tasarımı yapılmıştır ve lw/bw oranı 7 olarak alınmıştır. Perde kalınlığı (bw) 25 cm, perdenin 

plandaki uzunluğu (lw) 175 cm ve perde yüksekliği (Hw) 1225 cm olarak belirlenmiştir. Kritik perde 

yüksekliği yönetmelikte belirtilen sınırlar dikkate alınarak 210 cm olarak belirlenmiştir. Perde donatıları 

belirlenirken minumum donatı koşulları kullanılmıştır. Perdenin geometrik özellikleri ve donatı detayları 

Şekil 2’de görülmektedir. Perde tasarımı tamamlandıktan sonra sonlu elemanlar yazılımı olan ABAQUS 

programında perde modeli oluşturulmuştur. Analiz sonucunda gerçek davranışa yakın sonuçlar elde 

edebilmek için gömülü modelleme yöntemi kullanılarak modelleme yapılmıştır. Perde minimum yük 

seviyesinde yüklenmiştir. Yatay deplasman 500 mm (
𝛿𝑖

𝐻𝑤
≅ 0,04 ) olarak sınırlandırılmış ve mesnet 

koşulu ankastre olacak şekilde düzenlenmiştir. Oluşturulan modelde beton kesit ve donatılar ayrı ayrı 

bölünerek analiz hassasiyeti arttırılmıştır.  
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Şekil 2. Perde Donatı Detayı 

 

Beton sınıfı C25 ve donatı S420 olarak tercih edilmiştir ve gerilme-şekil değiştirme ilişkileri Şekil 3 ve 

Şekil 4’de verilmektedir (Dere,2016). 

 

Şekil 3. (a)Betonun Basınç Gerilmesi-Şekil Değiştirme Diyagramı, (b) Betonun Çekme 

Gerilmesi- Şekil Değiştirme Diyagramı 

 
                                Şekil 4. Betonun Gerilme- Şekil Değiştirme Diyagramları 

5.SONUÇ 

Yapılan analiz sonucunda elde edilen yük-deplasman grafiği Şekil 5’de gösterilmektedir. Donatı 

ve betonda oluşan hasarlar gözönüne alınarak plastik mafsal yüksekliği gözlenen ve analitik olarak 2 ayrı 

yükseklik değeri şeklinde belirlenmiştir. Hasar sınır durumları Türk Deprem Yönetmeliği-2007 (TDY) 

ve Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği-2018 (TBDY)’de izin verilen maksimum yer değiştirme dikkate 

alınarak belirlenmiştir. TDY-2007 için deplasman değerinin 245 mm olduğu çözüm adımında oluşan 
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hasarlar ve TBDY-2018 için deplasman değerinin 294 mm olduğu çözüm adımında oluşan hasarlar 

dikkate alınmıştır. Lpz ve Lp’nin perde üzerindeki teorik gösterimi Şekil 6’da verilmiştir.  

 

 

 

 
Şekil 5. Perdenin Yük-Deplasman Grafiği 

 

 
Şekil 6. Lpz ve Lp’nin perde üzerindeki teorik gösterimi (Lpz:Donatının akmaya başladığı noktanın 

temel üst kotundan mesafesi, Lp: Betonda maksimum deformasyonun aşıldığı noktanın temel üst 

kotundan mesafesi) 

Perde 245 mm deplasman yaptığında (TDY-2007 üst sınır) çekme bölgesinde bulunan donatılarda 

akmanın gerçekleştiği yükseklik temel üst noktasından itibaren (Lpz) 235,185 cm olarak belirlenmiştir ve 

basınç bölgesindeki betonda hasarın oluştuğu yükseklik temel üst noktasından itibaren (Lp) 110 cm 

olarak belirlenmiştir. Perde 294 mm deplasman yaptığında (TBDY-2018 üst sınır) çekme bölgesinde 

bulunan donatılarda akmanın gerçekleştiği yükseklik temel üst noktasından itibaren (Lpz) 265,2 cm 

olarak belirlenmiştir ve basınç bölgesindeki betonda hasarın oluştuğu yükseklik temel üst noktasından 

itibaren (Lp) 130 cm olarak belirlenmiştir. Şekil 6’da Lpz ve Lp değerlerinin perde üzerindeki yeri teorik 

olarak gösterilmektedir. Yönetmeliklerce belirlenmiş olan kritik perde yükseklikleri ve analitik olarak 

bulunan plastik mafsal boyları kıyaslanıldığında plastik mafsalın kritik perde yüksekliği içinde oluştuğu 

varsayımı yapılabilmektedir. 
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Özet 
 

Bu çalışmada cam lif takviyeli beton (CTB)’nin yangın performansına yönelik deneysel bir çalışma 

yapılmıştır. Deneysel çalışma kapsamında Ø15/30 cm silindir ve 4x4x16 cm prizmadan oluşan toplam 

300 adet numune üretilmiştir. Numunelerde kullanılan 0,5,10,15 ve 20 kg/m3 oranlarındaki cam elyaf 

katkısının betonun basınç ve üç farklı çekme (yarma, tek noktadan eğilme ve iki noktadan eğilme) 

dayanımı üzerindeki etkisi farklı sürelerde yangına maruz bırakılan CTB elemanları üzerinden test 

edilmiştir. Yangın geçirmemiş numunelerde cam lifi basınç dayanımına bir katkıda bulunmazken çekme 

dayanımında önemli oranlarda katkısı olmuştur. 30 dakikalık yangın sonrasında CTB numunelerin tek 

ve çift noktadan eğilme deneylerinden elde edilen çekme dayanımlarında yangın öncesine göre bir artış 

görülmüştür. Daha uzun süreli yangınlarda ise bu oranda bir artış meydana gelmemiştir.  
Anahtar Kelimeler; Yangın, Beton, Cam Lif Takviyeli Beton, Mekanik Özellik 

 
Fire resistance of glass fibre concrete 

Abstract 
 

In this study, experimental studies have been conducted to determine the fire performance  of glass 

fiber reinforced concrete (GRC). In the scope of the experimental study, 300 samples including Ø15 / 30 

cm cylinder and 4x4x16 cm prism were produced. The effect of glass fiber admixture of 0,5,10,15 and 

20 kg / m3 on the compressive and different tensile strength of the concrete was tested on GRC elements 

exposed to fire for different times. It has been a significant contribution of glass fiber to the tensile 

strength for unburned samples however glass fiber does not contribute to the compressive strength. After 

30 minutes of fire, tensile strengths of single and double point bending tests of GRC samples were 

increased compared to before fire. In the case of longer fires, there has not been an increase in this rate.    
 

Keywords: Fire, Concrete, Glass Fiber Reinforced Concrete, Mechanical Property 
1. GİRİŞ 

Yapı elemanları için önemli özelliklerden birisi, yangın ya da yüksek sıcaklıklara göstermiş oldukları 

dayanıklılıktır. Yangın ya da yüksek sıcaklık etkisi yapıların tasarımı aşamasında pek dikkate alınmamakla birlikte 

sadece özel amaçlı yapılarda, fabrika, termik santraller, yüksek sıcaklıklı bacalar vb. gibi yapılarda 

irdelenmektedir. Normal bir yapının yüksek sıcaklığa maruz kalma durumu pek fazla önemsenmemektedir. Fakat 

özellikle endüstriyel gelişim, daha çok enerji kullanımını, yangın riskini beraberinde getirmektedir.  

Bu çalışmanın amacı çeşitli yangın sürelerine tabi tutulmuş (çeşitli sıcaklık seviyelerinde test edilmiş) CTB 

elemanlarının mekanik özellikleri deneysel olarak ölçerek, yangının CTB elemanlarına ve içindeki cam lif etkisini 

mekanik özelliklerine ve dış etkenlere bağlı olarak incelemektir. Bu motivasyondan hareketle; farklı oranlardaki 

cam elyaf katkısının betonun dayanımı üzerindeki etkisi, farklı sürelerde yangına maruz bırakılarak CTB 

elemanlarının mekanik özellikleri deneysel olarak araştırılacaktır. 
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2. LİFLİ BETON VE YANGIN 

Beton yapı kullanımdan geniş kullanım alanına sahip bir malzemedir. Bu geniş kullanımdan dolayı 

betonun özelliklerini iyileştirebilmek amacıyla pek çok çalışma yapılmıştır. Betona ilave edilen farklı 

türdeki lifler ile elde edilen “Lif Takviyeli Beton”lar yapılan bu çalışmalardan biridir. Bir lif çeşidi olan 

cam lif kullanılarak yapılan cam Lif takviyeli beton (CTB); çimento, agrega ve süreksiz dağılmış liflerin 

suyla karıştırılmasıyla elde edilen kompozit bir malzeme olarak tanımlanabilir (Kurt, 2006).  

CTB numunelerinin yangın dayanımlarının test edilmesi için yangın deneyleri yapılmıştır. Bir 

yangının çıkması ve gelişmesi için yanıcı bir malzeme, oksijen ve ısının bir arada bulunması gerekir. Isı, 

sıcaklıkla ölçülebilen bir enerji olarak tanımlanmaktadır. Yanıcı maddeler incelendiğinde, en önemli 

özellikleri hangi sıcaklıkta tutuştuklarıdır. Tüm yanıcı maddeler bir tutuşma kaynağı (alev, kıvılcım, 

elektrik) ile karşılaştığında bir süre sonra tutuşacaktır. Bunun yanında bazı yanıcı maddeler belirli bir 

sıcaklığa ulaştıklarında da tutuşabilmektedirler. 

Tutuşma sıcaklığı; yanıcı maddenin tutuşması için gereken havadaki minimum sıcaklıktı ve ısınmış 

olarak tutuşma kaynağı olmaksızın tutuşmaya başlaması ve devam ettirmesi olarak tanımlanmaktadır. 

Yanıcı madde, yangın durumunu çeşitli şekillerde etkiler. Yanıcı maddenin yangın çevresinde 

davranışını etkileyen ana parametreler, yanıcı maddenin durumu ve formudur (biçimi, kalınlığı, yüzeysel 

karakteri, dağılımı, yoğunluğu vb.). Yanış hızı ise, yanma bölgesinde oksijenin yenilenme olanaklarıyla 

orantılıdır. (Uysal, 2004). 

Deneysel çalışmalarda, test edilen betonarme elemanlar genellikle ISO 834 standart yangın eğrisine 

göre tanımlanan yangına maruz bırakılırlar. Dünyanın birçok ülkesinde yapılan deney ve çalışmalarda 

yangın davranışlarının belirlenmesi için birebir ölçekli ya da ölçekli numuneler üzerinde yangın 

deneyleri yapılmaktadır. Bu deneylerde kullanılan sıcaklık-zaman eğrileri standart yangın eğrileridir. Bu 

yangın modellerinde odanın gaz sıcaklığı uniform olarak alınmaktadır. 

3. DENEYSEL PROGRAM VE ELDE EDİLEN SONUÇLAR 

CTB numunelerin hazırlanması amacıyla, çalışmada çimento olarak, CEM I tipi PÇ 42,5 Portland 

Çimentosu kullanılmıştır. CTB numunelerinde kullanılan kuru silis kumu dane boyutu 0.063-1.400 mm 

arasındadır.  Beton numunelerde cam lif katkısı olarak, boyu 24 mm, çapı ise 15μm cam lif kullanılmıştır. 

CTB numunelerin üretimi esnasında, lif takviyesi ile birlikte artan su ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla 

çimento ağırlığının %1’i oranında süper akışkanlaştırıcı ve priz geciktirici katkı maddesi de kullanılmıştır 

(Ali, 2017). 

CTB Numuneler (TS 802, 2009)’ de belirtilen beton karışım esaslarına göre hazırlanmıştır. 

Numunelerin üretim için, dane boyutu 0.063-1.400 mm arasında olan (630 kg/m3) kuru silis kumu 

alınmıştır ve (700 kg/m3) CEM I tipi PÇ 42,5 Portland Çimentosu eklenmiştir ve (420 kg/m3) su 

eklenmiştir ve yeterli miktarda karıştırılmıştır. Hazırlanacak olan beton numunelerin üretimi sırasında, 

karışıma 0, 5, 10, 15, 20 kg/m3 oranlarında cam lif ilave edilmiştir, lif takviyesi ile birlikte artan su 

ihtiyacını karşılayabilmek amacıyla çimento ağırlığının %1’i oranında süper akışkanlaştırıcı ve priz 

geciktirici katkı maddesi de kullanılmıştır ve iyice karıştırılmıştır. Üretilen beton yağlanmış (TS EN 

12390-3, 2003) ve (TS EN 12390-6, 2002) standartlarına Ø15/30 cm silindir ve 4x4x16 cm prizma 

kalıplara yerleştirilmiştir. Her bir beton karışımından; 30 adet silindir ve 30 adet prizma numuneleri 

üretilmiştir. CTB beton bileşiği kalıplara üç tabaka halinde dökülmüştür her bir tabaka iyi sıkıştırılmıştır. 

24 saat sonunda kalıptan çıkarılan CTB numuneler 28 gün boyunca 20±2 oC kirece doygun suda kür 

edilmiştir. Cam lif miktarı artıkça taze betonun ișlenebilirliğini azalmıştır. Özellikle 15 kg/m3 lif 

oranından sonra taze betonun ișlenebilirliği önemli ölçüde azalmıştır.  

Numuneler ilk olarak Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksek Okulu İnşaat 

laboratuvarına götürülüp yangın deneyi yapılmıştır. Daha sonra Selçuk Üniversitesi İnşaat Mühendisliği 

Bölümü Yapı ve Deprem laboratuvarına getirilerek, üzerinde, basınç dayanımı deneyi, çekme deneyleri 

(yarmada çekme, eğilmede çekme tek ve çift noktadan)deneyleri yapılmıştır. 
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Bu çalışmada; cam lifi dozlarını değiştirilerek 10 farklı CTB numunesi üretilmiştir. Numune 

kodlarının belirlenirken kullanılan liflerin oranları ve numunelerin şekilleri esas alınmıştır. Üretilen 

numunelerin kodları ve karışımlardaki lif oranı Tablo 1’de verilmiştir. 

Tablo 1. Deney için üretilen CTB numunelerin kodları 
No Numunelerin 

Kodu 

Numunelerin 

Cam Oranları 

(kg/m3) 

Numunelerin 

Geometrisi 

Numunelerin 

Sayısı 

1 Cam-0S 0 Silindir 30 

2 Cam-5S 5 Silindir 30 

3 Cam-10S 10 Silindir 30 

4 Cam-15S 15 Silindir 30 

5 Cam-20S 20 Silindir 30 

6 Cam-0P 0 Prizmatik 30 

7 Cam-5P 5 Prizmatik 30 

8 Cam-10P 10 Prizmatik 30 

9 Cam-15P 15 Prizmatik 30 

10 Cam-20P 20 Prizmatik 30 

 

Beton numunelerin yangın dayanımını tespiti için, Selçuk Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek 

Yüksek Okulu İnşaat Programı Laboratuvarında hazırlanan yangın odası kullanılmıştır.  Deneylerde 

yangınların gerçekleştirileceği yangın odası, ana taşıyıcı duvarı yığma tuğlası olan ve iç kısımları ateş 

tuğlasından örülmüş ve dış yüzeyi sıvandıktan sonra taş yünü ile yangın yalıtımı yapılmış olan yangın 

odası esasen doğal bir yangını modellemek için tasarlanmıştır. Bu odada oksijen girişiyle yangının 

sürekliliğini ve duman tahliyesini sağlamak içinde ayrıca üst kısmına saç baca yapılmıştır. Baca düzenli 

olarak ortama oksijen girişini sağladığından dolayı odaya ayrıca pencere boşluğu açmaya gerek 

duyulmamıştır. Yangın odası kapısı için (EN 1363-1, 2012) ve (EN 1634-4, 2009) standartlarına uygun 

özel bir firmaya ait bir yangın kapısı kullanılmıştır (Şekil 1).  

   
 

(a) (b) (c) 

Şekil 1. Yangın odası ve deney numuneleri 

 

Farklı oranlardaki cam lif katkısının betonun mekanik davranışları üzerindeki etkilerini 

belirleyebilmek amacıyla, hazırlanın CTB numunelerin üzerinde yangın deneyi öncesinde ve yangın 

deneyi sonrasında olmak üzere basınç dayanımı deneyi, çekme deneyleri (yarmada çekme), çekme 
deneyleri (eğilmede çekme) ve çekme deneyleri (eğilme deneyi (Çift Noktadan)) gerçekleştirilmiştir. 

Yangına Dayanıklık Deneyleri (TS EN 1363-2)’ ye uygun olarak yapılmıştır (Şekil 2). 
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Șekil 2. Yangın sonrası numunelerin test işlemleri 

Bu çalışmada, CTB numuneleri üzerinde farklı oranlardaki cam lif katkısının betonun mekanik 

özelliklerine etkisini belirlemek için yapılan, yangın deneyi öncesinde ve yangın deneyi sonrasında, elde 

edilen sonuçlarla ile ilgili sonuçlar yangın öncesi (yangın geçirmeyen) ve yangın sonrası (yangın geçiren) 

olmak üzere iki bölümde incelenebilir. Yangından öncesi ve yangından sonrası, CTB numunelerin 

dayanımlarının değişim değerlerinin, cam lif oranlarına (ağırlıkça) göre grafikleri Şekil 3 ve Şekil 4’ de 

verilmiştir.  

 
Șekil 3. Yangından önce dayanım değişim grafikleri 

 
Șekil 4. Yangın sonrası dayanım değişim grafikleri 

5.SONUÇ 

Cam lif katkılı betonlar üzerinde literatürde ilk kez yapılan bu çalışmada, cam lifin miktarlarına 

bağlı olarak betonun en önemli mühendislik özelliklerinden olan basınç ve çekme dayanımlarına değişik 

oranlarda etkiler yaptığı görülmüştür. Özellikle yangın geçirmemiş numunelerde basınç dayanımına bir 
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katkıda bulunmazken çekme dayanımında önemli oranlarda katkısı olmuştur. Bu katkı özellikle eğilmede 

çekme dayanımında daha bariz hissedilmiştir. Burada temel etken cam lif yönü ile eksenel çekme 

gerilmesinin yönü arasındaki ilişki olabilir.    

Cam lif miktarının artması tıpkı çelik liflerde olduğu gibi cam liflerinde topaklanarak beton içinde 

homojen dağılmaması problemleri oluşturabilmektedir. Bu nedenle yüksek cam lif oranlarında karışımın 

mümkün olduğunca homojen olması yerinde olacaktır.   

Çekme / basınç dayanımı malzemenin yük altındaki gevreklik ölçütünü ortaya koymaktadır. 

Gevrek malzemede bu oran küçülmekteyken sünek malzemede bu oran yükselir. Normal dayanımlı bir 

betonda bu oran 0.06 ile 0.12 arasında değişebilmektedir. Betonarme literatüründe bu oran pratik olarak 

0.1 olarak da kabul edilmektedir. CTB numunelerinde bu oranının cam lifi miktarına bağlı olarak 

0.55’lere kadar yükseldiği görülmektedir. Başka bir ifade ile cam lifi betonun sünekliğini normal betona 

göre yaklaşık 5.5 kat artırmıştır. Yangın geçirmiş CTB numunelerinde ise bu oranın 0.55’lerde olduğu 

özellikle 30 dakikalık yangında bu oranın arttığı görülmektedir.  

Yangın testlerinin yapıldığı çalışmalarda yangın süresi bir parametre olarak baz alınmaktadır. 

Bununla beraber sabit sıcaklık altında yapılan çalışmalarda bulunmaktadır. Bazı güncel çalışmalarda 

basınç ve çekme testleri ile yangın testleri iç içe geçmiş düzenekler içinde yapılabilmektedir. İleri 

projeksiyonlu çalışmalarda yangın düzeneğinin değiştirilmesi ile sabit sıcaklık altında testler benzer 

numuneler için tekrarlanabilir. 
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Abstract 

Artificial Bee Colony (ABC) optimization algorithm is one of the most effective techniques for function 

optimization.   An improved version of ABC based on the strategy of Opposition Based Learning (OBL) is 

presented in this paper. OBL has become a popular concept which is generally used to increase the converge speed 

of metaheuristics in recent years. In this study, an OBL method is adapted without disturbing the original running 

routine of the ABC algorithm and its performance is evaluated comparatively. The proposed version and original 

ABC algorithms are applied on three well-known test problems in literature. The experimental results prove that 

OBL-ABC can find superior solutions more quickly than ABC. 

Keywords: Opposition-based learning, Artificial Bee Colony Optimization, Evolutionary computation. 

1. INTRODUCTION 

The concept of Opposition Based Learning (OBL) has a growing research interest for machine learning in the last 

decade. It is inspired from oppositions of entities to enhance the variety so that a homogeneous spread can be 

achieved quickly in the search space (Tizhoosh, 2005). In order to guarantee to converge to global optima, all 

directions should be scanned simultaneously. Otherwise, the all techniques whose initial state based on 

randomness have a potential to get trapped in local optima. This disadvantageous situation involves the initial 

weights of neural networks, initial population of metaheuristic optimization algorithms, the first moving attempts 

of reinforcement agents.  

Since OBL encourages to find the optimal solution and accelerates the convergence speed, many soft computing 

algorithms having the same drawback mentioned above, will be able to be adapted in this way. Several approaches 

using OBL have been proposed since it was introduced. (Rahnamayan et al., 2006) made the first optimization 

study by applying OBL to differential evolutionary (DE) algorithm during initialization of population and 

evolutionary process.  Afterwards, a serial of OBL studies on DE followed it, such as Generalized Opposition 

Orientation Neighborhood DE proposed by Wang (Wang, 2015), Shuffled Extended Opposition-Based DE 

presented by (Ahandani and Alavi-Rad, 2014), and Multiobjective Differential Evolution Based on Opposite 

Operation that is proposed to solve multiobjective optimization problems by (Dong and Wang, 2009). On the other 

hand, there are many studies on particle swarm optimization (Jabeen et al., 2009; Gao et al., 2012), evolutionary 

algorithms (Ma et al., 2014), Harmony Search (Chatterjee et al., 2012), and other metaheuristics (Ventresca and 

Tizhoosh, 2007) in literature. In addition, comprehensive surveys have begun to take place in literature (Mahdavi 

et al., 2018; Rojas-Morales et al., 2017). 

The main contribution of this paper is to prove that opposition-based learning method improves the convergence 

capability of ABC. So, this paper specifically focuses on ABC algorithm and a modified ABC algorithm adapted 

to OBL (called OBL-ABC) is introduced. ABC algorithm is combined with an OBL strategy in both employer and 

onlooker bee phases. The proposed algorithm is also applied on Rosenbrock, Rastrigin, and Ackley functions and 

experimental results are compared with original ABC.  

The rest of the paper is organized as follows. The brief description of opposition-based learning is given in section 

2. Then ABC and modified ABC depend on OBL algorithms are described in section 3 and section 4, respectively. 

The details of benchmark functions are stated in section 5. In the following section, experimental results are 

presented and analyzed. Finally, the conclusions of the study and further works are explained in section 7. 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                                  615 

 

 

 

2. OPPOSITION-BASED LEARNING 

In terms of metaheuristic optimization, the concept of opposition is defined as a relationship between a pair of 

candidate solutions and each solution has its own specially defined opposite candidate solution. In other words, 

opposite solution of a solution means that a point represents another point in the search space in the opposite 

direction with respect to its interval. Mathematically, the opposite point �̃� is defined as follows (Tizhoosh, 2005). 

Definition 1: Let 𝑥 ∈ ℝ be a real number on a certain interval 𝑥 ∈ [𝑎, 𝑏] and the opposite number �̃� is defined 

with Eq. (1). 

�̃� = a + b − x       (1) 

Definition 2: Let 𝑃(𝑥1, … , 𝑥𝑛) be point in a n-dimensional problem with 𝑥1, … , 𝑥𝑛 ∈ ℝ and 𝑥𝑖 ∈ [𝑎𝑖, 𝑏𝑖]. The 

opposite point �̃� is completely defined by its coordinates �̃�1, … , �̃�𝑛 where  

�̃�𝑖 = a𝑖 + b𝑖 − x𝑖      (2) 

In all iterations, Opposition-Based Learning is implemented by calculating the opposite points of each points in 

the randomly generated population. Then a greedy selection is applied between points and opposite points by using 

objective function value. 

In addition to the original definition above known as Type-I opposite, various types of OBL approaches are 

presented in literature, such as Type II opposite, Generalized OBL, Center-Based Sampling, and etc., A modified 

type of OBL proposed by (Tang and Zhao, 2010) is used in this paper. It utilizes two points to compute the opposite 

point. For a candidate solution 𝑃𝑖, another solution 𝑃𝑗  is randomly generated (or selected) and the opposite of 

combined candidate solution is computed as follows: 

�̃�𝑖 = 𝑎 + 𝑏 − (𝑚1. 𝑃𝑖 +𝑚2. 𝑃𝑗)    (3) 

where 𝑚1 and 𝑚2 are two uniform random numbers in [0,1] and 𝑚1 +𝑚2 = 1. 

 

3. ARTIFICIAL BEE COLONY OPTIMIZATION 

Artificial bee colony optimization algorithm was developed by inspiring from the foraging behavior of honey bees, 

which consists of three groups: employed bee, onlooker bee, and scout bee (Karaboga, 2005). Each of the 

employed bees exploit a different food source and share the information with onlooker bees by dancing inside the 

hive. So, onlooker bees make more efficient search. The scout bees always search for new food sources near the 

hive. 

In accordance with natural analogy, the algorithm consists of three phases: (i) employed bee phase, (ii) onlooker 

bee phase, and (iii) scout bee phase. ABC performs the exploitation task in employed and onlooker bee phases, 

whereas scout bee phase is used to perform the exploration task. ABC starts with a randomly generated population 

according to Eq. (4). 

𝑥𝑖𝑗 = 𝑥𝑚𝑖𝑛,𝑗 + 𝑟𝑎𝑛𝑑(0,1)(𝑥𝑚𝑎𝑥,𝑗 − 𝑥𝑚𝑖𝑛,𝑗)    (4) 

where 𝑥𝑖𝑗  denotes the j.th dimension of the i.th candidate solution and 𝑗 ∈ {1, … , 𝐷}. 𝑥𝑚𝑎𝑥,𝑗 and 𝑥𝑚𝑖𝑛,𝑗 are upper 

and lower limit of the j.th dimension, respectively. 𝐷 is the dimension of the problem. 

In the employed bee phase, a random neighbor solution is selected for each solution and a new solution is generated 

by recombining with the current and neighbor solutions. Only one dimension selected randomly is used here by 

using Eq. (5). 
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𝑣𝑖𝑗 = 𝑥𝑖𝑗 + (𝑥𝑖𝑗 − 𝑥𝑘𝑗)𝑟𝑎𝑛𝑑(−1,1)     (5) 

where 𝑘 ∈ {1,… , 𝑆𝑁} and 𝑗 are randomly selected indexes; 𝑘 has to be different from 𝑖. 𝑆𝑁 is the number of food 

sources which equals to both number of employed bees and onlooker bees. Then a greedy selection is applied on 

solutions 𝑥𝑖 and 𝑣𝑖. 

In the onlooker bee phase, the neighbor solutions are selected by using roulette wheel with respect to probability 

values defined in Eq. (6). 

𝑝𝑖 =
𝑓𝑖𝑡𝑖

∑ 𝑓𝑖𝑡𝑖
𝑆𝑁
𝑖=1

 (6) 

𝑓𝑖𝑡𝑖 = {

1

1 + 𝑓𝑖
(𝑓𝑖 ≥ 0)

1 + |𝑓𝑖| (𝑓𝑖 < 0)
 (7) 

where 𝑓𝑖𝑡𝑖 is the fitness value of solution i. It is actually a scaling function that converts the problem from 

minimization to maximization. The all other procedure is repeated as in employed bee phase. 

During the greedy selection procedure implemented in both phases, a trial value is held for each solution and it is 

incremented by one when the solution is not improved. Scout bee phase uses this trial value. One of the solutions 

of which trial reaches a limit value is removed from population. And a new one is generated by using Eq. (4). 

 

4. PROPOSED METHOD 

In this study, an opposition-based learning method is adapted to ABC during employed and onlooker bee phases. 

The proposed method is shortly named OBL-ABC. Although ABC algorithm has already a stable and robust 

running character, the convergence speed should be improved for some problems.  A modified OBL defined in 

Eq. (3) is used in the proposed method. It can be seen from the equation that two random numbers are required to 

calculate the opposite numbers. This is suitable for the nature of ABC since ABC uses two candidate solutions to 

generate a new solution. Instead of generating the completely opposite number in all dimensions, an opposite of 

only one dimension which is selected to change as random, is calculated in this approach. The main steps of the 

proposed algorithm are given below in detail in Figure1. 

In each iteration and every both employed and onlooker phases, a random number in the range of [0,1] is generated 

to compare with jumping rate (𝐽𝑟). When random number is less than Jr, new solution is generated according to 

OBL strategy. Otherwise, the recombining process of original ABC defined in Eq. (5) is performed. 𝐽𝑟 was taken 

as 0.1 in this paper. 

 

1 Generate SN-sized population randomly. 

2 Evaluate the solutions by using Eq. (7). 

3 Cycle=1 

4 Repeat 

EMPLOYED BEE PHASE 

5  For i=1 to FoodNumber 

6   Select a parameter index to change randomly 

7   Select a neighbor randomly  

8   If 𝒓𝒂𝒏𝒅(𝟎, 𝟏)  >  𝑱𝒓 

9    Generate new solution by using Eq. (5) 
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10   Else 

11    Generate new solution by using OBL with Eq. (3) 

12   End If 

13   Apply greedy selection  

14  End For 

15 Calculate probabilities by using Eq. (6) 

ONLOOKER BEE PHASE 

16  For i=1 to FoodNumber 

17   Select a parameter index to change randomly 

18   Select a neighbor with respect to probability  

19   If 𝒓𝒂𝒏𝒅(𝟎, 𝟏)  >  𝑱𝒓 

20    Generate new solution by using Eq. (5) 

21   Else 

22    Generate new solution by using OBL with Eq. (3) 

23   End If 

24   Apply greedy selection  

25  End For 

SCOUT BEE PHASE 

26 Apply the same procedure of original ABC  

27 Cycle = Cycle + 1 

28 Until (Cycle=Maximum number of cycles) 

Figure 1: The pseudo-code of the proposed OBL-ABC algorithm 

 

5. TEST FUNCTIONS 

Three well-known test problems are used to compare the performance of the algorithms in this paper. These are 

called as Rosenbrock, Rastrigin, and Ackley. The brief explanations and formulations are given in this section, 

respectively. 

Rosenbrock function is a popular test problem for gradient-based optimization. The function is unimodal, and the 

global minimum is a narrow parabolic valley. However, this valley is easy to find, but convergence to the minimum 

is difficult (Picheny et al., 2012). The formulation is given in Eq. (8) and global minimum can be seen in Eq. (9). 

Dimension (𝑑) is used as 30 and parameters are in the range of [−30, 30]. 

𝑓(𝑥) = ∑[100(𝑥𝑖+1 − 𝑥𝑖
2)2 + (𝑥𝑖 − 1)

2]

𝑑−1

𝑖=1

 (8) 

𝑓(𝑥∗) = 0, 𝑎𝑡 𝑥∗ = (1, … ,1) (9) 

Rastrigin function has lots of local minima. It is highly multimodal, but locations of the minima are regularly 

distributed. The formulation is given in Eq. (10) and global minimum can be seen in Eq. (11). Dimension (𝑑) is 

used as 100 and parameters are in the range of [−5.12, 5.12]. 

𝑓(𝑥) = 10𝑑 +∑[𝑥𝑖
2 − 10 cos(2𝜋𝑥𝑖)]

𝑑

𝑖=1

 (10) 

𝑓(𝑥∗) = 0, 𝑎𝑡 𝑥∗ = (0, … ,0) (11) 

Ackley function is another popular test problem involving many local minima for optimization algorithms. It is 

characterized by an almost flat outer zone and a large hole in the center. The formulation is given in Eq. (12) and 

global minimum can be seen in Eq. (13). Dimension (𝑑) is used as 30 and parameters are in the range of [−32, 32]. 
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𝑓(𝑥) = −𝑎 𝑒𝑥𝑝

(

 −𝑏√
1

𝑑
∑𝑥𝑖

2

𝑑

𝑖=1
)

 − 𝑒𝑥𝑝 (∑cos(𝑐𝑥𝑖)

𝑑

𝑖=1

)+ 𝑎 + 𝑒𝑥𝑝(1) (12) 

𝑓(𝑥∗) = 0, 𝑎𝑡 𝑥∗ = (0,… ,0) (13) 

 

6. EXPERIMENTAL RESULTS 

 ABC and proposed OBL-ABC algorithms are run for 30 times and 10.000 maximum number of cycles. Both 

algorithms are applied on three test problems mentioned above under the same conditions. Afterwards, mean and 

standard deviation values of the obtained outcomes are calculated. Problem specific parameters are used as in 

given above. On the other hand, control parameters of the algorithms are used as same and they are given in Table-

1. 

Table 1. Control Parameters used in the Algorithms 

The number of colony size (NP) 20 
limit 100 

maxCycle 10.000 
 

The obtained results for three test problems are given in Table-2. Each of the experiments was repeated 30 times 

for all problems and the average function values of the best solutions were recorded. The mean and the standard 

deviations of the function values reached by the algorithms are listed in Table-2. 

Table 2. The Results Obtained by ABC and OBL-ABC Algorithms 
 ABC OBL-ABC 

Rosenbrock 
(30𝐷) 

mean 0.439791 0.191435 
std 0.989925 0.333313 

Rastrigin 
(100𝐷) 

mean 0.211795 0.162896 
std 0.400344 0.369216 

Ackley 
(30𝐷) 

mean 5.63105e-14 5.52447e-14 
std 6.08949e-15 7.64538e-15 

 

As seen from Table-2, the OBL-ABC has found the superior results than original ABC algorithm through 10.000 

cycles. In Ackley function, the results obtained by the both algorithms are too close to each other and OBL-ABC 

seems to be better with a little margin. However, for Rosenbrock and Rastrigin functions, OBL-ABC was able to 

achieve even more superior results than ABC. In addition, standard deviation values show that OBL-ABC is more 

stable than ABC while it achieved good results. According to these results, it can be said that OBL strategy has a 

positive effect on the performance of ABC algorithm. 

7. CONCLUSION AND FUTURE WORKS 

The concept of opposition-based learning was adapted to ABC algorithm in this study. ABC is modified by OBL 

without damaging the original running structure. OBL aims to spread to search space efficiently and prevents to 

trap into local minima’s. The performance of the proposed algorithm OBL-ABC has been compared with original 

ABC. The algorithms have been tested on three well-known test problems. At the end of the 30 independent 

runnings for 10.000 cycles, the obtained experimental results have revealed that OBL has a positive impact to 

converge to global optima faster on ABC algorithm. In future works, the effect of different values of jumping 

rate can be investigated on a large number of benchmark problems. Also, the effect of OBL on different dimensions 

should be researched for different metaheuristics. Further, there are many OBL methods proposed in literature. 

These are able to apply to ABC comparatively.  
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Abstract 

Due to its biocompatible element content, a relatively low elastic modulus, high strength and high corrosion 

resistance properties, it has recently increased interest in beta Ti alloys (Ti-Nb, Ti-Nb-Zr, Ti-Nb-Zr-Ta alloys 

system etc.) for implant applications. In this study, Ti16Nb10Zr (0, 5, 10, 15 %wt.)Ta alloys were produced by 

powder metallurgy method. The effect of Ta content on microstructure and mechanical properties was 

investigated. According to microstructure and phase investigations, these alloys are composed of α-β phases and 

the amount of β phase is increased as Ta is added into Ti16Nb10Zr alloy. In addition, as the amount of Ta in the 

Ti16Nb10Zr alloy increased, the elastic modulus and bending strength decreased from 105 GPa to 100 GPa and 

from 1154 MPa to 815MPa, respectively. This effect of Ta is promising to reduce the mechanical incompatibility 

between bone and implant material. 

Keywords: TiNbZrTa alloys, beta phase, biomaterials, elastic modulus, bending strength 

1. INTRODUCTION 

In orthopedic applications, biomaterials to be used especially for load bearing applications are expected to have 

excellent biocompatibility, high corrosion resistance, bone compatible mechanical properties (Elias et al., 2006). 

Metallic materials such as stainless steel, Co-Cr alloys, Ti alloys have been used to date for this purpose. Among 

these materials, Ti and its alloys are the most suitable as they have a lower elastic modulus, higher corrosion 

resistance and superior biocompatibility (Li et al., 2014). Pure Ti and Ti-6Al-4V alloy are the most widely used 

biomaterials. However, the elastic modulus of these materials (120GPa) is much higher than that of bone (10-30 

GPa), resulting in bone resorption and loosing of the implant. Furthermore, toxic ion release from Al and V causes 

health problems (Xu et al., 2015). 

In recent years, studies on β Ti alloys which do not contain toxic (Nb, Ta, Zr) elements have increased in order to 

overcome these problems. Ti has an allotropic property, it has an α phase up to 883°C, above this temperature is  

transformed to β phase (Málek et al., 2012). Depending on the alloy content, the conversion temperature and phase 

ratios vary. Elements such as Nb, Ta, Mo create a beta-phase stabilizing effect and reduce the conversion 

temperature (Biesiekierski et al., 2012). In addition, non-equilibrium phases (αı, αıı, ω) can also occur in Ti alloys 

depending on cooling rates and alloy content. β phase is the lowest elastic modulus compared to these phases 

(Yılmaz et al., 2017a; Guo et al., 2015). It has been reported that Nb and Ta elements reduce the elastic modulus 

when they are alloyed with Ti. Also, when the Zr element was added to Ti-Nb based alloys, it was found that the 

stability of the β phase increased (Yılmaz et al., 2017a). In addition, in the literature, the corrosion resistance 

increased due to the stable oxides (Nb2O5, Ta2O5, ZrO2) formed on the surface by alloying these elements with 

titanium (Tsutsumi et al., 2012). 

These alloys are produced by casting or powder metallurgy methods. Considering the casting method, due to the 

difference in melting temperatures of the alloying elements, segregation occurs during cooling, and also in order 

to ensure homogeneity, numerous repetitive melting stages are required (Liu et al., 2015). Thanks to the powder 
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metallurgy method, the powders can be mixed homogeneously, no additional processing required and a more 

economical product can be obtained. 

In this study Ti16Nb10Zr (0, 5, 10, 15) Ta alloys are produced by conventional powder metallurgy method. The 

effect of addition of Ta on microstructure and mechanical properties of Ti16Nb10Zr alloy was investigated. 

TiNbZr alloys have been previously studied by our work group and Ti16Nb10Zr alloy, which has been determined 

to have optimum properties, has been used as the basic material in this study. 

2. MATERIALS AND METHODS 

As the starting material, the high purity Ti, Nb, Zr, Ta powders used in our previous work were preferred (Yılmaz 

et al., 2017b). First, these powders were weighed in accordance with the Ti16Nb10Zr (0, 5, 10, 15) Ta alloys 

compositions and mixed for 2 hours in a turbula mixer. Then, the mixed powder was compacted at 400 MPa to 

obtain a bending test sample according to the relevant standart. Finally, the sintering process was carried out in a 

vacuum atmosphere at 1500° for 4 hours. The sinter conditions are the same as our previous works (Yılmaz et al., 

2018a). 

The densities of the produced test samples were measured by the archimedes principle. After sintering, 

microstructures of the alloys were investigated by scanning electron microscope (SEM) (JEOL JSM 6060LV). 

The phase contents of the alloys were determined by x-ray diffraction (XRD) (RIGAKU D/Max 2200) analysis. 

While determining the elastic modules of sintered alloys, firstly transferse (Vs) and longitudinal (VL) sound 

velocities were found by ultrasonic flaw detector (Olympus Epoch 650), then calculation was made using equation 

1 (ASTM E494-15). In equation 1, E and ρ refer to the elastic modulus and density, respectively, of the alloy. Also 

the bending tests of the alloys were carried out. 

E = [ρVS
2 (3VL

2 – 4VS
2)] / (VL

2 – VS
2)]                                 (1)    

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

After sintering (1500˚C), densities of the alloys were calculated close to their theoretical density. In the study of 

Liu et al., they sintered Ti-30Ta alloys between 1200-1500˚C and obtained a relative density of 95-98% (Liu et 

al., 2015). Also for Ti-30Ta alloy sintered at 1300˚C, due to insufficient diffusion, two different regions (Ti rich 

and Ta rich) were formed in the microstructure and by increasing the sinter temperature to 1500˚C, these two 

regions became more difficult to distinguish. In addition, ın our previous study, we have sintered porous 

Ti16Nb10Zr (5, 10, 15) Ta alloys at 1300˚C and due to the low diffusion coefficient of tantalum, Ta rich regions 

were formed. This temperature is not suitable for dissolving Ta in the matrix.  

In this study, Ta was dissolved in the matrix at 1500˚C, Ta rich white areas were not observed in the microstructure 

(Figure 1).  Two phases with light and dark gray colors were observed in sintered alloys. The microstructure of 

the Ti16Nb10Zr alloy is in the form of a basket (figure 1a). As the addition of Ta to the Ti16Nb10Zr alloy, the 

basket structure was deteriorated and the light gray areas were expanded. EDS analysis was performed from light 

and dark areas of the microstructure of Ti16Nb10Zr15Ta alloy. While the dark areas were rich in titanium, the 

amount of Nb and Ta increased in light-colored areas (table 1). In the literature, it is reported that dark areas 

represent α phase and light regions indicate β phase (Aguilar et al., 2016). It is proved by XRD analysis that the 

alloys are composed of α and β phases (figure 2), as the addition of Ta to the Ti16Nb10Zr alloy, the β phase peak 

intensity increased, whereas the α phase peak intensity decreased. Microstructures of alloys and results of XRD 

analysis showed that Ta is a β-phase stabilizer element. TiNb based alloys produced by powder metallurgy in the 

literature consist of α and β phases (Yahaya et al., 2016; Yılmaz et al., 2018b). However, in the case of different 

cooling rates and aging processes, unstable phases may occur. 
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Figure 1. SEM image of sintered Ti16Nb10Zr (0, 5, 10, 15) Ta alloys  

Table 1. EDS analysis of sintered Ti16Nb10Zr15Ta alloy 

Elt.  α 

phase 

β    

phase 
Units 

Ti 77.487 60.565 wt.% 
Nb 3.013 15.131 wt.% 
Ta 8.890 14.382 wt.% 
Zr 10.610 9.922 wt.% 

 

 

Figure 2. X-ray diffraction patterns of Ti16Nb10Zr (0, 5, 10, 15) Ta alloys 
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The mechanical properties of Ti16Nb10Zr (0, 5, 10, 15) Ta alloys are given in Figure 3. The elastic modulus and 

bending strength decreased from 105 GPa to 100 GPa, from 1154 MPa to 815 MPa respectively, when up to 15% 

Ta was added to the Ti16Nb10Zr alloy. Elastic modulus is associated with bond strength between atoms. Crystal 

structure and distances between atoms affect bond strength. Since the atomic diameter of Ta is greater than that of 

titanium and niobium (J. Liu et al., 2017), it can increase the distance between atoms in TiNb alloys. In addition, 

the beta-phase stabilizing effect of Ta also leads to a decrease in mechanical properties. Very little change in elastic 

modulus value is attributed to the fact that Ta causes solid solution hardening (Zhou & Niinomi, 2009). The 

tendency of the elastic modulus to remain almost constant despite the decrease in strength values was also observed 

in previous studies on the addition of Ta to Ti alloys (Liu etal., 2015). The elastic modulus of Ti16Nb10Zr (0, 5, 

10, 15) Ta alloys was obtained closer to the bone compared to the elastic modulus of the Ti6Al4V alloy, which is 

widely used in biomedical applications. Obtained bending strength values are well above that of cortical bone (Li 

et al., 2014). 

 

Figure 3. Effect of Ta content on mechanical properties of Ti16Nb10Zr alloy 

5. CONCLUSION 

Ti16Nb10Zr (0, 5, 10, 15) Ta alloys are successfully produced by powder metallurgy method. The β-phase 

stabilizing effect of Ta was determined by microstructure analysis and XRD analysis. Increased β-phase content 

reduced mechanical properties. Although the mechanical properties obtained (E: 105-100 GPa, bending strength: 

1154-815 MPa) are well above that of cortical bone, it is more advantageous for implant applications than Ti6Al4V 

alloy and pure titanium. This effect of tantalum element is promising for studies on implant applications.  
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Abstract 

Because of their growth-promoting qualities and since they are able to reinforce the fight against diseases, 

antibiotics, chemotherapeutics, etc. have been largely used in the industry of aquaculture. Yet, these materials 

which are used in aquaculture can be hazardous for fishes as well as for other animal, people, and the aquatic 

environment. Especially, fish pathogens can develop resistance to antibiotics as antibiotics are densely used. 

Therefore, the antibacterial activity of Sinapis arvensis was determined in this study. The eight strains of bacteria, 

including Aeromonas sobria SY-AS3, Aeromonas salmonicida ATCC 33658, Citrobacter sp., SY-C10, 

Edwardsiella tarda SY-ED14, Listonella anguillarum SY-L24, Lactococcus garvieae SY-LG1, Yersinia ruckeri 

E42, and Plesiomonas shigelloides SY-PS16 were used in the antibacterial tests. The chemical constituents were 

analyzed using GC-MS. The most abundant bioactive compound was gamma-Sitosterol (25.11 %) followed by 

octadecanoic acid (8.11%) and lupeol (7.34%). According to our antimicrobial assays Sinapis arvensis showed a 

potent inhibitory effect on the A. sobria, SY-AS1, A. salmonicida, ATCC 33658, Y. ruckeri, E42 and P. 

shigelloides SY-PS16 fish pathogens. 

Keywords: Sinapis arvensis, Antimicrobial activity, Fish pathogens 

1. INTRODUCTION 

Plants are significant food source for humankind. They are not only important for economic reasons but also for 

their use as therapeutic agents; medicinal and aromatic plants have been used with these aims for a long time. 

Natural products obtained from higher plants can be a new source of antimicrobial agents with unusual 

mechanisms of activity. Many microorganisms causing infection have already gained resistance against synthetic 

drugs; for this reason, an alternative therapy is needed.  

Sinapis arvensis is generally known as field mustard, wild mustard or charlock. Including 3,700 species spreading 

over 338 genera, Brassicaceae is a vast family with a wide distribution around the world (Al-Rubaye et al., 2017). 

As being a native in Turkey, S. arvensis has generally grown in Europe, Western Asia, North Africa, Iran, and 

every of America. The difference between the members of the family is in having a pungent flavor and sulfury 

odor which cause volatile isothiocyanate derivatives, obtained as a result of hydrolysis of glucosinolate (Al-

Rubaye et al., 2017). S. arvensis is used to feed livestock, in food, and in folklore medicine in developing countries 

(Elliston and Hatfield 2004). For this reason, the aim of this study is to research the antibacterial activity of Sinapis 

arvensis against fish pathogens. 

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1 Plant material and extraction 

Sinapis arvensis obtained from local market. The 10 g ground plant sample was extracted with 350 mL of 

ethanol in a Soxhlet apparatus. The aromatic components were analyzed using GC-MS (Shimadzu GCMS QP 

2010 ULTRA). 

2.2 Disc diffusion assay 

Disc diffusion assay was performed according to the guidelines of the Clinical and Laboratory Standards Institute 

(CLSI, 2005). Briefly, bacteria were cultured on Mueller-Hinton (MH) agar plates, single colonies were removed, 

and the inoculum was prepared and adjusted to an optical density standard of 0.5 McFarland units. The inoculum 

was streaked over the surface of agar plates with a sterile cotton applicator. Using sterile forceps, sterile sensitivity 
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blank discs (6 mm diameter, OxoidTM) were impregnated with 20 μl of diluted Sinapis arvensis extract 

corresponding to 2 mg/disc (Hassan et al., 2016). Negative controls were prepared by soaking the disc with ethanol 

only. Each disc placed near the center of each inoculated agar plate, and each plate was incubated at optimum 

growth temperature for 24 h (Table 1). Zones of inhibition were detected with the unaided eye, the diameter was 

measured. The scale of measurement was the following (disk diameter included): ≥20 mm zone of inhibition is 

strongly inhibitory; <20–12 mm zone of inhibition is moderately/mildly inhibitory; and <12 mm is no inhibitory 

(Rota et al., 2008). 

 

Table 12. Characteristics and culture conditions of the bacterial strains used in the study 

Organism Description Media Temp.  
(°C) 

Accession 
Numbers 

Citrobacter sp., SY-C10 Fish pathogen / 

Oreochromis niloticus 
MH 28 KX388233 

Edwardsiella tarda SY-

ED14 
Fish pathogen / 

Oreochromis niloticus 
MH 28 KX388234 

Listonella anguillarum  

SY-L24 
Fish pathogen / 

Dicentrarchus labrax 
MH+NaCl 24 KX388236 

Yersinia ruckeri E42 Fish pathogen / 

Oncorhynchus mykiss  
MH 22 KX388238 

Lactococcus garvieae 

SY-LG1 
Fish pathogen 

/Oncorhynchus mykiss  
MH 24 KY118086 

Aeromonas sobria SY-

AS1 
Fish pathogen /Cyprinus 

carpio haematopterus 
MH 28 KY126835 

Plesiomonas shigelloides 

SY-PS16 
Fish pathogen / 

O.mossambicus X O. 

niloticus 

MH 37 MG574356 

Aeromonas salmonicida 

ATCC 33658 
- MH 24 - 

MH: Mueller-Hinton 

 

3. RESULTS  

According to our antimicrobial assays Sinapis arvensis showed a potent inhibitory effect on the A. sobria, SY-

AS1, A. salmonicida, ATCC 33658, Y. ruckeri, E42 and P. shigelloides SY-PS16 fish pathogens (Table 2). The 

most abundant chemical constituent was gamma-Sitosterol (25.11%) followed by octadecanoic acid (8.11%), and 

lupeol (7.34%). 

Table 2. Disc diffusion assay results for pathogen bacteria 

Organism Zone (mm) 
Citrobacter sp., SY-C10 - 

Edwardsiella tarda SY-ED14 - 

Listonella anguillarum  SY-L24 10 

Yersinia ruckeri E42 14 

Lactococcus garvieae SY-LG1 - 

Aeromonas sobria SY-AS1 13 

Plesiomonas shigelloides SY-PS16 16 

Aeromonas salmonicida ATCC 33658 12 
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4. DISCUSSION 

Thanks to their complex molecular system, plants are very significant sources. Plants have some structures such 

as secondary metabolism; and their derivatives such as alkaloids, phenolic compounds, terpens, tannins, cumarins, 

flavonoids, isoflavonoids and glycosides have some antimicrobial qualities (Makkar et al., 2007). Octadecanoic 

acid, gamma-Sitosterol and lupeol are major components of Sinapis arvensis ethanolic axtract, and their anti-

microbial activities has been reported (Akpuaka et al., 2013; Ragasa et al., 2001). A. sobria, A. salmonicida, Y. 

ruckeri, and P. shigelloides are important pathogen for cultured fish species. In this study, Sinapis arvensis showed 

a potent inhibitory effect on these pathogens. 

 

5. CONCLUSION 

According to our antimicrobial assays Sinapis arvensis showed a potent inhibitory effect on the A. sobria, SY-

AS1, A. salmonicida, ATCC 33658, Y. ruckeri, E42 and P. shigelloides SY-PS16 fish pathogens. The in vivo 

experiments need to be performed to determine the optimum levels of Sinapis arvensis extract in fish feeds.  
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Abtract 

The mechanism of the catalytic, hydrogenative C–C coupling of alkynes and imines supported by a chiral 

Ir-BIPHEP complex in the existence of a Brønsted acid cocatalyst, was working with quantum chemical 

methods of density functional theory. In formerly experimental work it was shown that the acid cocatalyst 

is seriously significant. The role of the acid catalyst is dissolved utilizing a conceptual molecular orbital 

analysis. Coordination of the sulfonyl moiety of the substrate imine to the Ir-center reducers the 

activation barriers fairly, sweetly explaining the analyzed substrate specificity. The selected 

enantioselectivity is corroborated on the basis of structural studies utilizing model phosphine backbones. 

Keywords: C-C coupling, small molecules, hydrogenative 

 
1.INRODUCTION 

Organic molecules catalytically from easily existing, relatively small chemicals is an environmentally 

and industrially challenging, but highly attractive duty. Even more beneficial is consuming 

environmentally unfriendly substrates without leaving any by products during the catalysis. A green road 

of performing C–C coupling catalysis utilizing group VIII transition metals, where commercially and/or 

biologically important chemicals are furnished by activation of relatively small molecules (Skucas et al., 

2007. Jang et al., 2004. Lida and Krische, 2007 and  Ngai et al. 2004). One such biochemically important 

class of products newly synthesized with excellent atom economy is α-chiral amines whose possible 

usage in industrial and/or biological systems makes the understanding of the reaction principles an 

important task. 

Chiral amines acquired in the title reaction (Scheme 1) were furnished by the active form of the chiral 

catalyst, likely Ir(R)-Cl, MeO-BIPHEP in the exist of hydrogen at standard pressure and the acid 

cocatalyst was necessary. High efficiency (64 – 81%) and extreme enantioselectivity (enantiomeric 

excess > 90%) in this process are motivating for a detailed mechanistic analysis in the context of 

hydrogenative C–C coupling Ir-catalyzed reactions (Ngai et al. 2004).  

Scheme 1   

 
Scheme 1. General scheme for Ir catalyzed alkyne-imine 
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2. MATERIALS AND METHODS 

In order to explore the reaction mechanism, quantum chemical calculations are invaluable as they allow an in 

depth examination of the details of the electronic structure of (i) the experimentally non-isolable intermediates, 

and (ii) the kinetically decisive activated complexes. Moreover molecular orbital perspectives are shown to provide 

important insights in similar systems (Baik et al., 2011) and have been extremely helpful in the generalization of 

the key findings. Herein reported quantum chemical calculations on the title reaction as outlined in Scheme 2, 

employing the Density Functional Theory (DFT) ( Parr et al., 1989) in combination with a polarizable continuum 

model (PCM) (Marten et al., 1998)),with a well tested protocol (Baik et al., 2002). A reasonable reaction 

mechanism in deal with the experimental results is presented. 

 

Scheme 2. Catalyzed alkyne-imine 

In this study summarize catalytic mechanism summarized shown Figure 1 and 2. Oxidative addition leads to the 

metallacycle 2 traversing the transition state 1-TS at 22.9 kcal mol-1. Curiously, my calculations propose that the 

sulfonyl moiety of the aldimine group plays an significant role in simplify this first step. Ir adopts a distorted 

trigonal-bipyramidal coordination geometry in the transition state 1-TS, where the sulfonyl-oxygen occupies one 

of the equatorial positions at an Ir–O distance of 2.505 Å. This feature is easy to understand when we consider 

that the Ir(III)-d6 center accessed at the transition state chooses to be either 5- or 6-coordinate, unlike the Ir(I)-d8 

center in 1, which prefers to be 4-coordinate. Forcing the oxidative addition without the assistance of the sulfonyl-

oxygen in our calculations increases the barrier by 20.8 kcal mol-1, translating the reaction clearly unfeasible under 

normal conditions. This finding is in good agreement with the experimental results that the aldimine reactants 

missing the sulfonyl moiety do not undergo C–C coupling. At a relative energy of -21.1 kcal mol-1, chiral 

intermediate 2 forms the lowest energy point of the catalytic cycle. 

To force the catalysis forward dihydrogen must be added to the empty coordination site at the Ir(III)-center in 2 in 

order to afford the dihydrogen complex 3 in an endergonic step requiring 15.5 kcal mol-1. As the imine-N must 

ultimately be protonated to give the product, it is tempting to consider heterolytic H–H bond cleavage to form the 

Ir-hydride complex and transfer the proton to the N-atom. My calculations show, however, that the associated 

transition state 3-TS has a relative energy of 23.1 kcal mol-1, which yields a reaction barrier of 44.2 kcal mol-1. 

Under normal conditions barriers of this size are unfeasible to accomplish. Given that how close the imine-N is 

placed to the Ir-center, this prohibitively high barrier is amazing (vide infra). Broad sampling of many reasonable 

alternative pathways recommended that the dihydrogen activation cannot be accomplished without the assistance 

of the carboxylic acid cocatalyst:  
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Figure 1. Proposed catalytic cycle for the hydrogenative C–C coupling reaction. Orientation of the substrate for 

1, 1-TS, and 2 does not match that of 3, 4, 4-TS, and 5. At 6 the initial orientation is reached again. This is due to 

rotation of the substrates during the course of the optimization, i.e. placing H2 on 2 yields 3. Similarly removing 

the acid from 5 yields 6 in the way it is shown. 

 

Figure 2. Calculated relative energy profile of the suggested catalytic cycle and schematic representation of 3-TS. 

Association/dissociation TSs indicated with * were not explicitly located but shown here for revealing purposes. 

The carboxylic acid bring closer 4 is easly reachable energetically and lies only 3 kcal mol-1 higher than 

intermediate 3. A strong hydrogen bond is formed between the carboxylic acid and the basic imine-nitrogen. From 

this intermediate, dihydrogen activation can be readily furnished via 4-TS: As the Ir-center cleaves the H–H bond 

in a heterolytic fashion and forms an Ir–H fragment, the uncoordinated oxygen end of the carboxylic acid 

functionality assists by forming a strong hydrogen bond to the newly positively polarized hydrogen (Hb) with an 

O–H distance of 1.402 Å and transfers the acidic proton to the imine-nitrogen. Energetically, 4-TS lies only 9.4 

kcal mol-1 higher in energy than 4 giving rise to an overall barrier of 28.0 kcal mol-1 measured from intermediate 

2. This predict does not include tunneling contributions that are likely to lower the barrier by 1-2 kcal mol-1. We 

propose that this step is rate determining for the overall reaction.  To complete the catalytic cycle, reductive 

elimination of the hydride with a small barrier of 17.9 kcal mol-1 at 6-TS is traversed and the product complex 7 

is formed. The overall reaction is exergonic by 12.2 kcal mol-1.  

3. RESULTS 

The acid catalyst substantially reducers the barriers for hydrogenation because of favorable orbital interactions. 

The root of enantioselectivity is mostly steric in nature and dictated by the structure of the chiral phosphine 

backbone. Coordination of the sulfonyl moiety of the imine to the Ir-center is necessary for low activation barriers 

and thus the reason for substrate specificity. 
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4. DISCUSSION 

In this work, a plausible mechanism in line with all the ex-perimental findings for the hydrogenative C–C coupling 

of alkynes and imines catalyzed by a chiral Ir-BIPHEP complex in the presence of a Brønsted acid cocatalyst, was 

presented. 
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Abstract 

After it was discovered that chemicals have the ability to promote growth and fight against diseases, the use of 

large amounts of synthetic chemicals (antibiotics, chemotherapeutics, etc.) have become common in the industry 

of aquaculture. Yet, when antibiotics are used in excessive amounts in aquaculture, they can be hazardous for fish 

as well as for other animal, people, and the aquatic environment. Such situation also causes fish pathogens to 

develop resistance to antibiotics. Therefore, the antibacterial activity of Origanum onites was determined in this 

study. The ten strains of bacteria, including Aeromonas sobria SY-AS3, Aeromonas salmonicida ATCC 33658, 

Streptococcus iniae ATCC 29177, Citrobacter sp., SY-C10, Edwardsiella tarda SY-ED14, Listonella anguillarum 

SY-L24, Lactococcus garvieae SY-LG1, Aeromonas veronii SY-AV10, Yersinia ruckeri E42, and Plesiomonas 

shigelloides SY-PS16 were used in the antibacterial tests. GC-MS was used to identify and quantify the chemical 

compounds. GC-MS results showed that the main identified compounds were carvacrol (81.61 %) and linalool 

(9.50 %). According to disc diffusion assay O. onites showed a potent inhibitory effect on the Citrobacter sp., SY-

C10, Edwardsiella tarda SY-ED14, Listonella anguillarum  SY-L24, Yersinia ruckeri E42, Aeromonas sobria 

SY-AS1, Aeromonas veronii SY-AV10, Streptococcus iniae ATCC 29177, Plesiomonas shigelloides SY-PS16, 

and Aeromonas salmonicida ATCC 33658 fish pathogens 

Keywords: Origanum onites, Antimicrobial activity, Fish pathogens 

1. INTRODUCTION 

Antibiotics and/or chemotherapeutics have been extensively administered in aquaculture in order to manage fish 

diseases. Nevertheless, they are not environmentally sustainable because of their unwanted side effects and 

residues. Previous studies have supported that herbs could provide alternative contributions in aquaculture such as 

to promote growth and resistance to the diseases and to boost the immune responses (Yılmaz and Ergün 2018; 

Büyükdeveci et al., 2018). Hence, since they are considered as biological control agents promoting health and 

nutrients, herbal extracts can be suggested as an alternative to synthetic products used in fish farming. It was 

revealed by previous studies that medicinal plants can be successfully used in fish culture to replace antibiotics. 

They can improve growth, utilization of feed, immune system, and resistance against diseases; they can prevent 

stress and decrease the rate of mortality. Known as thyme, Origanum onites has a commercial significance in 

Turkey. Antimicrobial and antifungal activities of O. onites were determined previous studies (Askun et al., 2009; 

Ekren et al., 2013; Koca and Cevikbas, 2015). These studies revealed that O. onites has had high antimicrobial 

activity. Carvacrol is the primary component of O. onites’s essential oils. Carvacrol was stated as one of the 

essential components which have the strongest antimicrobial activity (Ekici et al., 2011; Metin et al., 2015). For 

this reason, the aim of this study is to research the antibacterial activity of O. onites against fish pathogens. 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1 Plant material and extraction 

Origanum onites obtained from local market. The 20 g ground sample was extracted with 350 mL of ethanol 

in a Soxhlet apparatus. The components were analyzed using GC-MS (Shimadzu GCMS QP 2010 ULTRA). 

2.2 Disc diffusion assay 
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Disc diffusion assay was performed according to the guidelines of the Clinical and Laboratory Standards Institute 

(CLSI, 2005). Briefly, bacteria were cultured on Mueller-Hinton (MH), MH+NaCl (used for Listonella 

anguillarum SY-L24) and BHI+5% blood (used for S. iniae ATCC 29177) agar plates, single colonies were 

removed, and the inoculum was prepared and adjusted to an optical density standard of 0.5 McFarland units. The 

inoculum was streaked over the surface of agar plates with a sterile cotton applicator. Using sterile forceps, sterile 

sensitivity blank discs (6 mm diameter, OxoidTM) were impregnated with 20 μl of diluted Origanum onites extract 

corresponding to 2 mg/disc (Hassan et al., 2016). Negative controls were prepared by soaking the disc with ethanol 

only. Each disc placed near the center of each inoculated agar plate, and each plate was incubated at optimum 

growth temperature for 24 h (Table 1). Zones of inhibition were detected with the unaided eye, the diameter was 

measured. The scale of measurement was the following (disk diameter included): ≥20 mm zone of inhibition is 

strongly inhibitory; <20–12 mm zone of inhibition is moderately/mildly inhibitory; and <12 mm is no inhibitory 

(Rota et al., 2008). 

 

Table 13. Characteristics and culture conditions of the bacterial strains used in the study 

Organism Description Media Temp.  

(°C) 

Accession 

Numbers 

Citrobacter sp., SY-C10 Fish pathogen / 

Oreochromis 

niloticus 

MH 28 KX388233 

Edwardsiella tarda SY-

ED14 

Fish pathogen / 

O.niloticus 

MH 28 KX388234 

Listonella anguillarum  

SY-L24 

Fish pathogen / 

Dicentrarchus 

labrax 

MH+NaCl 24 KX388236 

Yersinia ruckeri E42 Fish pathogen / 

Oncorhynchus 

mykiss  

MH 22 KX388238 

Lactococcus garvieae 

SY-LG1 

Fish pathogen 

/O.mykiss  

MH 24 KY118086 

Aeromonas sobria SY-

AS1 

Fish pathogen 

/Cyprinus carpio 

haematopterus 

 

MH 28 KY126835 

Plesiomonas shigelloides 

SY-PS16 

Fish pathogen / 

O.mossambicus X O. 

niloticus 

MH 37 MG574356 

Streptococcus iniae 

ATCC 29177 

Fish pathogen/ 

collection strain 

BHI+5% 

Blood/BHI 

37 - 

Aeromonas veronii SY-

AV10 

Fish pathogen / O. 

niloticus 

MH 37 MG563680                  

Aeromonas salmonicida 

ATCC 33658 

- MH 24 - 

MH: Mueller-Hinton, BHI: Brain Heart Infusion Media 
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3. RESULTS  

According to disc diffusion assay Origanum onites showed a potent inhibitory effect on the Citrobacter sp., SY-

C10, Edwardsiella tarda SY-ED14, Listonella anguillarum  SY-L24, Yersinia ruckeri E42, Aeromonas sobria 

SY-AS1, Aeromonas veronii SY-AV10, Streptococcus iniae ATCC 29177, Plesiomonas shigelloides SY-PS16, 

and Aeromonas salmonicida ATCC 33658 fish pathogens (Table 2). GC-MS results showed that the main 

identified compounds were carvacrol (81.61 %) and linalool (9.50 %). 

 

Table 2. Disc diffusion assay results for pathogen bacteria 

 

Organism Zone (mm) 

Citrobacter sp., SY-C10 8 

Edwardsiella tarda SY-ED14 17 

Listonella anguillarum  SY-L24 17 

Yersinia ruckeri E42 12 

Lactococcus garvieae SY-LG1 - 

Aeromonas sobria SY-AS1 14 

Aeromonas veronii SY-AV10 13 

Streptococcus iniae ATCC 29177 13 

Plesiomonas shigelloides SY-PS16 21 

Aeromonas salmonicida ATCC 33658 18 

 
4. DISCUSSION 

The genus Origanum L. has been paid a lot attention among the other aromatic plant species since its essential oil 

and extracts have been proven to have a highly strong antimicrobial activity against various species of bacteria 

and fungi (Diler et al., 2017; Gormez and Diler 2014). In addition, the genus Origanum (oregano) is a significant 

member of the Lamiaceae family; it exists in Turkey with about 23 species and 32 taxa (Gürbüz et al., 2011). 

Known as “kekik” in Anatolia, Origanum species are widely used as condiment or herbal tea (Kotan et al., 2014). 

Origanum onites has received more attention nowadays since it has antibacterial, antifungal, insecticidal, 

acaricidal and antioxidative effects for the human health (Kotan et al., 2014). These activities have been primarily 

attributed to carvacrol which is the major component of these oils. Carvacrol was stated as one of the essential 

components which have the strongest antimicrobial activity. In this study, GC-MS results showed that the main 

identified compounds were carvacrol. Citrobacter sp., Edwardsiella tarda, Listonella anguillarum, Yersinia 

ruckeri, Aeromonas sobria, Aeromonas veronii, Streptococcus iniae, Plesiomonas shigelloides, and Aeromonas 

salmonicida are important pathogens for cultured fish species. In present study results showed that Origanum 

onites has antibacterial effect against these pathogens. 

 

5. CONCLUSION 

According to disc diffusion assay Origanum onites showed a potent inhibitory effect on the Citrobacter sp., SY-

C10, Edwardsiella tarda SY-ED14, Listonella anguillarum  SY-L24, Yersinia ruckeri E42, Aeromonas sobria 

SY-AS1, Aeromonas veronii SY-AV10, Streptococcus iniae ATCC 29177, Plesiomonas shigelloides SY-PS16, 

and Aeromonas salmonicida ATCC 33658 fish pathogens. However, future in vivo studies will be required to 

determine the exact effects of O. onites on fish. 
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Abstract 

Because synthetic packaging, which is used to protect foods from external influences and chemically produced, 

has caused a lot of damage to the environment, scientists have begun to turn to packaging that can easily degradable 

in nature as an alternative to protecting the ecological system. For this purpose, natural edible film coatings have 

started to attract attention. These coatings serve as a good moisture and gas barrier in food preservation and extend 

the shelf life and sensory quality of foods. Antimicrobial agents are added to the compositions of edible coatings 

to control microbial food spoilage. Antimicrobial agents added to edible films inhibit or prevent the growth of 

pathogenic microorganisms contaminate to foods by prolonging the lag phase. Natural antimicrobial agents are 

not restricted to use inversely chemical antimicrobial agents, but they may be effective when used on the critical 

amount. Weak organic acids such as acetic acid, citric acid, which are used as antimicrobials, are commonly used 

antimicrobial agents in foods, can be added to the films used in the packaging of foods such as cheese, meat and 

flour products. These substances show their antimicrobial effect in undifferentiated forms. The undifferentiated 

form penetrates the cell membrane of microorganisms and inactivates the microorganism by increasing 

intracellular acidity and changing the pH of the cytoplasm. Natural extracts obtained from spices and vegetable 

sources are substances with strong antimicrobial effect due to the phenolic compounds they contain. The 

antimicrobial effects of these substances disrupts the phospholipid layer in the cell membrane of microorganisms 

and inactivate the enzyme system. Antimicrobial agents, called bacteriocins, act on proteins in microorganisms. 

One of these compounds, nisin, is known to have a weak antimicrobial effect on gram-negative bacteria, but when 

these cells are treated with thermal shock, or when treated with chelating agents such as EDTA, it has a certain 

antimicrobial effect against the gram negative bacteria. Antimicrobial enzymes prevent the production of microbial 

toxins by acting on the inner parts of the food contacting the food surface with the film. In this review, the 

inhibitory effect of antimicrobials added to the coatings on microorganisms was investigated and it was aimed to 

help the further studies. 

Keywords: Edible film, antimicrobial agents, packaging. 

1. INTRODUCTION 

Consumption of food products in a short period of time is generally not possible. For this reason, food safety and 

reliability, quality and nutritional characteristics should be preserved and food should be packaged in order to 

preserve these properties during a determined shelf life (Gennadios et al., 1997). In order to extend the shelf life 

of foods from past to present and to increase product quality, many methods are used such as heating, cooling, 

reduction of water activity, curing, salting, pH control, addition of antimicrobial substances, storage in controlled 

atmosphere and modified atmosphere packaging (Cha and Chinnan 2004; Robertson, 2006). . 

New developments in the packaging industry remove the packaging not only as a material that fulfills the function 

of protecting the food, but also arouses and informs the consumer. Thus, passive packaging technologies, which 

aim to protect food, are now replaced by active and intelligent packaging technologies that play an important role 

in protecting food, improving its properties and reducing environmental waste. This has led to an increase in 

research on edible film coatings obtained from natural sources that less pollute the environment. The material 

obtained from natural sources, that are formed as a thin layer on a foodstuff or can be consumed together with 

food, which are among the food components, are called ‘edible film’ (Debeaufort et al., 1998). Edible films and 

coatings are divided into 3 groups according to their sources (Koyuncu and Savran, 2002). In addition to these 

three basic materials in the production of edible film and coating, solvent, plasticizer, antioxidant and antimicrobial 

agents are used to increase the functional properties of edible film coatings (Üstünol, 2009). 
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Protein coatings, which are generally hydrophilic and sensitive to moisture absorption, are the least developed 

coating materials. Therefore, they are affected by humidity and temperature too much. The casein, which is 

obtained from milk, is used in the form of emulsion coatings to reduce water loss in the squash. The coatings 

prepared from whey protein are highly effective barrier against oxygen and oil. Coatings of this nature give the 

product a high gloss and can be used instead of shellac resin (Koyuncu and Savran, 2002). Since the polysaccharide 

film coatings exhibit hydrophilic properties, moisture barrier properties are not good but they are good gas barrier 

and have mechanical and visual properties (Koyuncu and Savran, 2002). They have an important place among the 

materials to be used for film coating because they are easily obtained and not toxic (Krochta et al., 1994). The 

other polymer group used in film making is waxes, glycerin and derivatives (Koyuncu and Savran, 2002). Due to 

their low polarity, the lipid coatings can be used to prevent moisture transfer and to prevent corrosion as a 

protective interface in heterogeneous foods. Lipid-based film coatings control the moisture migration by extending 

the drying time when applied to fruits and vegetables. In addition, these coatings reduce oxygen flow by limiting 

oxygen flow and prolong the storage life of the end product (Kester and Fennema, 1989). 

 

2. EDIBLE FILM COATINGS CONTAIN ANTIMICROBIAL SUBSTANCES 

Microorganisms are the most important factor in food spoilage. Antimicrobial agents are added to the compositions 

of edible coatings to control microbial food spoilage. Antimicrobial agents added to edible films inhibit or prevent 

the growth of pathogenic microorganisms contaminate to foods by prolonging the lag phase (Kaba and Duyar, 

2008). The mechanism of activity of antimicrobial agents in edible coatings may vary depending on the structure 

and concentration of the chemical compound, temperature, duration, pH value of the environment, cell wall 

structure of the microorganism and oxygen requirement (Han, 2003). Antimicrobials, also called preservatives, 

are divided into ‘chemical’ and ‘natural’ antimicrobials according to their sources. Different organic or inorganic 

chemicals in food preservation; acids, metals can be used as antimicrobial agents (Appendini and Hotchkiss, 2002). 

Malic acid, cinnamon essential oil, lemongrass oil, thymol, grape seed extract, ferulic acid, nisin, natamycin, 

lactoperoxidase, chitosan are natural antimicrobial agents used in foods. Potassium sorbate, EDTA and calcium 

propionate are chemical antimicrobial agents. Recently, increasing health problems reduced the demand for foods 

produced by using chemical additives and increased the use of natural antimicrobial agents in the packaging system 

(Debeaufort et al., 1998). Natural antimicrobial agents are not limited to the use, but can be effective when used 

on the critical amount. The use of high amounts of natural antimicrobial agents may cause changes in the specific 

odor and color of the food. Table 1 shows some antimicrobial agents added to the packaging and the target 

microorganisms. 

2.1 Organic Acids 

The weak organic acids, such as acetic acid, citric acid and malic acid, are commonly used antimicrobial agents in 

foods. Weak organic acids can be added to the films used in the packaging of foods such as cheese, meat and 

bakery products. These natural antimicrobial agents show their antimicrobial activity on microorganisms in their 

undifferentiated forms. The undifferentiated form penetrates the cell membrane of microorganisms and increases 

intracellular acidity and changes the pH of the cytoplasm (Han, 2003).  

2.2 Plant Extracts 

Natural extracts obtained from spices and vegetable sources are substances with strong antimicrobial effect due to 

the phenolic compounds they contain. These agents show the antimicrobial effect by disrupting the phospholipid 

layer in the cell membrane of microorganisms and blocking the enzyme system (Tajkarimi et al., 2010). 
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Table 1. Some antimicrobial agents added in edible films (Hotchkiss 1995; Suppakul et al., 2003). 

2.3 Bacteriocins 

A number of antimicrobial agents known as bacteriocins are effective on proteins in microorganisms. Clostridium 

botulinum is an example of these microorganisms. One of these compounds, nisin, is coated on the surface of films 

in contact with food (Ming et al., 1997). Nisin has antimicrobial effect against gram positive bacteria. Although 

the antimicrobial effect on gram negative bacteria is known to be weak, the cell membrane of these bacteria shows 

an antimicrobial effect against the gram negative bacteria when exposed to thermal shock or when treated with 

chelating agents such as EDTA. Successful results have been achieved with nisin, which is applied by various 

methods such as adsorption on various food packages, immobilization on edible films, and cheese and ham (Third, 

2007). 

2.4. Antimicrobial Enzymes 

Antimicrobial enzymes prevent the production of microbial toxins effectively from the surface of the food-

contacting film to the interior of the food. Examples of these kinds of antimicrobial enzymes are glucose oxidase 

which has a strong effect (Brody and Budny, 1995). 

 

3. SOME RESEARCHES ON FILM COATINGS APPLIED TO FOOD   

Some researches on edible films which are produced by natural polymers or formed by mixing natural polymers 

in different proportions, or prepared with adding antimicrobial agents are shown in Table 2 (Janes et al., 2005; 

Santiago-Silva et al., 2009). 

  

ANTIMICROBIAL SUBSTANCE MATERIAL 
TARGET 

MICROORGANISMS 

Organic acids / anhydrides 

Propionic acid 

Benzoic acid 

Sorbic acid 

Acetic acid 

Lactic acid 

Edible film 

Eva 

LDPE 

Moulds 

Bacteriocins 

Nisin 

Pediocin 

Lacticin 

Edible film 

Cellulose 

LLDPE 

Gram (+) bacteria 

Gram (+) bacteria 

Enzymes 

Lysozyme 

Glucose oxidase 

Edible film coating 

Cellulose acetate 

Polymeric Cellulose 

Gram (+) bacteria 

Chelating agents 

EDTA 

Edible film coating Gram (-)  bacteria 

Plant extracts 

Grapefruit Seed Extract 

Grape seed extract 

Allyl isothiocyanate 

Cellulose films 

Edible coating 

Moulds 

Yeasts 

Bacteria 
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Table 2. Research on edible coatings 

ANTIMICROBIAL 

SUBSTANCE 

EDIBLE 

COATING 

TARGET 

MICROORGANISMS 
FOOD 

MATERIAL 

REFERENCE 

Nisin Bacterial 

cellulose 

based film 

Listeria monocytogenes Frankfurter 

sausage 

Nguyen et al., 
(2008) 

Ovotransferrin 

EDTA  

Sorbic acid 

κ-

carrageenan 

E. coli 

Salmonella Typhimurium 

Staphylococcus aureus  

Candida albicans 

Chicken 

breast 

Seol, et al., 
(2009). 

Peppermint essential 

oil 

Chitosan 

film 

Psychrotrophic bacteria 

Yeast&mould 

Lactic acid bacteria 

Rainbow fish Yıldız, 2018 

 

Nguyen et al. (2008), added 625 and 2500 IU/mL nisin to the bacterial cellulose based films and applied these 

films to the Frankfurter sausage inoculated with Listeria monocytogenes. They refrigerated samples packaged with 

bacterial cellulose containing nisin for 14 days. At the end of the storage period, the number of Listeria 

monocytogenes decreased by about 1 log cfu/g in samples packed with film containing 625 IU/mL of nisin, while 

the samples packed with film containing 2500 IU/mL of nisin decreased about 2 log cfu/g. 

Seol et al. (2009), applied κ-carrageenan, ovotransferrin, EDTA and sorbic acid containing films on chicken breast 

inoculated with E. coli, Salmonella Typhimurium, Staphylococcus aureus and Candida albicans, and investigated 

the antimicrobial effect of films on these microorganisms and on total aerobic bacteria during storage (7 days at 

5℃). The films containing ovotransferrin showed no antimicrobial activity against microorganisms. The use of 

ovotransferrin in combination with EDTA showed a synergistic effect on E. coli and Candida albicans, and total 

aerobic bacteria count decreased 1.8 log units. 

Yıldız (2018), investigated the effect of chitosan films enriched with mint essential oil on the microbiological 

properties of rainbow fish fillets. Samples divided into 5 groups: control group (C1), chitosan film-coated (C2), 

chitosan film-coated containing 1% peppermint volatile oil (C3), chitosan film-coated containing 1.5% peppermint 

volatile oil (C4), chitosan film-coated containing 2% peppermint volatile oil (C5). Samples were microbiologically 

analyzed (total aerobic mesophilic bacteria, psychrotrophic bacteria, Pseudomonas spp., lactic acid bacteria and 

yeast&mould) on certain days of storage (days 0, 3, 6, 9, 12 and 15). Microbiologic test results differences between 

control and treatment groups were found to be important during the storage. As a result, it was determined that the 

coating material prepared by adding peppermint essential oil to chitosan edible film had microbiologically positive 

effects on the rainbow fish fillets. 

4. CONCLUSION 

The aims of the studies on edible film coatings are to extend the shelf life by minimizing the chemical, physical 

and/or microbiological spoilage that occurs during the food storage. In addition, antioxidants, antimicrobial agents, 

organic acids and enzymes added to the compositions of edible coatings to provide functional properties to the 

coatings and ensure that the food is delivered to consumers in a healthy and more reliable manner. When the 

studies in the literature are reviewed, antimicrobial added edible films and coatings have been found to inactivate 

microbial growth on the surface of foods and improve the quality. Researches should be continued in order to 

bring the edible coatings into the industry as a packaging material, to achieve the development of low-cost coatings 

and to improve the safety of foods. 
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Özet 

Çinko ve kurşun, demir dışı metaller arasında alüminyum ve bakırdan sonra en yaygın olarak 

kullanılan ana metallerdir. Mevcut cevherlerin karmaşık yapısı nedeniyle, oksitlenmiş tipte çinko ve 

kurşun cevherlerinin işlenmesi genellikle Waelz – Liç – Elektrokazanım işlem sırası ile yapılmaktadır. 

İşletme koşullarına göre, liç aşamasında oldukça fazla miktarda değerli metal içeren liç artığı meydana 

gelmektedir. Bu nedenle, bu çalışmada, liç artıklarından değerli metallerin geri kazanımı için uygun bir 

hidrometalurjik işlemin araştırılması amaçlanmıştır. Deneyler, farklı liç süreleri için amonyak çözeltisi 

(CH3COONH4) ile gerçekleştirilmiştir. Deney sonuçlarına göre, kurşun ve çinkonun liç artıklarından geri 

kazanım oranları sırasıyla %75 ve %64 olarak elde edilmiştir. 

Anahtar kelimeler: Hidrometalurji, Liç artıkları, Amonyak Çözeltisi, Çinko, Kurşun 

 

1. GİRİŞ 

 
Günümüzde, çinko ve kurşun demir dışı metaller arasında alüminyum ve bakırdan sonra en çok kullanılan ana 

metallerdir. Çinko, uygun kimyasal - fiziksel özellikleri ve proses ekonomisi nedeniyle demir-çeliklerin ve pirinç 

alaşımlarının korozyon korunmasında önemli ölçüde kullanılır. Diğer yandan kurşun ise; düşük erime noktası, 

yüksek şekillendirilebilirliği ve karakteristik olarak yüksek yoğunluğu ile birçok sektör tarafından tercih edilir.  

(Jha ve ark., 2001; Abkhoshk ve ark., 2014) Her iki metal de başlangıçtaki hammaddelere bağlı olarak alternatif 

yöntemlerle üretilebilir. Kurşun üretimi, BF, ISP veya QSL gibi pirometalurjik yöntemlere dayanmasına rağmen, 

sülfit tipi çinko cevherleri genellikle kavurma-süzme-elektrotoplama işlem sırası ile üretilir. Ancak, Türkiye’de 

mevcut cevherlerin karmaşık yapısı nedeniyle, oksitli çinko ve kurşun cevherleri, 1970’li yıllarda Kayseri’de 

kurulan Çinkur fabrikasında Waelz – Liç – Elektrokazanım aşamaları takip edilerek yapılmaktadır. Tesisin liç 

atıkları, 1980’li yıllardan beri atık sahası içinde stoklandığından büyük miktarda liç atığı bu alanda birikmiştir 

(Rüşen ve Topçu, 2018). Araştırmacılara göre (Kurama ve Göktepe, 2003) bu liç atıklarının metalik içeriği oldukça 

fazladır ve yüksek bir ekonomik potansiyele sahiptir. Ayrıca, yapılan çalışmalar (Altundoğan ve ark., 1998; Turan 

ve ark., 2004) bu tür zengin metal içerikli atıkların açık havada stok sahasında bulunmasının çevresel olarak kritik 

derecede yüksek kirlilik riskine neden olduğunu göstermiştir. 

 

Yüksek oranda çinko ve kurşun içeren Çinkur liç atıkları, üretimin ilk yıllarından beri hem metalurji hem de maden 

mühendisleri için ilgi çekici olmuştur. Tüm araştırmacılar (Rüşen ve ark., 2008; Şahin ve Erdem, 2015; Erdem ve 

Yurten, 2015; Sethurajan ve ark., 2017) süreç ekonomisini dikkate alarak, bu tür atıklardan çinko ve kurşunun geri 

kazanımını arttırmaya odaklanmıştır. Bu çalışmalarda, fiziksel ve kimyasal zenginleştirme yöntemleri ile metalik 

çinko ve kurşun geri kazanımını için uygun yöntemler yıllar boyu denenmiştir. Çinkur liçi artıkları üzerinde 

yapılan araştırmalar arasında, çeşitli pH değerlerinde flotasyon testleri gibi fiziksel konsantrasyon çalışmalarından 

arzu edilen sonuçlar alınamamıştır. Diğer taraftan, çinko ve kurşunun pirometalurjik ve/veya hidrometalurjik 

yöntemlerle zenginleştirme ve arıtma yöntemleri genellikle her bir metal için farklılık arz eder. Çinko’nun bu tür 

atıklardan geri kazanımı genellikle sıcak sülfürik asit liçi ile gerçekleştirilir (Ejtemaei ve ark., 2014). Liç artıkları 

üzerine yapılan bu çalışmaların birçoğu, çözücü konsantrasyonu, sıcaklık, katı/sıvı oranı, süre gibi birçok 

parametrenin kurşunun geri kazanımını etkilediğini göstermiştir. Geri kalan ikincil artık ise PbSO4 olarak kurşun 

içeriği açısından zengin olarak elde edilir, bu yüzden PbCl2, PbCO3, Pb(OH)2, PbS gibi metalurjik olarak 
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üretilebilir bileşiklere dönüştürülmesi gerekir (Sinadinović ve ark., 1997; Raghavan ve ark., 2000; Frias ve ark., 

2004).  

 

Asit liçi sonrasında kabul edilebilir oranlarda çinko kazanımı sağlanmış olsa bile aynı zamanda demir 

çözünürlüğünün fazla olması elektrokazanım aşaması için önemli bir problem oluşturmaktadır. Bu sebeple bu 

çalışmada, nispeten daha düşük Fe çözünürlüğü sağlayan amonyum asetat çözeltisini kullanarak farklı reaksiyon 

sürelerinde kurşun ve çinkonun geri kazanımı incelenmiştir. 

 

2. MATERYAL VE METOT 

2.1.  Materyal 

1970’li yılların başında, Türkiye’de Waelz – Liç – Elektrokazanım aşamaları ile oksitli çinko ve 

kurşun cevherlerini işlemek için kurulan Çinko-Kurşun üretim tesisi (Çinkur), 1997 yılına kadar mevcut 

cevherleri işlemiş, ancak bu tarihten sonra yüksek kaliteli cevherlerin tükenmesi nedeniyle tesis İran’dan 

getirilen ithal konsantreleri de işlemiştir. Bu nedenle, cevherlerin kökenine bağlı olarak, Türk liç atığı 

(TLR) ve İran liç atığı (ILR) olmak üzere iki tip atık ortaya çıkmıştır. Bu farklı dönemlerin liç atıkları 

özellik bakımından birbirinden farklılık göstermektedir. Kesin miktar rapor edilmemesine rağmen, 

işletme koşullarından yola çıkarak, liç rtıklarının (büyük miktarı TLR olmak üzere) toplam bir milyon 

tonun üzerinde olduğu düşünülmektedir. 

Liç atığı uzun yıllar boyunca tesisin atık sahasında kontrolsüz atmosferik koşullar altında 

tutulduğundan bu çalışmada kullanılan numuneler söz konusu iki tür atık yığının daha derin 

kısımlarından alınmıştır. 
2.2.  Fiziksel, Kimyasal ve Mineralojik Karakterizasyon 

Bu çalışmada, çeşitli koşullardaki liç atıklarının davranışını anlamak için çeşitli karakterizasyon 

işlemleri gerçekleştirilmiştir. İlk olarak liç atıklarının nem tayini yapılmıştır. Nem tayini sonuçlarına 

göre, TLR’in ağırlıkça %19,5 oranında fiziksel bağlı su içerdiği belirlenirken, ILR’nin ağırlıkça %30,9 

su içerdiği tespit edilmiştir. Bu bulgular, numunelerin farklı özelliklere sahip olduğu konusunda kaba bir 

fikir vermiştir. Yine de, bu liç artıklarının, atık sahasında kısmen karışık bir şekilde bulunması sebebiyle 

atıkların ayrı olarak değil bir harman olarak ele alınmasının gelecekte mümkün olacak metal geri 

kazanım yöntemlerinin uygulanmasında fayda sağlayacağı düşünülmüştür. Bu sebeple, çalışmada liç 

artıklarının tahmini miktarları dikkate alınarak ILR’nin TLR ile 1:9 oranında karıştırılmasıyla elde edilen 

harman (blended leach residue; BLR) kullanılmıştır (Rüşen ve ark., 2008).  

Karıştırılmış numunenin (BLR) fiziksel karakterizasyonu belirlemek amacıyla parçacık boyutu 

analizi uygulanmıştır. Elde edilen elek analiz sonucu Tablo 1’de verilmiştir. Uygulanan yaş elek analizi 

sonucu karışımın içerisinde sınırlı miktarda (%6 civarında) suda çözünen bileşenlerin olduğunu 

göstermektedir. 

Tablo 1. Karıştırılmış Liç artıklarının Elek Analizi 

 

 
Mikron Yüzde (%) Toplam Eleküstü (%) Toplam Elekaltı (%) 

315 23,12 23,12 76,88 

100 8,95 32,07 67,93 

75 5,60 37,67 62,33 

53 5,87 43,54 56,46 

45 1,76 45,30 54,70 

38 1,68 46,98 53,02 

-38 47,13 - - 

Toplam 94,11 5,89 % suda çözünen miktar 
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Numunelerin kimyasal analizleri fiziksel karakterizasyondan hemen sonra yapılmıştır. Numuneler, 

kral suyu içeren hidroflorik asit içinde çözünmüş ve Zn, Pb, Fe ve Cd içerikleri için Perkin Elmer model 

2380 Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresi ile analiz edilmiştir. Sonuçlar Tablo 2’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 2. Liç Artıklarının Kimyasal Analizi 

 

 

 

 

 

 

Karışım liç artıklarının kimyasal analizlerinden sonra, karıştırılmış artıklarda bulunan fazların 

tespiti X-Işını Kırınım Analizi (XRD) ile gerçekleştirilmiştir. XRD analizine göre, numune içinde baskın 

fazlar önceki çalışmalara (Rüşen ve ark., 2008) uygun olarak, PbSO4, CaSO4.2H2O, CaSO4.0.5H2O, 

ZnO.Fe2O3, ZnSO4.7H2O, Fe3O4 and 2FeO.SiO2 (Şekil 1). Bununla birlikte, XRD analizine sırasında, 

artıkların karmaşık doğasına ve yüksek oranda baskın fazların varlığına bağlı olarak, diğer fazlar SEM 

analizinde Al2O3 ve CdSO4 olarak tespit edilmiştir. 

 

 
Şekil 1. Numunenin XRD deseni 

 

2.3.  Hidrometalurjik Deneyler 

Bu çalışmada, manyetik karıştırıcılı ısı tablası üzerine yerleştirilmiş 3 boyunlu bir borosilikat cam 

reaksiyon kap içerisinde deiyonize su ile hazırlanmış amonyum asetat (AA) çözeltisinde liç deneyleri 

gerçekleştirilmiştir. Deneysel değişken olarak çözünme (liç) süresi olarak seçilmiştir. Bunun dışındaki 

parametreler sabit tutulmuştur; çözünme sıcaklığı: 45 oC, katı/sıvı oranı: 1/10, AA konsantrasyonu: 3 M.  

Tüm deneylerde, önceden belirlenmiş şartlara ulaşıldıktan sonra 100 ml hacimdeki çözücüye 10 

gram katı örnek eklenmiştir. Deney koşulları belirli sıcaklıklara ihtiyaç duyduğunda, sıcaklık termometre 

tarafından ± 2oC aralığında kontrol edilmiştir. Çözelti hacmini sabit tutmak için yoğunlaştırma 

(kondenser) ünitesi kullanılmıştır. Sonuçların tekrarlanabilirliğini kontrol etmek için, deneyler paralel 

şartlarda gerçekleştirilmiş ve ortalama metal geri kazanım değerleri tablo halinde verilmiştir. Metal geri 

kazanımları, hem yüklü liç çözeltilerinden hem de kalan katılar üzerinden kimyasal analizler yapılarak 

belirlenebilmektedir. Burada, liç deneyleri sonrasında, her bir metal yüklü liç çözeltisi için kimyasal 

 Zn % Pb % Fe % Cd % 

TLR 12,26 15,75 6,36 0,056 

ILR 15,57 6,98 7,30 0,049 

Karışım 12,59 15,21 6,45 0,054 
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analizler yapılarak metal geri kazanım oranı aşağıdaki formül yardımıyla ağırlık yüzdesi olarak 

hesaplanmıştır; 

100*
*

*
%

LRLR

SolutionSolution

WM

VM
   yüklü liç çözeltisinden 

 

burada MSolution g/L cinsinden yüklü liç çözeltisinin metal içeriği, MLR başlangıç liç atığının 

ağırlıkça metal içeriğidir. WLR ile VSolution ise sırasıyla başlangıç liç artığının ağırlığı ve metal yüklü liç 

çözeltisinin litre cinsinden hacmidir. 

 

3. SONUÇ ve TARTIŞMA 

Reaksiyon süresinin karıştırılmış liç atığından (BLR) çinko ve kurşun geri kazanımı üzerindeki 

etkisi, katı/sıvı oranı 1/10 g/ml, reaksiyon sıcaklığı 45 oC ve amonyum asetat konsantrasyonu 3 molar 

olarak seçilerek incelenmiştir. Ayrıca, bu şartlar altında oluşabilecek demir çözünürlüğüne de 

bakılmıştır. Liç deneylerinden sonra elde edilen ortalama metal geri kazanım (Pb ve Zn için) ve çözünme 

(Fe için) değerleri Tablo 3’te gösterilmiştir. Bu analiz sonuçlarına göre reaksiyon süresinin liç atığından 

kurşun ve çinko metallerinin geri kazanımı üzerine etkisi Şekil 2’de gösterilmiştir. 

Tablo 3. Karıştırılmış liç artıklarından metal geri kazanım oranları 

Reaksiyon 

Süresi 
(saat) 

Geri Kazanım Oranları (%) 

Pb Zn Fe 

1 70,20 58,61 6,03 

2 71,98 60,93 10,63 

4 75,82 64,33 20,26 

 

 
Şekil 2. Reaksiyon süresinin metal geri kazanımı üzerine etkisi 

 

Deney sonuçlarına göre, reaksiyon süresinin artışı değerli metallerin amonyum asetat 

çözeltisindeki çözünme oranlarını arttırmaktadır. Bu durum, en uzun liç süresi olan 4 saatlik liç 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                                  645 

 

 

sonrasında Pb ve Zn geri kazanımlarının maksimum değerlerine sırasıyla %75,82 ve %64,33 olarak 

ulaştığını göstermektedir. BLR liç atıklarından Pb ve Zn geri kazanımları, reaksiyon süresinin artmasıyla 

artmasına rağmen, reaksiyon süresinin 1 saatten 4 saate çıkmasıyla her iki metal için de küçük bir artış 

gözlemlenmiştir. Kurşun geri kazanımı reaksiyon süresi boyunca %70,2’den %75,82’ye çıkarken, çinko 

geri kazanımı %58,61’den %64,33’ye arttığı gözlemlenmiştir.  

Öte yandan, amonyum asetat çözeltisi içerisinde demir çözünürlüğü artan reaksiyon süresi ile 

önemli oranda artmış ve 4 saatlik liç sonrası %20,26 oranında demir çözünürlüğü elde edilmiştir. 

Özellikle, Fe çözünme oranının daha az liç sürelerinde oldukça sınırlı oranlarda kaldığı (1 saat için 

%6,03) dikkate alındığında bu liç atıklarından Pb ve Zn geri kazanımlarının biraz daha düşük olduğu 

reaksiyon süresinin optimum süre olarak seçilmesinin daha uygun olduğu düşünülmektedir.  

Çalışmalar, düşük demir çözünürlüğü ile birlikte yüksek çinko ve kurşun geri kazanım değerlerinin 

elde edilebileceği en uygun şartların belirlenebilmesi için diğer etken parametrelerin (reaksiyon sıcaklığı, 

amonyum asetat konsantrasyonu, katı/sıvı oranı, tane boyutu, karıştırma hızı vb.) incelenmesi ile devam 

etmektedir. Bu çalışmadan elde edilen ilk veriler amonyum asetat çözeltisi içerisinde BLR liç 

atıklarından değerli metal geri kazanım işlemlerinin etkili bir şekilde gerçekleştirilebileceğini ortaya 

koymuştur. 
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Özet 

Günümüzde, gelişen teknoloji ile enerji tüketimi hızla artmaktadır. Bu enerji ihtiyacı için güneş enerjisi çok önemli 

bir kaynaktır. Fotovoltaik (FV) modüller, güneş enerjisini elektriğe çeviren en yaygın kullanılan araçlarıdır. Bu 

çalışmada, güneş ışınımının ve sıcaklığın FV modül karakteristik özelliklerine etkisini incelemek amacıyla, 

Matlab-Simulink yazılımı kullanılarak FV modülünün genel matematik formülü simüle edilmiştir. Önerilen 

modelin performansı, farklı FV modülleri için analiz edilmiştir. Bu analiz, Karaman-Türkiye'nin gerçek atmosfer 

koşullarındaki tipik karasal iklim özellikleri için gerçekleştirilmiştir. Verileri yılın 9 ayı boyunca kullanarak, 

seçilen bölge için bir ön çalışma yapılmıştır. Elde edilen sonuçlar modelin doğruluğunun uzun bir çalışma için 

tatmin edici olduğunu göstermektedir. Önerilen bu model, Karaman bölgesinin gerçek çevre koşullarında FV 

modül çıktısının daha iyi anlaşılmasına katkıda bulunmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Yenilenebilir Enerji, Fotovoltaik Modül, Matlab-Simulink. 

 

1. GİRİŞ 

Günümüzde Fotovoltaik (FV) sistemler kullanılarak güneşten elektrik enerjisi elde edilmesi teknolojisi hızlı bir 

şekilde gelişmekte ve yaygınlaşmaktadır. Ancak, FV sistemlerin dış ortam şartlarındaki performansı, sıcaklık, 

nem, tozluluk ve güneş ışınımı şiddeti gibi şartlara bağlı olarak önemli değişimler göstermektedir. Ayrıca 

günümüzde laboratuvar şartlarında dahi henüz verimleri %20-%25 civarında olan ve pahalı kurulum maliyeti 

gerektiren FV sistemlerin dış ortam şartlarında maksimum gücü elde edecek şekilde planlanabilmesi son derece 

önemlidir 8Altaş, 1998; Duman ve ark., 2014). Bu bağlamda, sanayimizde üretilecek veya halihazırda ülkemize 

ithal olarak kurulan FV güneş sistemlerin iyi bir şekilde planlanması için, elde edilen sistemin performansının ve 

verim analizlerinin kurulum yerinde uzun süreli ölçümler yapılmaksızın yüksek doğrulukla belirlenebilmesi 

açısından matematiksel modellenme gerekmektedir. 

Literatürde birçok matematiksel modelleme projesi olmasına karşın bu modellerin sadece sıcaklık ve güneş ışınımı 

değerlerini temel alarak oluşturulduğu görülmektedir (Duman ve ark., 2014; Lorenzo, 1994). Modele katılan 

parametre sayısının az olması elde edilen FV sistem performansının gerçek değerlerden uzaklaşmasına neden 

olmaktadır. Bu çalışma ile FV modül için matematiksel model oluşturularak, sıcaklık ve güneş ışınımı değerleri 

hesaba katılmıştır. Doğruluğu yüksek olan model ön sonuçları kısa sürede elde edilmiştir.  Ayrıca geçmiş yılara 

ait uzun süreli veriler kullanılarak FV sistemin gelecekteki performansı ile ilgili öngörülerde bulunmak ve 

tahminler oluşturmak mümkün olacaktır. Oluşturulan matematiksel model farklı FV modül tipleri için 

uygulanabilir ve dış ortam koşullarında verim hesabı yapılarak belirlenen konumda en ideal FV modül tipinin 

belirlenmesi sağlanacaktır.  

 

2. MATERYAL VE METOD. 

Matematiksel model oluşturulurken FV sistemin eşdeğer modelini elde etmek önemli bir konudur. FV eşdeğer 

devre modeli Lorenzo tarafından 1994 yılında tanımlanmıştır (Yılmaz ve ark., 2012; Duman ve ark., 2014). Bu 

çalışmada literatürde kullanılmakta olan, farklı parametreleri içeren, genel FV tek diyotlu eşdeğer devre eşitliğine 

çevresel etkileri belirten yeni parametreler eklenerek ve Matlab yazılım programı kullanılarak yeni bir model 

oluşturulmuştur (Duman ve ark., 2014). 
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Şekil 1. Güneş pilinin eşdeğer devresi (Yılmaz, 2012) 

Güneş pili doğrultucu diyota paralel olarak bağlanmış bir akım kaynağı olarak düşünülmüştür. Burada Rs ve Rsh 

değerleri seri ve paralel direnç etkisidir. Paralel direnç etkisini kristal kusurları yaratırken seri direnç etkisini 

yarıiletken malzemeye yapılan metal kontaklar, yarıiletken malzeme içindeki tabakaların iç dirençleri ve gözenin 

üst yüzeyindeki metalik parmak kontak dirençleri oluşturur. Paralel direnç etkisi gözenin açık devre gerilimini ve 

dolum faktörünü azaltan bir etkendir. Seri direnç etkisi gözenin kısa devre akımını ve dolum faktörünü azaltan bir 

etkendir (Ortiz-Conde ve ark., 2005; yılmaz ve ark., 2012). 

Yapılan deneylerde doğal güneş benzeticisi (1000W/m2) ile laboratuvar ortamında FV modül performansı 

belirlenmiş ve dış ortam şartları ile benzeşen farklı sıcaklık ve radyasyon değerleri için oluşturulan yeni 

matematiksel model performansı karşılaştırılmıştır. Karşılaştırmalarda literatür ile benzer olarak Güç-Gerilim ve 

Akım-Gerilim grafikleri kullanılmıştır. 

3. SONUÇ ve TARTIŞMA 

Geliştirilen yeni model performansı ile laboratuvar ortamında ölçülen FV modül performansı sabit güneş 

radyasyonunda (1000 W/m2) ve farklı sıcaklıklarda, sabit sıcaklıkta ve farklı güneş radyasyonu değerlerine göre 

yeni model için P-V ve I-V grafikleri çizilerek karşılaştırılmıştır. Ayrıca, Şekil 2’de sabit sıcaklık ve sabit güneş 

radyasyon değerlerinde ölçülen gerçek değerler ile yeni model değerlerine ait P-V ve I-V grafikleri gösterilmiştir.  

 

 

 

Şekil 2. Sabit sıcaklık ve güneş radyasyon değerlerinde yeni model ve gerçek (ölçülen) değerler. 
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Elde edilen sonuçlara göre seçilen FV modül için deneysel olarak bulunan performans sonuçları Matlab yazılım 

progamı ile geliştirilen yeni matematiksel modelin performans sonuçları oldukça yüksek oranda örtüşmektedir. 

Buna göre, geliştirilen yeni modelin farklı FV modüller ve farklı dış ortam şartlarında da denenmesi 

düşünülmektedir. Elde edilecek sonuçlara göre, model benzetim oranının bu deneylerde olduğu gibi yüksek 

çıkması durumunda ise bu yeni model, güneş enerjisi sistemlerinin tasarımı, planlanması ve kurulumunda en 

verimli sistemin yerinde uzun süreli ölçümler yapılmaksızın önceden tespit edilebilmesini sağlayacak ve ülke 

ekonomisine önemli ticari faydalar katacaktır.  
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Özet 

Bu çalışmada %10 ağırlık grafit ve %4 ağırlık balmumu katkılı Polyamid 6 nın dielektrik özellikleri incelenmiştir. 

Ayrıca Fourier transform Infrared spektroskopi kullanılarak karakter analizi yapılmıştır. Frekansa bağlı dielektrik 

geçirgenlik sabiti GW INSTEG LCR 8110 G sığa ölçme cihazı kullanılarak türetilmiştir. Ölçümler esnasında 

sıcaklık, 293K-443K aralığında seçilmiştir. Malzemenin erime sıcaklığı 535K civarındadır. Gerçek dielektrik 

geçirgenlik (’) ve sanal dielektrik geçirgenlik (”) sabitleri detaylı hesaplamalarla elde edilmiştir. En iyi dielektrik 

geçirgenlik sıcaklık aralığı belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Dielektrik geçirgenlik, Polyamid 6, grafen, balmumu. 

 

Abstract 

In this study, dielectric properties of polyamide 6 with 10% wt. graphite and  4% wt wax was investigated. 

Characterisation was performed by using Fourier transform Infrared spectroscopy. Dielectric constants have been 

measured by using GW INSTEG LCR 8110 G capacitance measuring device. Temperature range has taken 293K-

443K. The melting point of sample is about 535K. Temperature dependence of real (’) and imaginary (”) values 

of permittivity extracted by sensitive measurements. The best dielectric permittivity temperature range stated. 

Keywords: Dielectric permittivity, polyamid, Polyamid-6 graphene, waks. 

 

1. GİRİŞ 

İletken termoplastik malzemeler elektrik ve otomobil endüstrisindeki geniş uygulama alanları nedeniyle bilimsel 

ve teknolojik açılardan son zamanlarda yoğun bir ilgi odağı olmaktadırlar. Isı iletici plastikler ve elektrik iletici 

plastikler, devre açma kapama cihazlarından plastik statik elektrik engelleyici kalkanlara, plastik elektromanyetik 

koruyuculara kadar geniş bir alanda kullanılmaktadırlar [Zheng 2001, Celzard 1997,Yang 1997]. Hem endüstriyel 

ihtiyacı karşılamak ve hem de günlük kullanım endüstrisi için geliştirmek amacıyla bu tür malzemeler üzerine 

araştırmalar devam etmektedir [Paszkiewicz 2012, Unal 2013. Bu termoelektrik malzemeler içinde Polyamide-6 

(nylon-6) farklı malzeme kompozisyonları hazırlamak için ana madde olarak kullanılabilecek en uygun ana 

malzemelerden biridir. Sertliği, katı yapısı, nonpolar çözücülere karşı dayanıklılığı nedeniyle teknolojide çok 

tercih edilen bir malzemendir. Bu özellikleri nedeniyle yüksek ısılara dayanıklı olmaması, aşınma kolaylığı ve 

hassaslığı kullanım kısıtlamalarına sebep olmasına rağmen çok yüksek olmayan sıcaklıklarda çok tercih 

edilmektedir [Rusu 2007, Rusu 2005]. 

Optimizasyon araştırmaları Grafen ve Balmumu katkılı Polyamid-6 nın ağırlıkça %15 grafen-%6 balmumu katkılı 

kompozisyonunun sertlik ve sürtünme katsayısının en iyi kompozisyon olduğunu bu oranların üzerine çıkılınca 

kompozit malzemenin yapısının zayıfladığını ve kolayca şekil bozukluğuna uğradığını göstermektedir [Unal 2013, 

Unal 2012]. Literatürde grafen ve parafin türevi yağlı maddelerle katkılanmış Polyamid’in kırılma direncinin 

arttığını ve sürtünme katsayısının azaldığını gösteren sınırlı sayıda başka çalışmalar da vardır [Sueli 2013, Suck-

choon 2003]. 

Son zamanlarda yapılan bazı yeni çalışmalar şöyle özetlenebilir: Ma 2018 grafen oksiti, karbon fiber yüzeyine, 

bağlayıcı ajan olarak heksametilen diizosiyanat tripolimer ile iki sentez yolu ile aşılanmış, bu kompozit malzeme 

ile Polyamid-6 ‘yı karıştırarak sertliğini %40 artırmıştır. Kim 2018 Karbon nanotüp (CNT) ile modifiye edilmiş 

silan ile kaplanmış, in-situ polimerize poliamid-6 ve çinko oksit nanorod (ZnO NR) -kullanılmış dokuma karbon 
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fiber (WCF) içeren çok ölçekli bir hibrit kompozitin mekanik özelliklerinin iyileştirilmesi üzerine yaptıkları 

deneysel çalışmayı rapor ettiler. Bu çalışmada yaygın kompozitlere kıyasla, multiscale hibrid kompozitlerin 

Polyamid-6 karışımlarının, sırasıyla, gerilme katsayısı ve mukavemetini yüzde 32 ve 41 civarında ve yine sırasıyla 

düzlemsel kesme dayanımını, emilen darbe enerjisini ve nüfuz etme limitini yüzde 107, 179 ve 159'luk oranlarda 

artırdığını göstermişlerdir. 

Polimerlerin dielektrik davranışları yalnızca onların kimyasal yapılarına nasıl hazırlandıklarına veya nasıl 

kullanıldıklarına değil, aynı zamanda ne tür katkılarla katkılandıklarına da bağlıdır [Ku 1987-Tanaka 2017]. 

Katkılar başka polimer malzemeler, metaller gibi inorganik veya organik malzemeler olabileceği gibi özel amaçlı 

kimyasallar da olabilirler [Pritchard 1998Maier 1998]. Katkı malzemesinin görevi malzemeyi amaçlanan işlevi 

kazandırmaktır. Polyamide 6 polimer malzemesi iletken katkı katılmasıyla iletkenlik özelliğine sahip olabilen 

polimer malzemelerden dir [Unal 2016]. Grafit, poly-tetra-floro-etilen, molibden disulfat, karbon-black kullanılan 

katkılamalardan dır [Unal 2013, Unal 2012- Linggi 2010]. Bu çalışmanın ortak çalışanlarından Ünal ve çalışma 

ortakları önceki çalışmalarında grafit ile birlikte balmumu nu Polyamid 6 da katkılayıcı malzeme olarak 

kullanmıştır [Ünal 2016].  Bu makalede  %15 ağırlık katkısı olarak grafen ve %2, %4 ve %6 ağırlık katkısı olarak 

balmumu eklenmiş, Polyamid 6 nın dielektrik ve tribolojik (sürtünmeye ilişkin) özellikleri incelenmiştir. Bu 

çalışmalarında grafen eklenmesi ile Polyamide 6‘nın sertlik ve esneklik özelliğinin arttığını buna ek olarak 

iletkenlik kazandığını tespit etmişlerdir. Ayrıca yine bu çalışma da %15 grafen’e ek olarak artan oranlarda 

balmumu eklenmesinin karışım malzemenin iletkenliğini artırdığını göstermiştir. Bütün bu çalışmalar katkılanmış 

polyamide-6 ‘nın polimer iletken ve polimer iletkenlik ve kontrol edilebilir dielektrik özellikleri açısından da 

detaylı incelenmesi gerektiğini göstermektedir. 

Bu çalışmanın temel amacı, grafen ve balmumu katkılanmış Polyamid-6 nın frekansa bağlı dielektrik ve 

dolayısıyla iletkenlik katsayısını farklı sıcaklıklarda incelemek ve ısınan ortamlarda %10 grafen, %4 balmumu 

katkılı Nylon-6 ‘nın frekansa bağlı davranışını açıklamaktır. 

 

2. MATERYAL VE METOD 

Kompozit malzemelerin hazırlanmasında temel malzeme Domamid Pa6 (ham Polyamid 6) kullanıldı. Katkı 

malzemesi olarak ta işlenmemiş grafit ve balmumu kullanıldı. Daha önceki çalışmalarda olan hazırlama işlemi 

takip edildi [Unal 2016]. Karışım hazırlama işleminden önce Polyamide-6 80oC fırında 4 saat bekletilerek içindeki 

rutubet buharlaştırılarak uzaklaştırıldı. Sonra bütün karıştırılacak malzemeler NR II-75 tip çift-doğrayıcı ’lı 

ufalayıcı (granülleştirici) de toz parçalar halinde karıştırıldı. Bu esnada karıştırıcı iç sıcaklığı 220  C-245 C 

arasında tutuldu. Karıştırıcı da iyice birbirine karıştırılan malzeme toz haline getirilerek dışarı alındı. Daha sonra 

215 C-240 C de eritme kalıbına (ERAT marka) enjekte edildi. Burada çıtalar şeklinde kalıplar içinde katılaşınca 

dışarıya alındı. Ft-IR analizi Shimadzu IR Prestige 40 cihazı ile yapıldı.  

Dielektrik özellikler analizi GW-INSTEK LCR-8110G Precision LCR Metre Dc 20Hz-10MHZ kullanarak ve 20-

150 C aralığında ısıtarak 5C artırarak 20Hz-10MHz frakans aralığında numuneden kesilen parçanın C sığası 

ölçüldü. Dielektrik sabitler i hesaplamak için aşağıdaki yöntem kullanıldı. 

Gerçel dielektrik sabiti: 

ε' =
D.d

Aε0
 (1) 

Öz iletkenlikten sanal dielektrik sabit hesaplanır:     

 

ε" =
σ

ωε0
 (2) 

Burada  açısal frekans tır. ’ ve ” kullanılarak  kayıp faktörü bulunur:        

tan  δ =
ε"

ϵ'
 (3) 
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3. SONUÇ  

Şekil 1 de PA6+%10 grafit+%10 balmumu kompozit malzemesinin Ft-IR grafiği görülmektedir. Kıyaslama için 

PA6 ve PA6+%10 grafit eğrileri de şekilde gösterilmektedir. Şekilde balmumu katkısının CH2 makaslama 

moleküler titreşimlerini belirgin bir şekilde düşük dalga boylarına ittiği görülmektedir. Yani PA56+grafit 

kompozit yapısına balmumu eklenmesi asimetrik ve simetri C-H titreşimlerini ciddi bir biçimde etkilemektedir. 

Bu durum balmumu ile PA6 arasında kimyasal etkileşme olduğunu göstermektedir. Bu etkileşme C-H simetrik ve 

asimetrik titreşimlerinin düşük dalga boylu olmalarına sebep olmaktadır. 

 

Sekil 1. PA6,PA6+%10grafit, PA6+%20grafit+%4balmumu yapının 3750-2600 cm-1 dalga boyları arasında 

detaylı FT-IR spektrumu. 

Yapılan dielektrik özellikler çalışmasında hem reel ve hem de imajiner dielektrik sabitler kondansatör haline 

getirilen numunenin ölçülen sığasından (1), (2) ve (3) denklemleri kullanılarak hesaplanmıştır Şekil 1 ve Şekil 2.  

 

Şekil 1. PA6+%10grafit+%6balmumu kompozit 

malzemenin gerçek elektrik geçirgenlik katsayısı. 

 

Şekil 2. PA6+%10grafit+%6balmumu kompozit 

malzemenin sanal elektrik geçirgenlik katsayısı.

Her iki sonuç ta erime sıcaklığına yakın olmayan sıcaklıklarda, ya da malzeme kimyasal ve fiziksel karakterini 

korurken dielektrik geçirgenliğin frekansa bağlı olarak sıcaklıkla az da olsa değiştiğini göstermiştir. Sıcaklık 

arttıkça dielektrik geçirgenlik katsayısının da arttığı, 373K da en yüksek değerini aldığı görülmüştür. Yüksek 

sıcaklıklarda malzemenin yapısal bozulmaya başlaması nedeniyle kullanım bölgesinin 500K üzerine 

çıkamamaktadır. Frekans arttıkça dielektrik geçirgenlik azalmaktadır. Bununla beraber sıcaklık arttıkça çok baskın 

bir şekilde belirgin olmasa da dielektrik geçirgenlik te artmaktadır. Bu durum kayıp faktöründe kendini daha iyi 

göstermektedir Şekil 3. 
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Şekil 3. PA6+%10grafit+%6balmumu kompozit 

malzemenin dielektrik kayıp katsayısı 

 

Şekil 4. PA6+%10grafit+%6balmumu kompozit 

malzemenin gerçek ac iletkenlik katsayısı 

Kayıp faktöründe de görüldüğü gibi GHz mertebesinde ve üstü frekanslarda kayıp faktörü-sıcaklık farklılaşması 

daha belirgin olmaktadır. Sekil 1 den görüleceği gibi, Maxwell-Wagner etkisi nedeniyle düşük frekanslarda gerçek 

dielektrik geçirgenlik yüksek çıkmıştır [Patsidis 2014, Zalba 2003]. Önceki çalışmalar [Unal 2016] ile 

kıyaslandığında katkı maddelerinin iletkenliği artırdığı da açıkça anlaşılmaktadır. Çünkü kompozit madde içindeki 

yalıtkan ve iletken adacıklarının sınırlarında elektrot kutuplanma etkisi de iletkenliğe olumlu katkıda 

bulunmaktadır [Patsidis 2014].  

Şekil 2. sanal dielektrik geçirgenlik katsayısının (”) düşük frekanslarda belirgin bir biçimde yüksek olduğunu 

göstermektedir. Bu durum kayıp faktöründe() de aynı grafik yapıya sahiptir. Frekans arttıkça kompozit 

malzemenin iletkenliği de artmaktadır. Bu durum, düşük frekanslarda madde içindeki eklenmiş katkı maddesi 

(grafit ve balmumu) düşük frekansın tanıdığı geniş zaman diliminde polarize olarak iç elektrik alanın etkisini 

azalttığını, yüksek frekanslarda ise dipolleşmeye zaman bulamadıklarını bunun yerine enerji bant bölgelerinde 

Brillouin bölgesi sınırları boyunca hopping yaparak iletkenliğe katkı sağladıklarını göstermektedir [Tataroglu 

2011, Matheswaran 2010, Abdel Kader 2011, Wang, 2005, Nicollian 1965, Kannan 1990]. 

Diğer bir deyişle, frekansa bağlı kutuplanma ve iletkenliğin aşırı değişmesi ile ilgili, daha önceki çalışmalarda 

yayınlanmış olan polimer madde içindeki balmumu (wax) katkısının oluşturduğu fiziksel boşluklu yapılarda grafit 

in serbestçe hareket edebilmesi nedeniyle kutuplanma ve yüksek frekanslarda hopping oluşması [Unal-2016] 

öngörüsünü düzeltiyoruz. Hopping oluşabilme nedeninin yeni durumda kovalent bağ enerji yapısının ve Brillouin 

bölge sınırlarını değiştirmesi [Tataroglu 2011, Matheswaran 2010, Abdel Kader 2011, Wang, 2005, Nicollian 

1965, Kannan 1990] olduğunu düşünüyoruz. 

4. TARTIŞMA 

Bu çalışmada asıl amacı kaygan yüzeyli, sürtünmesi az fakat yüksek sertlikte polimer malzemeler üretilirken bu 

malzemelerden teknoloji de başka hangi amaçlarla yararlanılabileceğini araştırmaktır. Bu amaçla bu maddelerin 

dielektrik özellikleri farklı katkılarla değiştirilmiş ve kontrol edilebilir dielektrikli yeni polimer malzemelerin elde 

edilmesi amaçlanmıştır. Bunun için birbiri ile tamamen farklı fakat elektronik özellikleri açısından birbirlerini 

destekleyeceklerini düşündüğümüz iki malzeme, %10 grafit ve %4 balmumu, katılmış bir Polyamid-6 seçilmiştir. 

Araştırma sonucunda önceki çalışmalarla kıyaslandığında, Polyamid-6 ya grafit eklenmesinin malzemenin 

dielektrik polarizasyonunu artırdığı, balmumunun ise yapmış olduğu zayıf kimyasal bağlanma ile grafit’in 

topaklanmasına engel olduğunu göstermiştir. Bunun yanında balmumunun zayıf bağlanma ortamında grafit 

atomlarının son yörünge elektronlarının yüksek frekanslı alan değişimlerinde hopping yapmasına ortam oluştuğu 

ve böylece dielektrik kaybı azaldığı, elektrik iletkenliği arttığı görülmüştür. Dielektrik özelliklerinin en iyi olduğu 
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sıcaklık kompozit malzemenin yapısını en sıcak olduğu nokta çıkmıştır. Fakat bu nokta erimeye en yakın olduğu 

noktadır aynı zamanda, bu nedenle sıcaklık dielektrik sınırı için belirleyici bir etkendir.  

Sonuç olarak oluşturulacak Pa6-frafit-balmumu malzemenin sağlamlık ve fiziksel özelliklerini koruma sınırları 

içinde grafit ve balmumu oranları değiştirilerek frekansa bağlı kontrol edilebilir elektronik özelliklere sahip bir 

polimer kompozit olarak kullanılabileceği görülmüştür. 
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Özet 

Yenilenebilir enerji kaynakları içerisinde en büyük potansiyele sahip olan güneş enerjisinden elektrik üretmek için 

günümüzde Fotovoltaik (FV) sistemler yaygın olarak kullanılmaktadır. Ancak, geleneksel enerji üretme 

yöntemlerine alternatif olan çevreci, uzun ömürlü, yüksek verimli ve düşük maliyetli Fotovoltaik sistemlerin 

planlanması ve optimum kullanılabilmesi için atmosfer şartlarında testlerinin yapılması ve performanslarının 

belirlenmesi son derece önemlidir. Bu çalışmanın amacı, prototip FV modül sistemleri üzerinde dış ortam 

testlerinin sıcaklık, güneş radyasyonu, nem ve benzeri atmosfer parametrelerinin dikkate alınarak yapılması ve 

değişen günışığı şiddeti ile ortam sıcaklığı gibi çevresel parametrelerin FV modüller üzerindeki etkilerinin 

incelenmesidir. Oluşturulan deneysel düzenek ile gerçek atmosfer ortamında FV sistemlerinin akım-gerilim 

değerleri ile eş zamanlı olarak sıcaklık, rüzgâr, nem ve gün ışınımı gibi çevresel değerler toplanmıştır. Elde edilen 

veriler kısa ve uzun dönemlerde analiz edilerek dış atmosfer ortamındaki FV güneş modüllerinin performansı 

Karaman iklim şartlarında modellenmiştir. Farklı türde modüller ile yapılacak performans analizleri ile 

bölgemizde kurulan veya kurulacak olan FV sistemlerinin verimliliği ve çevresel etkileri belirlenmiş olacaktır. Bu 

analizler Karaman ve İç Anadolu bölgesi için en iyi performansı veren güneş enerjisi sisteminin tespitinde katkı 

sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Fotovoltaik Sistemler, Dış Ortam, Performans Analizi, Karaman. 

 

1. GİRİŞ 

Gelişen teknoji ve sanayi elektrik enerjisine duyulan ihtiyacın giderek artmasına sebep olmaktadır. Bununla 

birlikte geleneksel fosil yakıtlı enerji üretimi gerek kaynakların tükenecek olması gerekse çevreye verdiği 

zararlardan dolayı yerini hızla yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımına bırakmaktadır.  Güneş enerjisinin 

kolay ulaşılabilir olması ve doğada bol miktarda bulunması, güneş enerjisini diğer yenilenebilir enerji kaynaklarına 

göre bir adım öne çıkartmaktadır (Masters, 2004; Quaschning, 2005). Günümüzde Fotovoltaik (FV) sistemler 

kullanılarak güneşten elektrik enerjisi elde edilmesi teknolojisi hızlı bir şekilde gelişmekte ve yaygınlaşmaktadır. 

Ancak, FV sistemlerin ürettikleri elektrik enerjisi sıcaklık ve güneş ışınımı şiddeti gibi çevresel şartlara bağlı 

olarak değişim göstermektedir. Ayrıca verimleri çok yüksek olmayan ve pahalı kurulum maliyeti gerektiren bu 

sistemlerin maksimum gücü elde edecek şekilde planlanabilmesi son derece önemlidir. Bu bağlamda, FV güneş 

modülleri ve/veya panelerinin tasarımlarının oluşturulması, elde edilen sistemin gerçek atmosfer şartlarında 

performansının ve verim analizlerinin yüksek doğrulukla yapılabilmesi açısından dış ortam testleri son derece 

önem arzetmektedir. Bu çalışma kapsamında, farklı FV modülleri kullanılarak gerçek atmosfer şartlarında 

performans ve verimlilik analizleri gerçekleştiriliştir. Güneş potansiyeli yüksek olan ilimiz için optimum 

özelliklere sahip, yüksek verimle çalışacak güneş enerjisi sistemlerinin planlanabilmesi için bu çalışmanın 

sonuçları oldukça önem arz etmektedir. 

 

1.1. Türkiye’de Güneş Enerjisi Potansiyeli 

Türkiye, 36o-42o kuzey enlemleri ve 26o-45o doğu meridyenleri arasındaki güneş bandında bulunmaktadır. 

Türkiye’nin yıllık ortalama güneş ışınımı 1303 kWh/m2-yıl, ortalama yıllık güneşlenme süresi ise 2623 saattir. Bu 

rakam günlük 3,6 kWh/m2 güce, günde yaklaşık 7,2 saat, toplamda ise 110 günlük bir güneşlenme süresine denk 

gelmektedir. 9,8 milyon TEP ısıl uygulamalara olmak üzere yıllık 36,2 milyon TEP enerji potansiyeli mevcuttur. 
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Yılın on ayı boyunca teknik ve ekonomik olarak toplam ülke yüzölçümünün %63’ünde ve tüm yıl boyunca 

%17’sinden yararlanılabilir (Altın, 2004; Ay, 2008; Ener Ruşen, 2017). 

Türkiye, 110 gün gibi yüksek bir güneş enerjisi potansiyeline sahiptir ve gerekli yatırımların yapılması halinde 

Türkiye yılda birim metrekaresinden ortalama olarak 1.100 kWh’lik güneş enerjisi üretebilir (GEPA, 2018). Genel 

olarak Türkiye’nin en çok ve en az güneş enerjisi üretilecek ayları sırası ile Haziran ve Aralık olmaktadır. Bölgeler 

arasında ise öncelikle Güneydoğu Anadolu ve Akdeniz sahilleri gelmektedir. Şekil 1’de Türkiye’nin Güneş 

Enerjisi Haritası verilmiştir. Güneş potansiyeli yüksek olan Karaman ili için optimum özelliklere sahip, yüksek 

verimle çalışacak güneş enerjisi sistemlerinin planlanabilmesi için bu ve benzeri çalışmaların yapılması 

gerekmektedir. 

 

Şekil 1. Türkiye’nin Güneş Enerjisi Haritası [kWh/m2-yıl] 

 2. MATERYAL VE METOD 

Güneş hücreleri, yüzeylerine gelen güneş ışığının miktarına bağlı olarak doğrudan elektrik üretebilen yarıiletken 

maddelerdir.  Fotovoltaik (FV) güneş modülü veya bu modüllerin seri-paralel bağlanmalarıyla oluşturulan FV 

güneş panellerinin ürettiği güç, çalışma sıcaklığı, ortam sıcaklığı ve günışığı şiddeti ile doğrudan orantılı 

olduğundan, bu büyüklüklerin gün boyu değişmesi FV modül de etkilemektedir. Atmosfer şartlarında FV 

modüllerin çalışma sıcaklığının, ortam sıcaklığının ve güneş ışığı şiddetinin sürekli olarak değişmesi sistem dış 

ortam testleri ile belirlenebilmekte ve modellenmektedir. 

FV modüllerin modellemesi gerçek atmosfer şartlarında deneyler planlanarak oluşturulmaktadır. Sistemin 

sıcaklık, gün ışınımı, rüzgâr ve nem gibi doğal şartların değişiminde vereceği tepkiler incelenmiştir. Şekil 2’de 

gerçek atmosfer şartlarında planlanan deney düzeneği şematik olarak gösterilmektedir. 

 

Şekil 2. Deney düzeneği şematik gösterimi 
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Aynı atmosfer ortamında ve aynı anda farklı yapıdaki FV modüllerinin Akım (I) - Gerilim (V) bilgileri ve çevresel 

bilgiler birlikte toplanmaktadır. FV modüllerin dış ortam şartlarında performansları ölçülerek ve çevresel bilgiler 

eklenerek modelleme oluşturulmuştur. 

3. SONUÇ   

Seçilen bir monokristal modül ile Karaman ili gerçek atmosfer şartlarında yapılan dış ortam deneylere ait veriler 

ve elde edilen grafikler Şekil 3’de Monokristal modül için gerilimin zamana göre değerlerinin referans monokristal 

modül ile karşılaştırması verilmiştir. Şekil 4’te Monokristal modül Akım zaman değerleri yine referans modül işe 

kıyaslanmıştır. Bu grafiklerde atmosfer şartlarının panel verimlerini düşürdüğü görülmüştür. 

 

Şekil 3. Monokristal modül için gerilim-zaman grafiği 

 

 Şekil 4. Monokristal modül için Akım-zaman grafiği 

 

4. TARTIŞMA 

Fotovoltaik güneş modüllerinin gerçek atmosfer şartlarında ve Karaman ili iklim koşullarında performans analizi 

yapmak üzere prototip FV sistem tasarlanmıştır. Ön çalışma niteliğinde kısa süreli deneyler yapılarak referans 

modül performansı ile kıyaslanmıştır. Referans modül performansı deneylerinde doğal güneş benzeticisi 

(1000W/m2) kullanılmıştır. Bir referans FV modül ile aynı özelliklere sahip test modül gerçek atmosfer şartlarında 
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test edilmiştir. Modül performansları Akım-Volt ve Verim-Zaman grafikleri oluşturularak karşılaştırılmıştır. 

Ayrıca termal olarak her iki modül yüzey sıcaklıkları analiz edilmiştir. Bu ön çalışma sonuçları modül 

performansının modellenmesinde kullanılacaktır.  
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Özet 

Bu araştırmada, rüzgar erozyonu sebebiyle oluşan toprak kaybı oranına göre bazı toprak işleme ve ekim 

yöntemlerinin karşılaştırılması amaçlanmıştır. Toprak işlemeden önce % 10-95 mısırın ve % 10-70 arasında 

soyanın yüzey artıklarıyla kaplı 2 tarla koşulu seçilmiştir. 5 farklı toprak işleme ve ekim yöntemiyle çalışılacağı 

varsayılmıştır. Yöntem 1: Kulaklı pulluk + diskli tırmık (2 kez) + sürgü + çift diskli gömücü ayaklı tahıl ekim 

makinası; Yöntem 2: Uzun kanatlı kazayağı uç demirli çizel + sürgü + çift diskli tahıl ekim makinası,                   

Yöntem 3: Rototiller + sürgü + çift diskli tahıl ekim makinası, Yöntem 4: Parabolik pulluk + düz keski demirli 

doğrudan ekim makinası ve Yöntem 5 ise düz keski demirli doğrudan ekim makinasıyla ekimden oluşmaktadır. 

Toprak işleme ve ekimden sonra toprak yüzeyinde kalan bitki yüzey artığı kaplama yüzdesi, hesaplama 

yönteminden yararlanılarak bulunmuştur. Toprak kaybı oranı, bitki yüzey artığı kaplama yüzdesine bağlı olarak 

tahmin edilmiştir. Toprak kaybı oranının tahmin edilmesinde iki eşitlikten yararlanılmıştır. Tahmin eşitliklerinden 

bulunan toprak kaybı oranları arasındaki ilişkiler, istatistiksel olarak değerlendirilmiştir.               Yöntem 1’ den 

bulunan toprak kaybı oranlarına göre diğer yöntemlerden bulunan toprak kaybı oranlarındaki azalma yüzdeleri 

hesaplanmıştır. Araştırma sonucunda, 1. ve 2. tahmin eşitliklerinden bulunan en yüksek toprak kayıpları (1.805 ve 

0.998) soyanın yüzey artıklarıyla kaplı tarlada Yöntem 1 ile çalışmadan elde edilmiştir. En düşük toprak kayıpları 

(0.004 ve 0.020) ise mısırın yüzey artıklarıyla kaplı tarlada Yöntem 5 ile çalışmadan bulunmuştur. Bu koşulda 

toprak işleme ve ekimden sonraki bitki yüzey artığı kaplama yüzdesi % 85.50’ dir.  

Anahtar Kelimeler: Toprak kaybı oranı, rüzgar erozyonu, mısır, soya, toprak işleme ve ekim yöntemleri, bitki 

yüzey artığı kaplama yüzdesi.  

 

Comparison of Some Soil Tillage and Planting Methods According to  

the Soil Loss Ratio Due to Wind Erosion 

 

Abstract 

In this research, it was aimed to compare some soil tillage and planting methods according to the soil loss ratio 

due to wind erosion. Before the soil tillage, two different field conditions which are covered by residues of corn 

(10-95%) and by residues of soybean (10-70%) were selected. It was assumed that five different tillage and 

planting method in the research. Method 1: Mouldboard plough + disc harrow (two times) + leveller + double disk 

opener drill, Method 2: Chisel plough with sweeps + leveller + double disk opener drill, Method 3: Rotary tiller + 

leveller + double disk opener drill, Method 4: Paraplough + no-till drill with smooth coulter and                 Method 

5 was consist of planting with no-till drill with smooth coulter. The percentage of crop residue cover which is 

remaining on the soil surface after the soil tillage and planting was found by using the calculation method. The 

soil loss ratio was estimated based on the percentage of crop residue cover. Two equations were utilized in 

estimation of the soil loss ratio. Relations between soil loss ratios found from estimation equations were evaluated 

statistically. The percentage of reduction in the soil loss ratios found from the other methods was calculated 

according to the soil loss ratios found by using the Method 1. As a result of the study, the highest soil losses (1.805 

and 0.998) found in the 1st and 2st estimation equations were obtained from working with                Method 1 in 

the field covered with the surface residues of soybean. The lowest soil losses (0.004 and 0.020) were found from 

working with Method 5 in the field covered with the surface residues of corn. In this condition the percentage of 

crop residue cover after tillage and planting is 85.50%.  

Keywords: Soil loss ratio, wind erosion, corn, soybean, soil tillage and planting methods, percentage of residue 

crop cover. 
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1. GİRİŞ 

Toprak işleme alet ve makinaları, sıvı ahır gübresini toprak altına enjekte eden gübre dağıtma makinaları, sap 

parçalama makinaları, sap kıyıcılar, ekim makinaları toprak erozyonu üzerinde doğrudan etkilidir. Çünkü bu 

ekipmanların toprakta çalışan işleyici parçaları, toprağı çeşitli oranlarda hareketlendirerek toprak yüzeyindeki bitki 

yüzey artığı kaplama yüzdesinin değişmesine yol açarlar. Özellikle toprak işleme alet ve makinalarının erozyon 

üzerindeki etkisi dikkat çekici düzeydedir. Erozyonun önlenmesi için uygun toprak işleme alet ve makinalarının 

seçilmesi gerekir (Al-Kaisi ve Hanna, 2009).  

Toprak işleme, hem erozyona yol açar hem de erozyonu önler (Dursun, 2018). Örneğin, toprağın koruyucu örtüden 

yoksun bırakılacak şekilde yoğun olarak işlenmesi erozyonun artmasına neden olur. Geleneksel toprak işleme 

yöntemine alternatif olarak geliştirilen toprak ve suyu korumaya yönelik toprak işleme yöntemlerinde toprak 

işleme ve ekimden sonra toprak yüzeyinin ≥ % 30 düzeyinde bitki yüzey artıklarıyla kaplanması istenir (Dursun, 

2017). Bitkisel malç ya da koruyucu örtü, verimli toprak tabakasının rüzgarla veya yüzey akışlarıyla tarladan 

uzaklaştırılmasını engeller.  

Bu çalışmada; mısır ve soyanın yüzey artıklarıyla kaplı iki tarlada, 5 farklı toprak işleme ve ekim yöntemiyle 

çalışmadan sonra toprak yüzeyinde kalan bitki yüzeyi kaplama yüzdesine bağlı olarak rüzgar erozyonu sebebiyle 

oluşan toprak kaybı oranının tahmin edilmesi ve seçilen yöntemlerin karşılaştırılması amaçlanmıştır. 

2. MATERYAL VE METOD 

Toprak işlemeden önce tarlada bulunan bitkinin türü ve yüzey artığının yapısı erozyon üzerinde etkilidir. Örneğin, 

mısırın yüzey artıkları zor parçalanırken soyanın yüzey artıkları kolay parçalanır. Önceki bitkinin hasadından 

sonra toprak yüzeyinde kalan bitki yüzey artığı kaplama yüzdesi, bitki türüne ve verimine bağlı olarak değişir. Al-

Kaisi ve Hanna’ ya (2009) göre hasattan sonraki bitki yüzey artığı kaplama yüzdesi dane mısırda yaklaşık olarak 

% 95, soyada ise % 70 kadardır. Modelleme niteliğindeki bu araştırmada, toprak işlemeden önce % 10-90 arasında 

mısırın ve % 10-70 arasında soyanın yüzey artıklarıyla kaplı olan orta ağır toprak koşulundaki tarlalarda 

çalışılacağı kabul edilmiştir.  

Krall ve ark.’ na (1986) göre orta ağır toprak koşulunda rüzgar erozyonunun önlenmesi için birim alana düşen 

bitki yüzey artığı miktarının en az 672 kg ha-1 olması gerekir. Toprak işlemeden önce birim alana düşen bitki yüzey 

artığı miktarları (Mb), aşağıdaki eşitlikten yararlanılarak hesaplanmıştır:  

 

Mb=
ln(1‐FCbr)

Acr
                                                                                                                                    (1) 

 

Burada; 

Mb: Birim alana düşen bitki yüzey artığı miktarı (kg ha-1), 

FCbr: Bitki yüzey artığı kaplama oranı (ondalık), 

Acr: Bitki yüzey artığı miktarı başına düşen alan (mısır için 0.00040 ha kg-1, soya için 0.00072 ha kg-1)’ dır Gregory 

(1982). 

Tablo 1’ de, seçilen toprak işleme ve ekim yöntemleri verilmiştir. Yöntem 1’ de yer alan çift etkili diskli tırmıkla 

yüzeysel toprak işleme yapılacaktır. Yöntem 2’ deki çizelin uzun kanatlı kazayağı uç demirleri bulunmaktadır.    

Yöntem 3’ deki rototiller, birincil toprak işlemeye uygun tiptedir. İş derinliği 15 cm’ dir. Yöntem 1-2-3’ deki tahıl 

ekim makinası çift diskli gömücü ayaklara, Yöntem 4-5’ deki doğrudan ekim makinası ise düz keski demirlerine 

sahiptir.  
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Tablo 1. Seçilen toprak işleme ve ekim yöntemleri  

Yöntem Kullanılan alet ve makinalar 

Yöntem 1 Kulaklı pulluk + diskli tırmık (2 kez) + sürgü + tahıl ekim makinası 

Yöntem 2 Çizel + sürgü + tahıl ekim makinası 

Yöntem 3 Rototiller + sürgü + tahıl ekim makinası, 

Yöntem 4 Parabolik pulluk + doğrudan ekim makinası 

Yöntem 5 Doğrudan ekim makinası 

 

Toprak işleme ve ekimden sonra toprak yüzeyinde kalan bitki yüzey artığı kaplama yüzdesi (SC), hesaplama 

yönteminden yararlanılarak bulunmuştur (Tablo 2). Hesaplama yöntemi, toprak işlemeden önce tarla yüzeyinde 

bulunan bitki yüzey artığı kaplama yüzdesi (FCbp) ile her bir alet makinayla çalışmadan sonra toprak yüzeyinde 

kalan bitki yüzey artığı kaplama oranlarının (RR) birbirleriyle çarpılması esasına dayanmaktadır (Shelton ve ark., 

1995; Al-Kaisi ve Hanna, 2009; Dursun, 2017): 

 

SC = FCbp . RR                                                                                                                                   (2) 

 

Burada; 

SC: Toprak işleme ve ekimden sonraki bitki yüzey artığı kaplama yüzdesi (%), 

FCbp: Toprak işlemeden önceki bitki yüzey artığı kaplama yüzdesi (%), 

RR: Her bir alet makinayla çalışmadan sonra toprak yüzeyinde kalan bitki yüzey artığı kaplama oranıdır.         

Tablo 2. Her alet makinayla çalışmadan sonra toprak yüzeyinde kalan bitki yüzey artığı kaplama oranları (RR) 

(USDA, 1992; Al-Kaisi ve Hanna, 2009) 

Ekipman 
  Bitki yüzey artığı kaplama oranı 

                 Mısır       Soya 

Kulaklı pulluk 0.10 0.05 

Çizel 0.85 0.60 

Rototiller 0.35 0.15 

Parabolik pulluk 0.90 0.85 

Diskli tırmık 0.70     0.40 

Sürgü 0.70 0.50 

Tahıl ekim makinası 0.95 0.80 

Doğrudan ekim makinası 0.95 0.85 

Toprak işleme ve ekimden sonraki birim alana düşen bitki yüzey artığı miktarı (Ma), toprak işlemeden önceki 

birim alana düşen bitki yüzey artığı miktarı (Mb) ile toprak işleme ve ekimden sonra toprak yüzeyinde kalan bitki 

yüzey artığı kaplama oranının (FCar) çarpılmasıyla hesaplanmıştır.  

Toprak kaybı oranı (SLR), malçla kaplı toprak yüzeyindeki toprak kaybının (SLCS) düz ve çıplak toprak 

yüzeyindeki toprak kaybına (SLS) oranı olarak tanımlanmaktadır (Laflen ve Colvin, 1981; Fryrear, 1985). 

Çalışmada, rüzgar erozyonu sebebiyle oluşan toprak kaybı oranının tahmin edilmesi için 2 tahmin eşitliğinden 

yararlanılmıştır. 1. tahmin eşitliği Fryrear (1985), 2. tahmin eşitliği ise IOWA (2014) tarafından geliştirilmiştir. 

Her iki eşitlik, toprak işleme ve ekimden sonra toprak yüzeyinde kalan bitki yüzey artığı kaplama yüzdesine göre 

toprak kaybı oranının tahmin edilmesi ilkesine dayanmaktadır. 1. tahmin eşitliğinde, toprak kaybı oranı ile bitki 

yüzey artığı kaplama yüzdesi arasındaki ilişkiye ait korelasyon katsayısı r = - 0.94 olup tahminin standart hatası 

0.50’ dir. Söz konusu eşitlik birçok faktör göz önüne alınarak geliştirilmiştir. 2. tahmin eşitliğinin korelasyon 

katsayısı r = - 1’ dir. Toprak kaybı oranlarının hesaplanmasında yararlanılan 1. ve 2. tahmin eşitlikleri sırasıyla 

aşağıda verilmiştir: 
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SLR1 = (1.81) . e(- 0.072) . SC                                                                                                                                                                                    (3) 

SLR2 = (1.0001) . e(- 0.043) . SC                                                                                                                (4) 

                                                                                                                                                                                                                                        

Eşitliklerde; 

SLR1: 1. tahmin eşitliğinden hesaplanan toprak kaybı oranı, 

SLR2: 2. tahmin eşitliğinden hesaplanan toprak kaybı oranı, 

SC: Toprak işleme ve ekimden sonraki bitki yüzey artığı kaplama yüzdesi (%)’ dir. 

Araştırmada, IBM SPSS paket programı ve Stangroom’ dan (2018) da yararlanılarak 1. ve 2. tahmin eşitliklerinden 

bulunan toprak kaybı oranları arasındaki ilişkilere ait Pearson korelasyon katsayıları, tahminin standart hatası ve 

P değerleri hesaplanmıştır. Yöntemlerin karşılaştırılması amacıyla 1. tahmin eşitliğiyle Yöntem 1’ den ve diğer 

yöntemlerden bulunan toprak kaybı oranları arasındaki farklardan yararlanılarak Yöntem 1’ e göre toprak kaybı 

oranındaki azalma yüzdeleri hesaplanmıştır.   

3. SONUÇLAR 

Mısır ve soyanın yüzey artıklarıyla kaplı tarlalarda toprak işlemeden önce birim alana düşen yüzey artığı miktarına 

ilişkin olarak 1 numaralı eşitlikten yararlanılarak yapılan hesaplama sonuçları, Tablo 3’ de verilmiştir.  

Tablo 3. Toprak işlemeden önce birim alana düşen bitki yüzey artığı miktarları (Mb) 

Mısır Soya 

 FCbp  

(%) 

Mb 

 (kg ha-1) 

 FCbp 

(%)  

Mb 

 (kg ha-1) 

10 263.40 10 146.33 

20 557.86 20 309.92 

30 891.69 30 495.38 

40 1277.06 40 709.48 

50 1732.87 50 962.70 

60 2290.73 60 1272.63 

70 3009.93 70 1672.18 

80 4023.69 - - 

90 5756.46 - - 

Tablo 4-8’ de, seçilen yöntemlerle toprak işleme ve ekimden sonraki bitki yüzey artığı kaplama yüzdeleri (SC) ile 

yüzey artığı miktarları (Ma), 1. ve 2. tahmin eşitliklerinden bulunan toprak kayıpları (SLR1 ve SLR2), toprak kaybı 

oranları arasındaki ilişkilere ait Pearson korelasyon katsayıları (r), tahminin standart hataları (± S) ve               P 

değerleri verilmiştir.  

Tablo 4. Yöntem 1’ e ilişkin sonuçlar* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

*FCbp: Toprak işlemeden önceki bitki yüzey artığı kaplama yüzdesi (%), SC: Toprak işleme ve ekimden sonraki bitki yüzey artığı kaplama yüzdesi (%),                  

Ma: Toprak işleme ve ekimden sonraki bitki yüzey artığı miktarı (kg ha-1), SLR1: 1. tahmin eşitliğinden hesaplanan toprak kaybı oranı, SLR2: 2. tahmin 

eşitliğinden hesaplanan toprak kaybı oranı, r= Pearson korelasyon katsayısıdır.  
** İtalik rakamla gösterilen yüzey artığı miktarı (Ma) <672 kg ha-1 olduğundan rüzgar erozyonu yönünden yeterli değildir (Krall ve ark., 1986). 

 Mısır Soya 

FCbp 

(%) 

SC   

(%) 

Ma 

(kg ha-1)** 
SLR1 SLR2 

SC 

(%) 

Ma 

(kg ha-1) 
SLR1 SLR2 

10 0.33 0.86 1.768 0.986 0.03 0.05 1.805 0.998 

20 0.65 3.64 1.727 0.972 0.06 0.20 1.801 0.997 

30 0.98 8.72 1.686 0.958 0.10 0.48 1.797 0.995 

40 1.30 16.65 1.647 0.945 0.13 0.91 1.793 0.994 

50 1.63 28.23 1.609 0.932 0.16 1.54 1.789 0.993 

60 1.96 44.79 1.572 0.919 0.19 2.44 1.785 0.991 

70 2.28 68.65 1.535 0.906 0.22 3.75 1.781 0.990 

80 2.61 104.89 1.500 0.894 - - - - 

90 2.93 168.82 1.465 0.881 - - - - 

      r = 0.9990 ± 0.0320, P<0.01        r =0.9959 ± 0.0012, P<0.01 
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Tablo 5. Yöntem 2’ ye ilişkin sonuçlar 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 6. Yöntem 3’ e ilişkin sonuçlar 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Tablo 7. Yöntem 4’ e ilişkin sonuçlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Mısır Soya 

FCbp 

(%) 

SC  

 (%) 

    Ma  

(kg ha-1) 
  SLR1 SLR2  

SC 

 (%) 

  Ma 

  (kg ha-1) 
SLR1 SLR2  

10    8.08 21.27 1.01 0.71 4.80 7.02 1.28 0.81 

20 16.15 90.09 0.56 0.50 9.60 29.75 0.91 0.66 

30  24.20 216.01 0.32 0.35 14.40 71.34 0.64 0.54 

40  32.30 412.49 0.18 0.25 19.20 136.22 0.45 0.44 

50 40.38 699.65 0.09 0.18 24.00 231.05 0.32 0.36 

60 48.45 1109.86 0.06 0.12 28.80 366.52 0.23 0.29 

70 56.52 1701.36 0.03 0.09 33.60 561.85 0.16 0.24 

80 64.60 2599.30 0.02 0.06 - - - - 

90 72.68 4183.51 0.01 0.04 - - - - 

             r= 0.9824 ± 0.0453, P<0.01          r = 0.9935 ± 0.0258, P<0.01 

 Mısır Soya 

FCbp 

(%) 

SC  

 (%) 

Ma  

(kg ha-1) 
SLR1 SLR2  

   SC 

  (%) 

   Ma 

    (kg ha-1) 
SLR1 SLR2  

10  2.33 6.13 1.53 0.90 0.60 0.88 1.73 0.97 

20 4.66 25.97 1.29 0.82 1.20 3.72 1.66 0.95 

30  6.98 62.26 1.09 0.74 1.80 8.92 1.59 0.92 

40  9.31 118.89 0.92 0.67 2.40 17.03 1.52 0.90 

50 11.64 201.66 0.78 0.61 3.00 28.88 1.46 0.88 

60 13.96 319.90 0.66 0.55 3.60 45.81 1.40 0.86 

70 16.29 490.39 0.56 0.50 4.20 70.23 1.34 0.83 

80 18.62 749.21 0.47 0.45 - - - - 

90 20.95 1205.83 0.40 0.41 - - - - 

               r = 0.9966 ± 0.0148, P<0.01             r = 0.9976 ± 0.0037, P<0.01 

 Mısır Soya 

FCbp 

(%) 

SC  

 (%) 

Ma  

(kg ha-1) 
SLR1 SLR2  

   SC 

  (%) 

  Ma 

  (kg ha-1) 
SLR1 SLR2  

10  8.55 22.52 0.978 0.69 7.22 10.57 1.08 0.73 

20 17.10 95.39 0.528 0.48 14.45 44.78 0.64 0.54 

30  25.65 228.72 0.286 0.33 21.68 107.37 0.38 0.39 

40  34.20 436.75 0.154 0.23 28.90 205.04 0.22 0.29 

50 42.75 740.80 0.083 0.16 36.12 347.77 0.13 0.21 

60 51.30 1175.14 0.045 0.11 43.35 551.68 0.08 0.16 

70 59.85 1801.44 0.024 0.08 50.58 845.70 0.05 0.11 

80 68.40 2752.20 0.013 0.05 - - - - 

90 76.95 4429.60 0.007 0.04 - - - - 

               r = 0.9820 ± 0.0448, P<0.01             r = 0.9873 ± 0.0384, P<0.01 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                                  664 

 

 

Tablo 8. Yöntem 5’ e ilişkin sonuçlar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Tablo 4-8 incelendiğinde, toprak işlemeden önceki bitki yüzey artığı kaplama yüzdeleri ile toprak işleme ve ekim 

yöntemlerinde, 1. ve 2. tahmin eşitliklerinden bulunan toprak kaybı oranları arasında çok yüksek korelasyon (r = 

0.979-0.999) olduğu ve korelasyon katsayılarının anlamlı bulunduğu (P<0.01) anlaşılmaktadır. Bu sonuca göre 

rüzgar erozyonunun neden olduğu toprak kaybı oranının tahmin edilmesinde 1. veya 2. tahmin eşitliklerinden 

başarıyla yararlanılabileceği anlaşılmaktadır. 

Yöntem 1 geleneksel toprak işlemeye, Yöntem 3 azaltılmış toprak işlemeye ve Yöntem 2-4-5 ise koruyucu toprak 

işlemeye örnek olarak gösterildiğinden Yöntem 1’ deki toprak kaybı oranları ile diğer yöntemlerden bulunan 

toprak kaybı oranları arasındaki farklar hesaplanmıştır. Tablo 9’ da mısırın yüzey artıklarıyla,                 Tablo 10’ 

da ise soyanın yüzey artıklarıyla kaplı tarlalarda Yöntem 1’ e göre diğer yöntemlerin toprak kayıplarındaki azalma 

yüzdeleri verilmiştir. Tablo 9 ve Tablo 10’ dan anlaşılacağı gibi en düşük farklar             Yöntem 3’ den, en yüksek 

farklar ise Yöntem 5’ den elde edilmiştir.  

Tablo 9. Mısırda Yöntem 1’ e göre diğer yöntemlerin toprak kayıplarındaki azalma yüzdeleri (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 10. Soyada Yöntem 1’ e göre diğer yöntemlerin toprak kayıplarındaki azalma yüzdeleri (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 Mısır Soya 

FCbp 

(%) 

SC  

 (%) 

Ma  

(kg ha-1) 
SLR1 SLR2  

   SC 

  (%) 

Ma 

 (kg ha-1) 
SLR1 SLR2  

10  9.50 25.02 0.913 0.66 8.50 12.44 0.98 0.69 

20 19.00 105.99 0.461 0.44 17.00 52.69 0.53 0.48 

30  28.50 254.13 0.232 0.29 25.50 126.32 0.29 0.33 

40  38.00 485.28 0.117 0.20 34.00 241.22 0.16 0.23 

50 47.50 823.11 0.059 0.13 42.50 409.15 0.08 0.16 

60 57.00 1305.72 0.030 0.09 51.00 649.04 0.05 0.11 

70 66.50 2001.60 0.015 0.06 59.50 994.95 0.02 0.08 

80 76.00 3058.00 0.008 0.04 - - - - 

90 85.50 4921.77 0.004 0.02 - - - - 

               r = 0.9795 ± 0.0463, P<0.01             r = 0.9877 ± 0.0380, P<0.01 

 FCbp  

(%) 
Yöntem 2  Yöntem 3  Yöntem 4  Yöntem 5  

10 42.87 13.46 44.68 48.36 

20 67.57 25.30 69.43 73.31 

30 81.02 35.35 83.04 86.24 

40 89.07 44.14 90.65 92.90 

50 94.41 51.52 94.84 96.33 

60 96.18 58.02 97.14 98.09 

70 98.05 63.52 98.44 99.02 

80 98.67 68.67 99.13 99.47 

90 99.32 72.70 99.52 99.73 

 FCbp  

(%) 
Yöntem 2  Yöntem 3  Yöntem 4  Yöntem 5  

10 29.09 4.16 40.17 45.71 

20 49.47 7.83 64.46 70.57 

30 64.39 11.52 78.85 83.86 

40 74.90 15.23 87.73 91.08 

50 82.11 18.39 92.73 95.53 

60 87.11 21.57 95.52 97.20 

70 91.02 24.76 97.19 98.88 
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4. TARTIŞMA 

Yapılan çalışma sonucunda, toprak işlemeden önce aynı bitki yüzey artığı kaplama yüzdesinde birim alana düşen 

yüzey artığı miktarının mısırda soyadan daha fazla olduğu belirlenmiştir (Tablo 3). Örneğin; % 50 bitki yüzey 

artığı kaplama yüzdesi için 1 ha’ a 1733.87 kg mısır artığı bırakılması gerekirken, aynı alana 962.70 kg soya artığı 

bırakılması gerekmektedir. Bitki yüzey artığı miktarı, ürün verimiyle ilişkilidir. Hasattan sonra toprak yüzeyinde 

kalan yüzey artığı miktarı, ürün verimine ve hasat indeksine bağlı olarak hesaplanabilir (Oğuz ve ark., 2002). Ürün 

verimi arttıkça toprak yüzeyinde kalan yüzey artığı miktarı artar (Dickey ve Havlin, 1985; Reddy ve ark., 2003; 

FACTSHEET, 2015). Tablo 1’ e göre mısırda toprak işlemeden önce % 20 ve 557.86 kg ha-1, soyada ise % 30 ve 

495.38 kg ha-1’ in altında kalan bitki yüzey artığı kaplama yüzdesi ve miktarları, rüzgar erozyonu yönünden kabul 

edilen sınırın (% 30 ve 672 kg ha-1) altındadır. Buna göre mısırda toprak işlemeden önce tarlanın en az % 30’ unun, 

soyada ise % 40’ ının yüzey artıklarıyla kaplı olması gerekmektedir.   

Yöntem 1’ de (geleneksel toprak işleme), toprak işleme ve ekimden sonraki bitki yüzey artığı kaplama yüzdeleri 

ve miktarlarının mısırda ≤ % 2.93 ve ≤ 168.82 kg ha-1, soyada ise ≤ % 0.22 ve ≤ 3.75 kg ha-1 oldukları bulunmuştur 

(Tablo 4). Toprak yüzeyinde kalan yüzey artıkları, tamamen toprak altına gömülmüştür. Mısırın artıklarıyla kaplı 

tarlada birincil toprak işlemenin yüzey artığı gömme yeteneği % 90, soya artıklı tarlada ise de % 95 olan kulaklı 

pulluklarla yapılması sonuç üzerinde etkili olmuştur. Kulaklı pullukla sürüm yapıldığından toprak yüzeyi 

koruyucu örtüden yoksun kaldığından erozyonla toprak kaybı artmıştır (Dickey ve ark., 1981; Meijer ve ark., 

2013). 1. ve 2. tahmin eşitliklerinden bulunan rüzgar erozyonu nedeniyle oluşan toprak kaybı oranlarının mısırda 

0.881-1.768, soyada ise 0.990-1.805 arasında değiştikleri belirlenmiştir (Tablo 4). Toprak kaybı oranları oldukça 

yüksektir. Yöntem 1, rüzgar erozyonunun önlenmesi yönünden en başarısız yöntemdir. 

Malçlı toprak işlemenin uygulandığı Yöntem 2’ de toprak işleme ve ekimden sonraki bitki yüzey artığı kaplama 

yüzdeleri ve miktarlarının mısırda % 8.08-72.68 ile 21.27-4183.51 kg ha-1, soyada ise % 4.80-33.60 ile                    

7.02-561.85 kg ha-1 arasında değiştikleri belirlenmiştir (Tablo 5). Toprak işleme ve ekimden sonra mısırın yüzey 

artıklarıyla kaplı tarla koşulunda ≤ % 32.30 ile ≤ 412.49 kg ha-1 arasında değişen yüzey artığı kaplama yüzdesi ve 

miktarlarındaki artıklar, rüzgar erozyonunun önlenmesi için yeterli düzeyde değildir. Krall ve ark.’ na (1986) göre 

soyanın artıklarıyla kaplı toprak koşulunda tüm yüzey artığı kaplama yüzdeleri ve miktarlarında bulunan değerler, 

rüzgar erozyonunun önlenmesi için yetersizdir. Mısırın yüzey artıklarının soyaya göre daha zor parçalanması ve 

çizelle toprağın alttan yırtılarak işlenmesi bu sonuç üzerinde etkili olmuştur. 1. ve 2. tahmin eşitliklerinden bulunan 

rüzgar erozyonu nedeniyle oluşan toprak kaybı oranları mısırda 0.01-1.01, soyada ise 0.16-1.28 arasında 

değişmektedir (Tablo 5). Toprak işleme ekimden sonra mısırda toprak yüzeyinin ≥ % 40.38 düzeyinde kaplanması 

koşulunda toprak kayıplarının 0.01-0.09 arasında değiştiği belirlenmiştir. Buna göre Yöntem 2’ de toprak 

işlemeden önce toprak yüzeyinin ≥ % 50 düzeyde mısırın yüzey artıklarla kaplı olması koşulunda rüzgar 

erozyonunun neden olduğu toprak kayıplarının önlenebileceği anlaşılmıştır.  

Yöntem 3’ de (azaltılmış toprak işleme) toprak işleme ve ekimden sonraki bitki yüzey artığı kaplama yüzdelerinin 

mısırda ≤ % 20.95, soyada ise ≤ % 4.20 oldukları bulunmuştur (Tablo 6). Bu koşuldaki bitki yüzey artığı miktarları 

mısırda 6.13-1205.83 kg ha-1 arasında değişmekte olup soyada ≤ 70.23 kg ha-1’ dır.                    Tablo 6’ ya göre 

toprak işleme ve ekimden sonra mısırın yüzey artıklarıyla kaplı tarla koşulunda % 18.62 ile             % 20.95 yüzey 

artığı kaplama yüzdeleri ve bunlara karşı gelen 749.21 kg ha-1 ile 1205.83 kg ha-1 yüzey artığı kaplama 

miktarlarında oluşan 1. ve 2. tahmin eşitliklerinden bulunan toprak kaybı oranlarının 0.40-0.47 arasında 

değiştikleri belirlenmiştir. Bu sonuçlara göre Yöntem 3’ de yalnızca söz konusu 2 koşulda çalışılması halinde 

toprak kayıplarının önlenebileceği anlaşılmıştır. Yöntem 3’ de, soyanın yüzey artıklarıyla kaplı toprak koşulunda 

toprak kaybı oranlarının ≥ 0.83 olduğu belirlenmiştir. Soyanın tüm yüzey artığı kaplama yüzdelerinde ve 

miktarlarında bulunan artık miktarları, rüzgar erozyonunun önlenmesi için yetersizdir. Yöntem 3’ de birincil 

toprak işlemenin ağır rototillerle yapılmasının sonuçlar üzerinde etkili olduğu düşünülmektedir. Rototillerle 

birincil toprak işleme yapıldığında mısırın yüzey artıklarının % 65’ i, soyanın yüzey artıklarının ise % 85’ i toprak 

altına gömülmektedir (Tablo 2). Sonuç üzerinde soyanın yüzey artıklarının mısırın yüzey artıklarına göre daha 

gevrek yapıda olması da etkili olmuştur.  

Toprağın önce parabolik pullukla düşey olarak işlendiği ardından doğrudan ekim makinasıyla ekimin yapıldığı 

Yöntem 4’ de, toprak işleme ve ekimden sonraki bitki yüzey artığı kaplama yüzdeleri ve miktarlarının mısırda                



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                                  666 

 

 

% 8.55-76.95 ile 22.52-4429.60 kg ha-1 soyada ise % 7.22-50.58 ile 10.57-845.70 kg ha-1 arasında değiştikleri 

belirlenmiştir (Tablo 7). Tablo 7’ ye göre toprak işleme ve ekimden sonra mısırın yüzey artıklarıyla kaplı tarlada 

≤ % 34.20 ile ≤ 436.75 kg ha-1 arasında değişen yüzey artığı kaplama yüzdesi ve miktarlarındaki yüzey artıkları, 

rüzgar erozyonunun önlenmesi için yeterli düzeyde değildir. Toprak işleme ekimden sonra mısırda toprak 

yüzeyinin ≥ % 42.75 düzeyinde kaplanması koşulunda toprak kayıpları 0.007-0.16 arasında değişmektedir. Buna 

göre Yöntem 4’ de toprak işlemeden önce toprak yüzeyinin ≥ % 42.75 mısırın yüzey artıklarıyla kaplı olması 

koşulunda, rüzgar erozyonunun neden olduğu toprak kayıpları önlenebilir. Yöntem 4’ de soyanın yüzey artıklarıyla 

kaplı toprak koşulunda yalnızca toprak işlemeden önce toprak yüzeyinin % 50.58 düzeyinde mısırın yüzey 

artıklarıyla kaplı olması koşulunda toprak kayıplarının önlenebileceği anlaşılmıştır.  

Yöntem 5’ de (doğrudan ekim) toprak işleme ve ekimden sonraki bitki yüzey artığı kaplama yüzdeleri ve 

miktarlarının mısırda % 9.50-85.80 ile 25.02-4921.77 kg ha-1, soyada ise % 8.50-59.50 ile 12.44-994.95 kg ha-1 

arasında değiştikleri belirlenmiştir (Tablo 8). Toprak işleme ve ekimden sonra mısırın yüzey artıklarıyla kaplı 

tarlada ≤ % 38 ile ≤ 485.28 kg ha-1, soya da ise ≤ % 51 ile ≤ 649.04 kg ha-1 arasında değişen yüzey artığı kaplama 

yüzdesi ve miktarlarındaki artıklar, rüzgar erozyonunun önlenmesi için yetersizdir. Tablo 8’ e göre              1. ve 

2. tahmin eşitliklerinden bulunan rüzgar erozyonu nedeniyle oluşan toprak kaybı oranlarının mısırda    0.004-

0.913, soyada 0.02-0.98 arasında değiştiği bulunmuştur (Tablo 8).  

Gerek mısırın gerekse de soyanın yüzey artıklarıyla kaplı toprak koşullarında Yöntem 1’ e göre toprak kayıp 

oranlarındaki en yüksek azalma yüzdeleri (% 48.36-99.73 ve % 45.71-98.88) Yöntem 5’ den, en düşük değerler 

(% 13.46-72.70 ve % 4.16-24.76) ise Yöntem 3’ den elde edilmiştir (Tablo 9 ve Tablo 10). Mısırın ve soyanın 

yüzey artığı koşullarında toprak kayıp oranlarındaki azalma yüzdelerinin en düşükten başlayarak sıralanması 

Yöntem 1, Yöntem 3, Yöntem 2, Yöntem 4 ve Yöntem 5 şeklindedir.  

5. SONUÇ 

Araştırma sonucunda, rüzgar erozyonunun neden olduğu en düşük toprak kaybı oranının (0.004) toprak işlemeden 

önce % 90, toprak işleme ve ekimden sonra % 85.50 düzeyinde mısırın yüzey artıklarıyla kaplandığı tarlada 

Yöntem 5 (doğrudan ekim) ile çalışmadan; en yüksek toprak kaybı oranının (1.805) ise toprak işlemeden önce  % 

10, toprak işleme ve ekimden sonra % 0.03 düzeyinde soyanın yüzey artıklarıyla kaplandığı tarlada Yöntem 1 

(geleneksel toprak işleme) ile çalışmadan elde edildiği belirlenmiştir. Yöntem 5’ den sonra toprak kaybı yönünden 

en iyi yöntemin toprağın önce parabolik pullukla işlendiği daha sonra doğrudan ekim makinasıyla ekimin yapıldığı 

Yöntem 4 olduğu anlaşılmıştır. Parabolik pulluklar, toprak işlemesiz tarım pulluğu olarak da adlandırılan koruyucu 

toprak işlemeye uygun pulluklardır. Yöntem 2’ de çizelle toprak alttan yırtılarak işlendiğinden, toprağın rototillerle 

parçalanarak karıştırıldığı Yöntem 3’ e göre toprak kayıpları yönünden daha iyi sonuç alınmıştır. Yöntem 1 ve 

Yöntem 3’ den bulunan toprak kaybı oranları birbirine yakın olmakla birlikte                   Yöntem 1’ den elde edilen 

toprak kayıpları,  Yöntem 3’ den bulunan toprak kayıplarından daha yüksektir. Koruyucu toprak işlemede toprak 

işleme ve ekimden sonraki bitki yüzey artığı kaplama yüzdesinin ≥ % 30 olması istenir. Ancak mısırın ve soyanın 

yüzey artıklarıyla kaplı toprak koşullarında toprak işlemeden sonraki bitki yüzey artığı kaplama yüzdesinin % 30 

olması, orta ağır toprak koşulunda rüzgar erozyonunun önlenmesi için birim alana düşmesi gereken 672 kg ha-1’ 

lık bitki yüzey artığı miktarının sağlanmasına yeterli olmamıştır. ASAE (2006) ve Dursun (2018) tarafından da 

açıklandığı gibi koruyucu toprak işlemede özellikle kritik rüzgar erozyonu periyodu süresi boyunca toprak 

işlemeden sonraki birim alana düşen bitki yüzey artığı miktarının da dikkate alınması gerekir. Sonuç olarak rüzgar 

erozyonuyla toprak kaybının önlenmesi için toprak işlemeden önceki bitki yüzey artığı kaplama yüzdesinin mısır 

artıklarıyla kaplı toprakta Yöntem 2’ de en az % 50, Yöntem 3’ de mısırda en az % 80, Yöntem 4 ve Yöntem 5’ 

de mısırda en az % 50 ve soyada % 70 olması gerektiği belirlenmiştir. Bu sonucu destekler şekilde Al-Kaisi ve 

Hanna (2009) tarafından da dane mısırda hasattan sonraki bitki yüzey artığı kaplama yüzdesinin yaklaşık olarak 

% 95, soyada ise % 70 olduğu bildirilmiştir. 
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Özet 

Bitki yüzey artığı kaplama yüzdesi; fotoğraf karşılaştırma, kesişen hat, kesişen nokta, cetvel, 

hesaplama, görüntü işleme tekniği gibi çeşitli yöntemlerden yararlanılarak belirlenir. Bu araştırmada, 

klasik kesişen hat yöntemi (KHY1) ile kesişen hat yönteminin modifikasyonu olan bir diğer ölçüm 

yönteminin (KHY2) karşılaştırılması amaçlanmıştır. Ölçümler, buğday hasadından sonra bitki yüzey 

artığı kaplama yüzdesi  ≤ % 30 olan A, % 30-60 arasında değişen B ve ≥ % 60 olan C parsellerinde 

yapılmıştır. Araştırma sonucunda, A ve B parsellerinde KHY1 ve KHY2 yöntemlerinden bulunan 

ortalama bitki yüzey artığı kaplama yüzdeleri arasındaki farkın istatiksel olarak önemli olmadığı 

(p>0.05), C parselinde ise istatiksel olarak önemli olduğu (p<0.01) bulunmuştur.  

Anahtar kelimeler: Buğday, bitki yüzey artığı kaplama yüzdesi, kesişen hat yöntemi, koruyucu 

toprak işleme.  

 

Determining Percentage of Crop Residue Cover Using the Line Transect Method 

 

Abstract 

The percentage of crop residue cover is determined by using various methods such as photo 

comparison, line transect, point intercept, meter stick, calculation, image processing technique. In this 

research, it is aimed to compare the classical line transect method (KHY1) with the line transect method 

(KHY2) modified. Measurements were made in three different parcels (A, B, C). The crop residue covers 

of A, B and C parcels were ≤ 30%, 30-60% and ≥ 60%, respectively. As a result of the research, it was 

found that the differences between the results obtained from Method KHY1 and Method KHY2 in A and 

B parcels were statistically insignificant (p>0.05) but the differences were statistically significant 

(p<0.01) in C parcel.  

Keywords: Wheat, percentage of crop residue cover, line transect method, conservation tillage. 

1. GİRİŞ 

Hasattan sonra arta kalan anız, sap, saman, kavuz, yaprak gibi yüzey artıkları ya da malçın toprak 

yüzeyinde tutulması özellikle erozyonun önlenmesinde etkilidir (FACTSHEET, 2015; Dursun, 2018). 

Bitki yüzey artıklarının toprak kaybı ve yüzey akışlarının azalması, kuru tarım bölgelerinde toprağın nem 

içeriğinin muhafaza edilmesi, toprak mikroorganizmalarının çoğalması, organik madde içeriğinin 

artması   (Al-Kaisi ve Hanna, 2009), toprağın hidrolik ve fiziksel özelliklerinin iyileşmesi (Bannari ve 

ark., 2006), karbondioksitin toprağa tutunması (Rice, 2002), toprak verimliliğinin artması (Derpsch ve 

ark., 2010), kaymak tabakasının önlenmesi (Dursun ve ark., 2017), toprak sıcaklığının artması (Streck 

ve ark., 2002) gibi yararları vardır.  

Bitki yüzey artığı kaplama yüzdesi, toprak ve suyu korumayı amaçlayan toprak işleme 

tekniklerinin planlanmasında önemlidir. Bu veriden çoğunlukla üniversal toprak kayıp eşitlikleri 
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(USLE/RUSLE) ile su erozyonu tahmin projesinde (WEPP) yer alan bazı katsayıların hesaplanmasında 

ve toprak işleme tekniklerinin sınıflandırılmasında yararlanılır (Corak ve ark., 1993). Koruyucu toprak 

işlemede toprak işleme ve ekimden sonra toprak yüzeyinin en az % 30’ unun bitki yüzey artıklarıyla 

kaplı olması istenir.  

Bitki yüzey artığı kaplama yüzdesi, genel olarak tahmin, gözlem ya da ölçüm esaslı yöntemlerden 

yararlanılarak belirlenir. Tahmin ve gözlem esaslı yöntemlerle kaba bir yaklaşım sağlanır. Ölçüm esaslı 

yöntemler, birçok yönden daha üstündür. Bitki yüzey artığı kaplama yüzdesinin belirlenmesinde 

kullanılan yöntemlerin bazıları; fotoğraf karşılaştırma yöntemi (Morrison ve Chichester, 1991; Kenneth 

ve Brown, 2004; Bannari ve ark., 2006), kesişen hat yöntemi (Laflen ve ark., 1981; Kenneth ve Brown, 

2004; Al-Kaisi ve Hanna, 2009), kesişen nokta yöntemi (Launchbaugh, 2009), cetvel yöntemi (Al-Kaisi 

ve Hanna, 2009), hesaplama yöntemi (Kenneth ve Brown, 2004; Al-Kaisi ve Hanna, 2009), mavi florışıl 

görüntüleme yöntemi (Daughtry ve ark., 1997), görüntü işleme programıyla analiz yöntemi (Corak ve 

ark., 1993; Kosmowski ve ark., 2017; Dursun ve ark., 2017), spektroradyometreyle ölçüm yöntemi 

(Daughtry, 2009), uydulardan sağlanan yüksek çözünürlüklü görüntülerle ölçüm yöntemi (Bannari ve 

ark., 2006; Kosmowski ve ark., 2017) ve android tabletlerle ölçüm yöntemi (FieldTRAKS, 2016) olarak 

sıralanabilir.  

Bitki yüzey artığı kaplama yüzdesinin belirlenmesinde en çok tercih edilen yöntem, kesişen hat 

yöntemidir (Laflen ve ark., 1981; Morrison ve ark., 1995; Shelton ve Jasa, 2009). Bu yöntemde; üzerinde 

boncuk veya düğüm bulunan naylon halat, halat, kablo ile şerit metre kullanılır (Kenneth ve Brown, 

2004; Al-Kaisi ve Hanna, 2009). Ölçüm bandı, üzerine 30.48 cm aralıklarla 50 adet boncuk veya düğüm 

dizilmiş olan 15.24 m uzunluğunda ve 3.18 cm çapındaki bir naylon halattan (FACTSHEET, 2015), 

üzerine 15.24 cm aralıklarla              100 adet boncuk yerleştirilmiş olan 15.24 m uzunluğundaki bir 

kablodan (Laflen ve ark., 1981), üzerine eşit aralıklarla veya tesadüfen 100 adet boncuk yerleştirilmiş 

olan 15.24 m uzunluğundaki bir halat ya da metrik şerit metreden oluşur (Morrison ve ark., 1995).  

Ölçümler sırasında hatalı sonuç elde etmemek için tarlanın sel, kuraklık, yabancı ot ve böcek 

zararından etkilenmemiş, sıkışma sorunu olmayan ve ürün verimi ortalamaya yakın olan yerlerinden 

ölçüm yapılmalıdır (Shelton ve Jasa, 2009). Çünkü bitki yüzey artığı yoğunluğu, yüzey artığı kaplama 

yüzdesi üzerinde oldukça etkilidir. Örneğin; Morrison ve ark. (1995), yüzey artığı miktarı 2800 kg ha-1 

ve 4900 kg ha-1 olan tarlalarda kesişen hat yöntemiyle yaptıkları ölçümler sonucunda, bitki yüzey artığı 

kaplama yüzdesini sırasıyla % 31.8 ve % 83.7 olarak bulmuşlardır.  

Ölçüm yapılan kare şeklindeki alanın köşegen uzunluğu 15.24 m ya da 30.48 m’ dir (Dickey ve 

Havlin, 1985; Kenneth ve Brown, 2004; Al-Kaisi ve Hanna, 2009; FACTSHEET, 2015). Ölçüm 

sırasında karenin köşegeni boyunca halat, kablo veya şerit metre önceki bitki sıralarına çapraz olacak 

şekilde 45o’ lik açıyla toprak yüzeyine gergin olarak serilir. Uç kısımları bitki sıralarında yer alacak 

şekilde her iki ucundan sabitlenir               (Al-Kaisi ve Hanna, 2009; FACTSHEET, 2015). Hatalı 

okumalardan kaçınmak için ölçüm bandının tek yan kenarı dikkate alınarak boncuk, düğüm veya 

bölüntü çizgilerinden bitki yüzey artıklarıyla kesişenler sayılır. Bu sırada tarla yüzeyine yukarıdan dik 

konumda ve aşağıya doğru olacak şekilde bakılması gerekir. Ölçüm sırasında boncuk, düğüm veya 

bölüntü çizgisi ile yüzey artığının kesişip kesişmediği konusunda şüpheye düşülmesi durumunda bir 

yağmur damlasının bu noktaya düşmesi halinde yüzey artığıyla kesişip kesişmemesine göre karar verilir 

(Dursun, 2002). Genellikle yüzey artığının çapı ≥ 2.4 mm’ dir (Shelton ve Jasa, 2009). Buğday sapının 

çapı, 2.4 mm kadardır. Bu amaçla 2.4 mm çapındaki bir çubuktan da yararlanılabilir. Yüzey artıklarıyla 

kesişen boncuk, düğüm veya bölüntü çizgisi gibi kesişen nokta sayısının toplam nokta sayısına  

bölünmesiyle bitki yüzey artığı kaplama yüzdesi bulunur (Laflen ve ark., 1981; Dickey ve Havlin, 1985;  

Shelton ve Jasa, 2009).   
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Bu araştırmanın amacı, buğdayın yüzey artıklarıyla az, orta ve yoğun düzeyde kaplı olan 3 farklı parselde bitki 

yüzey artığı kaplama yüzdesinin belirlenmesinde kullanılan klasik kesişen hat yöntemi (KHY1) ile kesişen hat 

yönteminin modifikasyonu olan bir diğer ölçüm yönteminin (KHY2) karşılaştırılmasıdır. Geliştirilen KHY2 

yöntemi sayesinde işin kolaylaşması, işçi ihtiyacının azalması, ölçüm sırasında hazırlık işlemleri için gereken 

zamanın kısalması ve tekerrür sayısının artırılması dolayısıyla daha güvenilir sonuçlara ulaşılması hedeflenmiştir. 

2. MATERYAL ve METOD 

Bu araştırma, A.Ü. Ziraat Fakültesi Haymana Araştırma ve Uygulama Çiftliği’ nde, buğdayın hasadından sonra 

değişik düzeylerde yüzey artıklarıyla kaplı olan A, B ve C parsellerinde yapılmıştır. A parselinin bitki yüzey artığı 

kaplama yüzdesi tahminen ≤ % 30, B parselinin bitki yüzey artığı kaplama yüzdesi % 30-60,                C parselinin 

bitki yüzey artığı kaplama yüzdesi ise ≥ % 60’ dır. A parseli daha önceden işlenmiş, B ve C parsellerinde ise 

herhangi bir toprak işleme yapılmamıştır. Her parsel kendi içerisinde 3 alt parsele ayrılmıştır. Deneme tarlası, 

killi toprağa sahiptir. Ortalama anız uzunluğu, 19 cm’ dir. Bitki yüzey artıkları, çoğunlukla yatık olup kısmen dik 

konumdadır.  

Araştırmada, bitki yüzey artığı kaplama yüzdesinin belirlenmesi amacıyla kullanılan ilk yöntem, klasik kesişen 

hat yöntemi (KHY1), ikinci yöntem ise kesişen hat yönteminin modifikasyonu olan diğer yöntemdir (KHY2). Her 

iki yöntem, esas olarak birbirine benzemektedir. KHY1 yönteminde ölçüm alanının boyutları                     10.6 x 

10.6 m, KHY2 yönteminde ise 1 x 1 m’ dir. KHY1 yönteminde ölçüm sırasında ana parsellerde 3’ er tekerrürlü, 

KHY2 yönteminde ise her bir alt parselde 5’ er tekerrürlü ölçüm yapılmıştır.  

KHY1 yönteminde alt parselin sınırları, köşegen uzunluğu 15 m olan kare şeklindeki alanın köşelerine kazıkların 

çakılmasıyla belirlenmiştir. Alt parselin alanı, 112.36 m2’ dir. KHY1 yönteminde, parselin köşegeninin üzerine bir 

şerit metre gergin olarak yerleştirilmiş ve 30 cm aralıklarla bitki yüzey artıklarıyla kesişen noktalar sayılmıştır. 

Toplam nokta sayısı, 50 adettir. Daha sonra bitki yüzey artıklarıyla kesişen nokta sayısı, toplam nokta sayısına 

oranlanarak bitki yüzey artığı kaplama yüzdesi hesaplanmıştır (Dickey ve Havlin, 1985; Kenneth ve Brown, 2004; 

Al-Kaisi ve Hanna, 2009; FACTSHEET, 2015).  

KHY2 yönteminde ise her bir alt parselin 15 m uzunluğundaki köşegeninin üzerine köşegen uzunluğu 1.41 m olan 

5 adet ahşap çerçeve rastgele yerleştirilmiş ve 10 cm aralıklarla bitki yüzey artıklarıyla kesişen noktalar sayılmıştır. 

Toplam nokta sayısı, 14 adettir. Bitki yüzey artığı kaplama yüzdesi, bitki yüzey artıklarıyla kesişen nokta sayısının 

toplam nokta sayısına bölünmesiyle bulunmuştur.  

Araştırma sonucunda KHY1 ve KHY2 yöntemlerine göre bulunan bitki yüzey artığı kaplama yüzdeleri, 

tekrarlanan ölçümlü varyans analizine tabi tutulmuş ve ortalamalar arasındaki farklılıklar Tukey çoklu 

karşılaştırma testiyle test edilmiştir. İstatistiksel analizde IBM SPSS paket programı kullanılmış ve Lowry (2018)’ 

den yararlanılmıştır. 

3. SONUÇLAR  

Araştırmadan elde edilen ortalama bitki yüzey artığı kaplama yüzdeleri ve bunlara ilişkin istatiksel analizler, 

aşağıda tablolar halinde sunulmuştur. Tablo 1’ de, A parselinde KHY1 ve KHY2 ölçüm yöntemlerine göre bulunan 

ortalama bitki yüzey artığı kaplama yüzdeleri ( ) ve standart hataları (SX) verilmiştir. Sonuçlara uygulanan 

tekrarlanan ölçümlü varyans analizi sonucunda, A parselinde bitki yüzey artığı kaplama yüzdeleri bakımından 

yöntemler arasındaki farkın istatistiksel olarak önemsiz olduğu bulunmuştur (p>0.05), (Tablo 2).  
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Tablo 1. A parselinden ölçülen bitki yüzey artığı kaplama yüzdeleri (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 2. A parselindeki bitki yüzey artığı kaplama yüzdelerine ilişkin varyans analizi sonuçları 

 

 

 

 

 
                      *SD: 

Serbestlik derecesi. 

Tablo 3’ de, B parselinde KHY1 ve KHY2 ölçüm yöntemlerine göre bulunan ortalama bitki yüzey artığı kaplama 

yüzdeleri ve standart hataları verilmiştir. B parselinde sonuçlara uygulanan tekrarlanan ölçümlü varyans analizi 

sonucunda, yöntemler arasındaki farkın istatistiksel olarak önemsiz olduğu bulunmuştur (p>0.05) (Tablo 4).  

Tablo 3. B parselinden ölçülen bitki yüzey artığı kaplama yüzdeleri (%) 

 

 

 

 

  

Yöntem Parsel ± SX 

 

KHY1 

 

A1 32.00 

A2 32.00 

A3 26.00 

A 
30.00 ± 

2.00 

KHY2 

A1 
32.60 ± 

7.44 

A2 
26.60 ± 

4.08 

A3 
22.40 ± 

2.62 

A 
27.20 

± 2.96 

Varyasyon Kaynakları SD* Kareler Toplamı Kareler Ortalaması F P 

Genel 19 1893.80 - 

0.86 0.49 

Parseller arası 4 250.00 - 

Parseller içi 15 1643.50 - 

Yöntemler arası 3 292.20 97.40 

Hata 12 1351.30 112.61 

Yöntem Parsel  ± SX 

 

KHY1 

 

B1 58.00 

B2 58.00 

B3 56.00 

B 57.33 ± 0.67 

KHY2 

B1 62.40 ± 6.93 

B2 64.00 ± 4.95 

B3 64.00 ± 2.21 

B 63.47 ± 0.53 
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Tablo 4. B parselindeki bitki yüzey artığı kaplama yüzdelerine ilişkin varyans analizi sonuçları 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 5’ de, C parselinde KHY1 ve KHY2 ölçüm yöntemlerinden bulunan ortalama bitki yüzey artığı kaplama 

yüzdeleri ve standart hataları verilmiştir. C parselinde, ele alınan yöntemlerden elde edilen bitki yüzey artığı 

kaplama yüzdelerine uygulanan tekrarlanan ölçümlü varyans analizi sonucunda, belirlenen bitki yüzey artığı 

kaplama yüzdeleri bakımından en az iki yöntem arasında istatistiksel olarak önemli fark olduğu bulunmuştur 

(p<0.01) (Tablo 6). Yöntemler arasındaki farklılığın belirlenmesi amacıyla Tukey çoklu karşılaştırma testi 

yapılmıştır. Tablo 7’ de Tukey çoklu karşılaştırma testinin sonuçları verilmiştir. 

Tablo 5. C parselinden ölçülen bitki yüzey artığı kaplama yüzdeleri (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 6. C parselindeki bitki yüzey artığı kaplama yüzdelerine ilişkin varyans analizi sonuçları 

Varyasyon Kaynakları SD Kareler Toplamı Kareler Ortalaması F P 

Genel 19 295.13 - 

83.7 * 
Parseller arası 4 8.81 - 

Parseller içi 15 286.32 - 

Yöntemler arası 3 273.26 91.09 

Hata 12 13.06 1.09 
*0.0001, p<0.01 

 

  

Varyasyon 

Kaynakları 
SD 

Kareler 

Toplamı 

Kareler 

Ortalaması 
F P 

Genel 19 1701.53 - 

0.63 0.61 

Parseller arası 4 599.98 - 

Parseller içi 15 1101.54 - 

Yöntemler arası  3 149.66 49.89 

Hata 12 951.88 79.32 

Yöntem 
Pars

el 
± SX  

KHY1 

C1 94.00  

C2 

C3 

92.00 

88.00 

C 
91.33 ± 

1.76 

KHY2 

C1  
  99.60 ± 

0.40 

C2 
100.00 ± 

0.00 

C3 
100.00 ± 

0.00  

C 
 99.87 ± 

0.13 
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Tablo 7. C parselindeki bitki yüzey artığı kaplama yüzdelerine ilişkin Tukey testi sonuçları 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 7 ’den anlaşılacağı gibi C1, C2 ve C3 alt parsellerinde, KHY2 yönteminden bulunan bitki yüzey artığı 

kaplama yüzdeleri arasındaki fark istatistik olarak önemsizdir (p>0.05). Ancak tüm alt parseller ile                                 

C parselinden KHY1 yöntemi ve KHY2 yönteminden ile bulunan bitki yüzey artığı kaplama yüzdeleri arasındaki 

fark istatistik olarak p<0.01 seviyesinde önemlidir. 

4. TARTIŞMA  

Yapılan araştırma sonucunda, buğdayın yüzey artıklarıyla kaplı, bitki yüzey artığı kaplama yüzdesi tahminen ≤ % 

30 olan A parseli ile bitki yüzey artığı kaplama yüzdesi % 30-60 arasında değişen B parselinde KHY1 ve KHY2 

yöntemleriyle yapılan ölçümlerden bulunan ortalama bitki yüzey artığı kaplama yüzdeleri arasındaki farkın 

istatistiksel olarak önemli olmadığı bulunmuştur (p>0.05).  

Bitki yüzey artığı kaplama yüzdesi ≥ % 60 olan C parselinde ise KHY1 ve KHY2 yöntemlerinden bulunan 

ortalama bitki yüzey artığı kaplama yüzdeleri arasındaki farkın istatistiksel olarak önemli olduğu belirlenmiştir 

(p<0.01). Bu sonuç üzerinde özellikle C parselinin yoğun bir şekilde yüzey artıklarıyla kaplı olmasının etkili 

olduğu düşünülmektedir. Bitki yüzey artığı kaplama yüzdesi arttıkça ölçüm yöntemleri arasındaki varyasyon 

doğrusal olarak artmaktadır (Morrison ve ark., 1995; Laamrani ve ark., 2017).  

C parselinin C1 alt parseli dışında C2 ve C3 alt parsellerinden KHY2 yöntemine göre bulunan bitki yüzey artığı 

kaplama yüzdeleri % 100 olarak ölçülmüştür. C parselinde KHY1 yöntemine göre bulunan bitki yüzey artığı 

kaplama yüzdesi (% 91.33); C1, C2 ve C3 alt parsellerinde KHY2 yöntemi ile yapılan ölçümlerden bulunan bitki 

yüzey artığı kaplama yüzdelerinden (% 99.60, % 100 ve % 100) daha azdır (Çizelge 5).  

KHY2 yöntemindeki toplam ölçüm alanı (1 x 5 = 5 m2), KHY1 yöntemindeki toplam ölçüm alanından                 

(112.36 m2) % 95.55 daha azdır. Buna ek olarak KHY2 yönteminde ölçüm yapılan alan 1 m2’ lik çerçeve içerisine 

alınmıştır. Bu sayede fotoğrafik ölçüm yöntemlerinde ölçüm yapılan alanın sınırları belirlenecek ve tarlanın 

değişik yerlerinden daha çok ölçüm yapılabilecektir.  

KHY1 yöntemine göre KHY2 yönteminde şerit metre üzerinde dikkate alınan toplam nokta sayısı, % 40 daha 

fazladır. Bu bilgi ve KHY2 yöntemindeki toplam ölçüm alanının KHY1 yönteminden daha az olduğu dikkate 

alındığında KHY2 yöntemi ile daha az alanda daha çok okuma yapılacağı anlaşılmaktadır. KHY2 yöntemindeki 

tekerrür sayısı, 5 adettir. Laflen ve ark. (1981) tarafından kesişen hat yönteminde 5 tekerrürden bulunan bitki yüzey 

artığı kaplama yüzdesinin cetvel ve fotoğrafik yöntem ile 15 tekerrürden bulunan sonuçtan daha güvenilir olduğu 

açıklanmıştır.  

5. SONUÇ 

Sonuç olarak bitki yüzey artığı kaplama yüzdesi tahminen az ve orta düzeyde olan (< % 60) buğday, arpa, yulaf 

gibi küçük taneli tahılların yüzey artıklarıyla kaplı tarlalarda, bitki yüzey artığı kaplama yüzdesinin ölçülmesinde 

KHY2 yönteminden başarıyla yararlanılabileceği anlaşılmıştır. Toprak yüzeyinin yoğun olarak bitki yüzey 

artıklarıyla kaplandığı (≥ % 60) olan tarlalarda ise KHY1 ve KHY2 yöntemleri arasındaki farkın istatistiksel olarak 

önemli olduğu belirlendiğinden bu koşulda KHY1 yönteminden yararlanılması önerilir. KHY1 yönteminde parsel 

Parsel-Yöntem Parsel-Yöntem Ortalamalar farkı P 

C1-KHY2 

C2-KHY2 0.40 p>0.05 

C3-KHY2 0.40 p>0.05 

C-KHY1    8.27** p<0.01**    

C2- KHY2 
C3-KHY2 0.00 p>0.05 

C-KHY1    8.67** p<0.01** 

C3- KHY2 C-KHY1    8.67** p<0.01** 

HSD (0.05) = 1.96; HSD (0.01) = 2.57 
**p<0.01 
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sınırlarının işaretlenmesi, şerit metrenin tarla yüzeyine serilmesi gibi işlemler için birden fazla sayıda kişiye ve 

zamana ihtiyaç duyulmaktadır. Morrison ve ark. (1995) tarafından da klasik kesişen hat yönteminde ölçüme 

hazırlığın zor olduğu açıklanmıştır. Ancak KHY2 yönteminde bu sorun giderilmiştir. Ölçümün yapılması için daha 

az sayıdaki kişi yeterli olacaktır.  
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Abstract 

Boron minerals are used in a variety of industrial products including advanced materials. Colemanite 

(Ca2B6O11.5H2O) is an important mineral of boron which is a semi-soluble mineral. Several mineral processing 

techniques such as flotation, flocculation, filtration, coagulation rely on the interfacial interactions between solid 

and liquid. Hamaker constant is an important parameter of the London-van der Waals forces in describing particle 

interactions including these interfacial interactions. 

In this study the Hamaker constant of colemanite was determined with the help of contact angle measurements 

using Lifshitz-van der Waals/Lewis Acid-Base Interaction Model. 

 

Keywords: Hamaker constant, colemanite, contact angle 

1. INTRODUCTION 

Turkey and the United States are the world’s leading producers of boron minerals [1]. Approximately 73% of the 

world’s boron reserves are found in Turkey [2]. Colemanite having approximately 76% of the Turkey boron 

deposits. Physical, chemical, and thermal properties of colemanite determine its applications such as non-sodium 

fiberglass industry, raw lead glazes and other glazes, cleaning agent, low temperature flux, opacifier, various 

medicinal and cosmetic uses etc. 

 

Lifshitz theory of van der Waals forces, sometimes called the macroscopic theory of van der Waals forces which 

is a methodology proposed by Evgeny Mikhailovich Lifshitz in 1954. for treating van der Waals forces between 

bodies which does not assume pairwise additivity of the individual intermolecular forces; that is to say, the theory 

takes into account the influence of neighbouring molecules on the interaction between every pair of molecules 

located in the two bodies, rather than treating each pair independently [3, 4].Van der Waals forces (also known as 

London forces) consist of repulsion and attractions between atoms, molecules, and surfaces. These forces play an 

important role in many material systems [5-7]. 

Hamaker constant is an important parameter of the van der Waals forces in describing particle interactions.  

 

Lifshitz-van der Waals/Lewis Acid-Base Interaction Model (LW/AB) 

LW/AB theory was proposed by van Oss, Good, and Chaudhury [8-10] through reexamining the thermodynamic 

nature of interface 

Lifshitz–van der Waals interactions, which include London dispersion, Keesom dipole–dipole, and Debye 

induction; Acid-Base Interaction represents Lewis acid-base interactions; γ+ and γ- are the Lewis acid (electron-

acceptor) and Lewis base (electron-donor) parameters of surface energy, respectively. The larger γ+ is, the stronger 

ability it has to accept electrons. Under other conditions, the larger is, the stronger ability it has to provide electrons 

[11].  

These surface tension components yield to the equation: 

                                                                  (1) 

https://en.wikipedia.org/wiki/Evgeny_Lifshitz
https://en.wikipedia.org/wiki/Van_der_Waals_forces
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By measuring contact angle for polar/apolar liquid, the Lifshits-van der Waals surface tension (ɣS

LW) can be 

determined as per equation. 

                                                                                                              (2) 

After obtaining ɣL
LW , the average Hamaker constant (A) can be calculated by: 

 

                                                                                                                (3) 

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1. Contact Angle Measurements 

Contact angle is one of the common techniques to measure the wettability of material. Wetting refers to the study 

of how a liquid deposited on a solid (or liquid) substrate spreads out or the ability of liquids to form boundary 

surfaces with solid states. The wetting, as mentioned before is determined by measuring the contact angle which 

the liquid forms in contact with the solids or liquids. 

The contact angle is important wherever the intensity of the phase contact between liquid and solid substances 

needs to be checked or assessed: coating, painting, cleaning, printing, hydrophobic or hydrophilic coating, 

bonding, dispersing etc. 

In this study, Hamaker constant was determined which represents average value for colemanite mineral. These 

values were determined through contact angle measurements using the approach provided by Fowkes [10]. 

The contact angle measurements were carried out with Sessile Drop method by using a Krüss G10 contact angle 

goniometer (Fig.1). 

 

 

Figure 1. Contact angle goniometer (a), Schematic diagram of the sessile drop setup (b) A screenshot of the 

program with a bubble image (c), sessile drop technique (d).  

 

The advancing contact angle measurements were carried out 10-20 seconds after the increase in the size of the 

drop. All the measurements were carried out at the room temperature (20-22°C). 

The surface tension components of diiodomethane liquid which is used in contact angle measurements is shown 

in Table 1. 
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Table 1 Surface tension components of contact angle probe liquid [12, 13]. γLW is the Lifshitz-van der Waals 

surface tension, where subscripts L and S refer to solid and liquid, γ- and γ+ are the Lewis acidic (electron acceptor) 

and basic (electron donor). 

 

Liquid 

 

ɣL ɣL
LW ɣ- ɣ+ 

Diiodomethane 

 

50.8 50.8 0 0 

 

3. RESULTS  

The Hamaker constant can easily be obtained from the contact angle values of the minerals and thus is measurable 

in experiment. 

 

 

Figure 2  Illustration of contact angles formed by sessile liquid drops on colemanite minerals smooth surface. 

Figure 2 shows a diiodomethane drop resting on a flat, horizontal colemanite surface. The contact angle is defined 

as the angle formed by the intersection of the liquid-solid interface and the liquid-vapor interface. It can be 

alternately described as the angle between solid sample’s surface and the tangent of the droplet’s ovate shape at 

the edge of the droplet. 

Colemanite crystals Hamaker constant was calculated by equations (2) and (3). It is presented in Table 2 

 

Table 2. Hamaker constant of colemanite crystal. 

  

Surface Contact Angle 

 (deg.) 

Hamaker  

constant, J 

Colemanite 44±2 5.4±0.2x10-19 

 

5. CONCLUSION 

Surface energy components and Hamaker constant for colemanite were calculated with the help of contact angles 

measurements. 

The Lifshitz-van der Waals/Lewis Acid-Base Interaction Model used to calculate contact angle  44o and hamaker 

constant 5.4±0.2x10-19J for colemanite. Because of van der Waals interactions are attractive, the Hamaker constant 

of colemanite was determined positively. 
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Abstract 

Nowadays, with the rapid growth of the fast-fashion industry, there is an uncontrollable increase in the textile 

products. That increase in the production also negatively reflected on the expenditure and the generation of the 

textile wastes. Because of the inadequate knowledge related to recycling of textile wastes, they are burned or 

landfilled for utilizing. Therefore, the damage to the nature has reached to the limit. But it is a fact that almost all 

the textile wastes are recyclable. Within this study, it is aimed to raise awareness about the issue and find an 

optimal way of utilizing textile wastes as a filling material in composite structures. To produce composite 

structures, collected textile wastes (100% cotton woven and knitted fabrics) are hot pressed and put between 100% 

jute woven fabrics and reinforced with either 100% E-glass or 100% flax woven fabrics. Epoxy resin is used as 

matrix material and vacuum assisted resin transfer molding (VARTM) technique is used for production. The 

mechanical performances of the produced materials are evaluated with tensile strength, three point bending and 

Charpy impact tests. 

Keywords: composite, epoxy, recycling, textile waste. 

1. INTRODUCTION 

Textile is one of the three basic needs (sheltering-victual-dressing) of humanbeings since its existence; so it can 

be said that textile and humanity are coeval and textile industry come until today with developing and maintaining 

its importance (Tojo et al., 2012). Textile is one of the oldest and still one of the most important branches of 

industry, which makes it also a major source for waste production.  

Waste as a word has lots of meanings; nonstandard products, products that are expired, products that are 

decomposed as quality or misused, residues of different processes, products that can be reused or recycled can be 

identified as waste extensively (Berkun et al., 2011).  

Textile wastes can be classified in three main groups; production wastes, pre-consumer wastes and post-consumer 

wastes. Production wastes are composed of fibers, yarns, fabric scraps and apparel cuttings generated by fiber 

producers, textile mills, fabric and apparel manufacturers (Domina and Koch, 1997). Especially in the 

manufacturing sector, fabric cut-offs and fabric roll ends constitutes a great amount of waste (Gardetti and Torres, 

2013). Pre-consumer wastes are the products that are manufactured with mistakes in design, fabric faults and 

wrong colours and distribute for sale and consumption (Ekström, 2014). In other words, pre-consumer wastes are 

the unsold and damaged products in retail sector (Gardetti and Torres, 2013). Post-consumer waste is defined as 

any type of garment or household article made from manufactured textiles that the owner no longer needs and 

decides to discard. These articles are discarded either because they are worn out, damaged, outgrown, or have gone 

out of fashion (Eser et al., 2016). Recycling and management of these wastes are crucial both environmentally and 

economically. 

A composite material consists of two or more phases. Components (reinforcement and matrix material) which are 

used for producing composites, usually retain their properties and the final product that they formed (composite 

material) mostly have superior properties than the components (Brigante, 2014). Textile reinforcement materials 

are utilized for reinforcing polymer matrices. As reinforcement material, high performance fibers such as glass, 

carbon and aramid fibers are widely used. On the other hand, the natural fibers are also used owing to their 

advantages such as; high performance/price ratio, eco friendliness and recyclability. Bast fibers such as hemp, 

flax, ramie, bamboo, sisal are the most preferred natural fibers in composite industry (Sapuan, 2017). 
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The studies in which textile wastes are used as reinforcement materials in composite structures are found in the 

literature. In one of these studies, Wang et al. (2016) studied about polyethylene composites filled by recycled 

PET fibers. Injection molding method was used. The PET fiber contents were arranged as 2, 6, 10, 14 and 20 wt%. 

The results showed that tensile strength, modulus, flexural strength and the notch impact strength of the composites 

increased with the increment of PET fiber content. In another study Umar et al. (2017) used cotton woven fabrics, 

which were obtained from spinning comber noil waste and knitting waste as reinforcement material of polyester 

resin. For fabrication of the composites, the vacuum bag molding technique was used. A total of 8 samples were 

tested and compared with conventional glass fiber. While the compact energy absorbed by composite samples 

were comparable to the glass fiber composites; tensile strength and flexural properties were relatively low. It was 

concluded that, using waste material yarns is cost effective and the composites produced are suitable for low 

strength structural applications. In a study of Zonatti et al. (2015) three types of thermoset resins were reinforced 

with recycled cotton fibers by open molding technique. Epoxy, orthophthalic polyester and polyurethane were 

used as resin materials. The weight ratio of reinforcement material was 30% at all samples. Tensile tests were 

conducted and compared to pure resin. While the mechanical properties of the polyurethane resin composites did 

not show a significant increase compared to the pure resin, it was found that the polyester resin composites showed 

very high mechanical properties compared to the pure polyester. 

In this study, textile waste materials (100% cotton woven and knitted fabrics) are utilized as filling material 

between E-glass or flax woven fabrics in epoxy based composite structures to examine its effect on mechanical 

properties (tensile, bending and impact strengths). 

2. MATERIALS AND METHODS 

As a matrix material, epoxy resin is used with its hardener (3:1 weight ratio). Flax, jute and E-glass woven fabrics 

(Table 1) are used as reinforcement materials while cotton fabric wastes that are collected from Istanbul Technical 

University Campuses (15% woven and 85% knitted 100% cotton fabric based on collection ratio) are used to create 

a filler core layer for composite structures. All of the cotton waste fabrics are removed from accessories like 

zippers, buttons etc. before using and cut in 5cm x 5cm for more homogenous distribution. 

Table 1. Physical properties of reinforcement materials 

Sample 
Fiber 

Content 

Fabric  

Type 

Areal Density 

(g/m²) 

Fabric Count  

(ends/cm) 

Flax Woven Fabric 
Flax 

(F) 

Basket Weave 

(2x1) 
300 

Weft = 9 

Warp = 16 

Jute Woven Fabric  
Jute 

(J) 
Plain Weave 300 

Weft = 6 

Warp = 7 

E-glass Woven Fabric 
E-glass 

(G) 
Plain Weave 300 

Weft = 6 

Warp = 6 

 

Composite structures with 20x80 cm dimensions are prepared with two different combinations of reinforcement 

fabrics filled with cotton wastes (Table 2). Prepared sandwich structures are produced by vacuum assisted resin 

transfer molding method (VARTM) and samples are waited for 24 hours for curing at room temperature. Since 

there is a thickness variance in samples after VARTM process, waste fabric pieces placed between jute fabrics are 

firstly placed  at hot press machine and pressed under 10 tonnes to obtain a compact structure with a homogeneous 

thickness distribution and then placed between double E-glass or double flax woven fabrics just before VARTM 

process.  
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Table 2. Composite designs 

 

Sample Code Content 

GGJ+200g TW+JGG 

(G-Board) 

200g of textile waste pressed between two jute fabrics and placed 

between two double layers of e-glass fabrics 

FFJ+200g TW+JFF 

(F-Board) 

200g of textile waste pressed between two jute fabrics and placed 

between two double layers of flax fabrics 

 

Samples’ thicknesses and weights are measured by using calliper and balance. Average fiber weight ratios are 

calculated. Tensile testing is done by Shimadzu AG-IS test machine according to ASTM D638-10 standard. A 

load cell of 10 kN at cross-head speed of 6 mm/min is used. 3-point bending test is realized by using Shimadzu 

AG-IS Test Machine according to ASTM D 6110-10 standard. Tension is applied with a speed of 6 mm/min to 

the middle of the samples. Charpy impact test is done with Devotrans Charpy Impact Test Machine according to 

BS EN ISO 179:1997 standard. Before testing, samples are notched with standard dimensions by using notching 

aparatus. 

 

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

3.1 Composite Fabrication 

Composites without waste fabric compression results in non-homogeneous thickness distribution (Figure 1). 

Therefore, improved structures are produced by eliminating the variance in thickness of filler layer by pressing of 

waste fabric pieces before the production of composites by VARTM process. 5 samples from each composite 

designs are produced in this method successfully. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Non-homogeneous thickness distribution of composites produced without pressing of filler layer.   

 

3.2 Physical Test Results 

Average thicknesses and basis weights of the samples are given in Table 3. 

 

Table 3. Average thickness and basis weight of composites  
G-Board F-Board 

Average thickness ± SD (mm) 6,28  ±  0,83 6,94  ±  1,40 

Basis weight  ±   SD (g/m²) 6186,76  ± 179 7388,57 ± 213 
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According to the results, it is clear that F-Board, which is composed of natural fabrics, absorbs more epoxy resin 

compared to G-Board. And this results in thicker samples with higher basis weight. Moreover, calculated fiber 

weight ratio results show that F-Boards have 51.29% ± 2.5 fiber content while G-Boards have 61.57% ± 4.8 fiber 

content which indicates that more resin absorption results in lower fiber weight ratio values for F–Boards and the 

standard deviations are related with the filler layer. Although the filler layers are equally weighed as 200g during 

sample preparation, the waste fabric pieces with 5cm*5cm dimensions could not have been distributed in the layer, 

homogeneously. 

 

3.3 Mechanical Test Results 

 

Tensile strength and elongation at break values of composite samples are compared (Figure 2). 

 

        
a.                                                  b. 

 

Figure 2. a. Tensile strength, b. Elongation at break test results. 

 
According to the results, G-Board results in improved mechanical properties. Stress-strain curves of  designs are 

representing similar characteristics while the improved performance of E-glass fiber reinforcement can be noticed 

(Figure 3). Due to the fact that flax fabric could not bear the maximum force that E-glass fabric can resist, F-Board 

breaks at about 30 MPa. 

 
Figure 3. Stress-Strain curves for F-Boards and G-Boards 

 

Similarly, flexural strength and impact resistance of the G-Board are higher than those of F-Board (Figure 4). G-

Boards are almost 4 times resistant to impact in comparison to F-Boards.  
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b.                                                  b. 

 

Figure 4 a. Flexural strength b. impact strength of the composite designs 

 

With the theoretical calculations done based on the average flexural strength for G-Board and F-Board, it is 

predicted that the boards with dimensions of 600 mm x 200 mm x 6 mm can carry a person up to 85.6 kg and 58.4 

kg, respectively.  

 

4. CONCLUSION 

In recent years, with the development of civilization, production and consumption rates in many sectors are beyond 

control. Textile is one of the leading ones however recycling ratios are relatively limited. Because of fast-fashion, 

a trend that is widespread all around the world, clothes are produced by mass production and their life time are 

shorten, which results in excess quantity of wastes. Nowadays, to overcome this problem, not only the government 

but also the private sector encourage companies and many projects are developed to raise awareness and spread 

the recycling idea that will lead to sustainable life. In this study, textile wastes are collected from ITU campuses 

and used as a filler layer of either flax or E-glass woven fabric reinforced epoxy composites. Besides physical 

properties, mechanical performance of the composites are tested. Since these wastes are collected from ITU 

campuses, the promising application area of the composites are defined as longboard bodies that can also be used 

in transportation of ITU campuses. With the help of this green products, carbon emission is aimed to be decreased. 

Although mechanical performance of the boards are matching with the requirements, better results can be achieved 

by shredding fabric wastes into the fiber form rather than using them in piece form to improve homogenity. 

Moreover, conditioning tests for outdoor applications can be done.  
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Abstract 

Methylene Blue (MB) is one of the common used dyes which has extended applications including cottons or wools 

dyeing, coating and medical applications. Because it has harmful effects on human beings and animals, it is 

necessary to remove MB from aqueous solution. In this study Salix Babylonica shavings were utilized as an 

adsorbent for the removal of MB which is one of the common dyes, from aqueous solution in batch process. 

Concentration of MB in dye solution determined for 180 minute with spectrophotometer at maximum absorption 

wavelength of 660 nm. The adsorption experiments were conducted at six different concentrations (30, 50, 70, 90, 

110, 130ppm) and three different temperatures (298, 308, 318K). Unknown MB concentration was measured using 

calibration curve which was plotted between absorbance and certain concentrations of dye solution. The data were 

applied to Langmuir, Freundlich, Temkin and Dubinin-Radushkevich (DBR) adsorption isotherms. According to 

the results, Freundlich isotherm model becomes more convenient option compared with other three isotherm 

models. Freundlich model coefficients raise as the temperature rises, showing that the adsorption process becomes 

favorable higher temperature. Activation parameters for instance free energy (ΔG), enthalpy (ΔH) and entropy 

(ΔS) values were assessed. Absolute values of free energy, enthalpy and entropy values of MB onto S. Babylonica 

shavings are calculated as 157.75 J/mol, 2171.6 J/mol and 7.331 J/mol.K, respectively. It was also found that S. 

Babylonica shavings has a good adsorption capacity and data demonstrate that S. Babylonica shavings may be an 

alternative material than costly adsorbents for dye removal.  

Keywords: dye adsorption, methylene blue, thermodynamic parameters, adsorption isotherms, Salix Babylonica 

shavings   

1. INTRODUCTION 

Most of dyes contain complex aromatic structures and azo groups, which are hard-biodegradable substances that 

are stable under various conditions (Yagup et al. 2014). In addition, dyes have direct and indirect toxic effects on 

the attendant health problems for plants and animals, especially for humans, which are associated with cancer, 

jaundice, tumors, skin irritation, allergies, heart defects and mutations. Therefore, it is very necessary to find 

appropriate treatment strategies for the efficient removal of dyes from wastewater system before discharge (Kausar 

et al. 2018). Methylene blue (MB) dye is one of the most commonly used substances for dyeing which is harmful 

to humans since it causes increased heart rate, vomiting, shock, jaundice, etc. Indeed, the release of MB into 

wastewaters from textile, cosmetic, coloring industries and paper poses serious environmental problems. From an 

environmental point of view, the removal of methylene blue from the aqueous phase is of great concern 

(Rezakazemi et al. 2019).  

Among a number of chemical and physical methods suh as coagulation/flocculation, biodegradation, 

photodegradation, membrane filtration, chemical oxidation and electrochemical treatment, adsorption is one of the 

most useful techniques that has been successfully employed for dye removal from wastewater since the simplicity 

of design, the ease of operation and the convenience  (Mouni et al., 2018: Pathania et al., 2017). Adsorbents that 

are commercially available like activated carbon are very effective but expensive due to their high costs of 

manufacturing and regeneration. Therefore, research interest is oriented towards natural materials that remove 

dyes from wastewater due to their irrelative abundance and their low cost. Over the last few decades, several 

literature reviews concerning the use of low-cost adsorbents for wastewater treatment (De Gisi et al., 2016). 

In this research, we used two materials including S. Babylonica shavings was used as adsorbent and MB for 

removal in the wastewaters by adsorption process. The Langmuir, Freundlich, Temkin and Dubinin-Radushkevich 

(DBR) adsorption isotherms equations were used to fit the equilibrium isotherm. The adsorption properties were 
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studied by changing the influencing parameters such as initial solution concentration and contact time. The 

adsorption experiments were conducted at six different concentrations and three different temperatures. 

Thermodynamic activation parameters for instance free energy (ΔG), enthalpy (ΔH) and entropy (ΔS) values were 

assessed. Absolute values of free energy, enthalpy and entropy values of MB adsorption onto S. Babylonica 

shavings were calculated. Finally, best isotherm model and thermodynamic parameters were determined for this 

adsorption. 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1 Materials 

Methylene Blue (MB, or tetramethylthionine chloride, CAS Number: 122965-43-9; Color Index number CI-

52015), supplied by Merck Chemical Company, was selected as an adsorbate and not purified prior to use. The 

MB molecular properties are: molar mass (319.85 g/mol), molar volume (241.9 cm3/mol), width (14.3 Å), depth 

(6.1 Å), thickness (4 Å), and molecular diameter (0.8 nm), according to the ref. evaluations conducted by Pelekani 

and Snoeyink (Pelekani and Snoeyink, 2000). 

The shavings from the Salix Babylonica which grown on the campus of Van Yüzüncü Yıl University was dried 

for 48 hours fresh air. Then the shavings were pounded and made very fine-grained and adsorbant shavings were 

prepared with 250 mesh fine sieved.   

2.2 Experimental Method 

Batch adsorption experiments were performed in the 600 ml erlenmeyer flasks 500 ml of 40, 60, 80, 100, 120 and 

140 ppm methylene blue solutions were prepared into respectively. Prepared solutions were mixed with magnetic 

stirrer by adding 1 gram of shavings to each solution seperately at 25 0C, 35 0C, 45 0C respectively. At different 

time intervals 5-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100-120-130-140-150-160-180-200-240 minutes., 5 ml samples 

were taken from the solutions and adsorbents were measured in UV-VIS (SHIMADZU) spectrophotometer device, 

at a wavelength of 617 nm using crystal cuvettes. These adsorbents and the remaining methylene blue 

concentrations in the solutions were recorded. Equilibrium experiments were conducted for various times, while 

the pH was gradually adjusted by adding small amounts of diluted HCl or NaOH solutions (0.1 mol/L). All 

experiments were carried out in duplicate, with all data being calculated and the average values taken to represent 

the result. The amount of MB adsorbed per unit mass of the adsorbent was evaluated by using the mass balance 

Equation 1: 

( ).Co Ce V
qe

m


                     

(1) 

where q (mg·g−1) is the amount adsorbed per gram of adsorbent, C0 and Ce are the initial and equilibrium 

concentrations of MB in the solution (mg·L−1), respectively, m is the mass of Salix Babylonica shavings (g), and 

V (L) is the initial volume of the MB solution. 

 

3. RESULTS and DISCUSSION 

3.1 Equilibrium Isotherm Modeling Studies 

Adsorption isotherms provide fundamental physiochemical data to evaluate the applicability of specific adsorbents 

as they are used to describe how adsorbates interact with them. Several theories of adsorption equilibrium were 

applied for the analysis of equilibrium adsorption data. In the present work, the equilibrium adsorption data have 

been analyzed using the four well-known Langmuir, Freundlich, Temkin, Dubinin-Radushkevich (DBR) models.  
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3.2 Langmuir Isotherm Model 

The Langmuir isotherm theory supposes that the adsorption comes from the monolayer coverage of adsorbate over 

a homogenous adsorbent surface and takes place at specific homogeneous sites within the adsorbent. Once one 

dye molecule takes over a site, no further adsorption can take place at that one (Ge et al., 2018). A linear 

representation of the Langmuir adsorption isotherm model is given by the following equation: 

 

Ce

qe
=

1

qmKL
+
Ce

qm
                   (2) 

 

where Ce is the equilibrium concentration (mg/L) of the MB, qe (mg/g) is the MB amount adsorbed at equilibrium, 

qm (mg/g) and KL (L/mg) are Langmuir constants related to the adsorption capacity and adsorption energy, which 

can be calculated from linear regression of Ce/qe versus Ce. Langmuir isotherm results of MB adsorption on 

S.Babylonica shavings for 298, 308 and 318 K gives at Figure 1-3, respectively. 

 

 

Figure 1.  The Langmuir adsorption isotherm for MB adsorption on S.Babylonica shavings at 298 K 

 

 

Figure 2. The Langmuir adsorption isotherm for MB adsorption on S.Babylonica shavings at 308 K 
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Figure 3. The Langmuir adsorption isotherm for MB adsorption on S.Babylonica shavings at 318 K 

 

3.3 Freundlich Isotherm Model  

The Freundlich isotherm considers a heterogeneous surface of the adsorbent assuming that adsorption occurs on 

sites having different adsorption energy. The energy of adsorption varies as a function of surface coverage 

(Peydayesh and Rahbar-Kelishami, 2015). The Freundlich model is also applicable to multilayer adsorption, and 

its linear representation empirical equation is expressed as follows:  

 

lnqe = lnKF +
1

n
lnCe                  (3)  

where KF is the Freundlich constant that is related to the adsorption capacity and n is the heterogenity factor. KF 

and n constants are determined by plotting lnqe versus to lnCe. ln KF is obtained from the y axis of the linear line 

and the slope of this line gives 1/n. Freundlich isotherm results of MB adsorption on S.Babylonica shavings for 

298, 308 and 318 K gives at Figure 4-6, respectively. 

 

 
Figure 4 The Freundlich adsorption isotherm for MB adsorption on S.Babylonica shavings at 298 K 
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Figure 5 The Freundlich adsorption isotherm for MB adsorption on S.Babylonica shavings at 308 K  

 

 

Figure 6 The Freundlich adsorption isotherm for MB adsorption on S.Babylonica shavings at 318 K  

 

Table 1. Langmuir and Freundlich isotherm constants for MB adsorption on S.Babylonica shavings 

T (K) 

Langmuir Freundlich 

b  

(L/mg) 

qm  

(mg/g) 

 

R2 

 

n 

KF 

(mg/g) 

 

R2 

298 85,844                 90,909 0,224 1,0245 1,1286 0,996 

308 560,538         500 0,195 1,0351 1,1793 0,993 

318     -1,536 -1,42x10-6 0,001 0,9990 1,0703 0,998 
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3.4 Temkin Isotherm Model 

Temkin isotherm is modeled by assuming that the decrease in the heat of adsorption followed the linear trend 

rather than a logarithmic curve.  

qe= B1LnKT + B1LnCe                   (4) 

B1 = RT / b, T absolute temperature (K), R The universal gas constant (J / mol K), KT equilibrium correlation 

constant (L/mg) is related to the adsorption temperature and is a constant. The increase in isotherm constants 

increases with the temperature of the adsorption temperature (B1), indicating that the adsorption is endothermic 

(Sivalingam et al, 2019). Temkin isotherm results of MB adsorption on S.Babylonica shavings for 298, 308 and 

318 K gives at Figure 7-9, respectively. 

 

 

Figure 7 The Temkin adsorption isotherm for MB adsorption on S.Babylonica shavings at 298 K 

  

 
Figure 8 The Temkin adsorption isotherm for MB adsorption on S.Babylonica shavings at 308 K  
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Figure 9 The Temkin adsorption isotherm for MB adsorption on S.Babylonica shavings at 318 K  

 

3.5 Dubinin-Radushkevich (DBR) Isotherm Model 

Dubinin-Radushkevich isotherm also considering the concept of heterogeneity of the adsorbent surface as in 

Freundlich isotherm and assume that the adsorption sites are not identical (Sivalingam et al, 2019). The linearized 

equation of DBR isotherm is represented below; 

lnqe=lnq’m – K’ Ɛ2                   (5) 

The Polyani potential (Ɛ) was calculated using the following relation; 

Ɛ; RTln (1+1/Ce)                      (6) 

Ln q'm and K constants are determined by plotting lnqe versus to Ɛ2. ln KF obtained from the y axis of the linear 

line and the slope of this line gives 1 / n. Ln q'm is obtained from y axis of the linear line and slope of this line 

gives K values. DBR isotherm results of MB adsorption on S.Babylonica shavings for 298, 308 and 318 K gives 

at Figure 10-12, respectively. 

 

 
Figure 10 DBR adsorption isotherm for MB adsorption on S.Babylonica shavings at 298 K  
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Figure 11 DBR adsorption isotherm for MB adsorption on S.Babylonica shavings at 308 K  

 

 

Figure 12 DBR adsorption isotherm for MB adsorption on S.Babylonica shavings at 318 K  

 

Table 2. Temkin and DBR isotherm constants for MB adsorption on S.Babylonica shavings 

T (K) Temkin Dubinin-Radushkevich 

  KT                   bT 

(L/mg)    (J/mol)              B           R2    

      K’                         qm
                            E 

  (mol2/kJ2)     (mg/g)            (kJ/mol)          R2 

298 0,1512        158,818           15,16        0,739    4x10-5            31,944               111,803           0,914 

308 0,9996        154,819           16,54        0,956    1x10-5            28,360               223,606           0,876 

318 0,1933        154,160           17,15        0,954    1x10-5             27,882               223,606             0,884 

 

3.6 Thermodynamic Studies 

Thermodynamic investigation is required to determine importance of adsorption process. The 

thermodynamic parameters, namely free energy (ΔG°), enthalpy (ΔH°), and entropy (ΔS°) are significant 

to determine heat change the adsorption process for MB dye and S. Babylonica shavings. These parameters 

are calculated by the equations given below: 
 

y = -1E-05x + 3,3286
R² = 0,8763

0

1

2

3

4

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000 140000

ln qe

Ɛ2

LN qe
Doğrusal (LN qe)

y = -1E-05x + 3.3451
R² = 0.8847

0

1

2

3

4

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000

ln qe

Ɛ2

LN qe

Doğrusal (LN qe)



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                                  694 

 

 

AdsC
Ke

Ce
           (7) 

 

ln
S H

Ke
R RT

  
           (8) 

 

 

G H T S                (9) 
 

where, Ke is the equilibrium constant, CAds represents the dye amount adsorbed mg on the kaolin per litter of the 

solution at equilibrium, adsorbent of adsorbent per unit litter of solution and Ce is the equilibrium concentration 

of dye in the solution (milligrams per litter). R is the universal gas constant (8.314 J/mol K) and T is the temperature 

(K). ΔH° and ΔS° parameters are calculated from the slope and intercept of the plot natural logarithm of Ke versus 

1/T (Hassan and Elhadidy, 2017). Calculated thermodynamic parameters were listed in Table 3. 

 
Table 3. Thermodynamic parameters of MB adsorption on S.Babylonica shavings 

T(K) KC ∆G                                                              

kJ/mol 

∆H 

  kJ/mol 

∆S  

kJ/mol.K 

298 

308 

318 

1,0065 

1,0304 

 

-0,0112 

-0,0845 

-0,1577 

 

2,1716 

 

0,0073 

 

4. CONCLUSION 

In this study Salix Babylonica shavings were utilized as an adsorbent for the removal of MB which is one of the 

common dyes, from aqueous solution in batch process. Concentration of MB in dye solution determined for 180 

minute with spectrophotometer at maximum absorption wavelength of 660 nm. The adsorption experiments were 

conducted at six different concentrations and different temperatures. Unknown MB concentration was measured 

using calibration curve which was plotted between absorbance and certain concentrations of dye solution. The data 

were applied to Langmuir, Freundlich, Temkin and Dubinin-Radushkevich (DBR) adsorption isotherms. 

According to the results, Freundlich isotherm model becomes more convenient option compared with other three 

isotherm models. Freundlich model coefficients raise as the temperature rises, showing that the adsorption process 

becomes favorable higher temperature. Activation parameters for instance free energy (ΔG), enthalpy (ΔH) and 

entropy (ΔS) values were assessed. Absolute values of free energy, enthalpy and entropy values of MB onto S. 

Babylonica shavings are calculated as 157.75 J/mol, 2171.6 J/mol and 7.331 J/mol.K, respectively. It was also 

found that S. Babylonica shavings has a good adsorption capacity and data demonstrate that S. Babylonica 

shavings may be an alternative material than costly adsorbents such as active carbon for dye removal.  
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Özet 

Bu çalışmada, farklı sıcaklıklardaki bir kanal akışı ve bu kanala dik olarak konumlandırılmış bir 

jet akışının ısıl karışım karakteristikleri Large Eddy Simulation (LES) türbülans modeli kullanılarak 

sayısal olarak incelenmiştir.  Sıcak ve soğuk akışkan arasındaki sıcaklık ve momentum farklarının akış 

ve ısıl karışım davranışları üzerindeki etkileri bu çalışmanın temel parametreleridir. Analizlerde ayrıca 

kanal içerisinde meydana gelen sıcaklık salınımlarının kanal duvarları için ısıl gerilme kaynaklı bir tehdit 

oluşturup oluşturmadığı da irdelenmiştir. Elde edilen sonuçlar akışkanlar arası sıcaklık farkı arttıkça 

kanal boyunca karışım verimi düşmüştür. Bütün ΔT durumlarında sıcaklık salınımları kanal duvarlarına 

ulaşmamıştır. Jet akışının hızı arttıkça beklenildiği gibi kanal içerisindeki türbülans yoğunluğu artmış ve 

ısıl karışım verimi kanal boyunca iyileşmiştir. Ancak bu durumlarda sıcaklık salınımlarının kanal 

duvarlarına ulaştığı tespit edilmiştir.   

Anahtar Kelimeler: Çapraz akış, Isıl karışım, LES. 

 

1. GIRIŞ 

Farklı sıcaklıklardaki akışkanların bir kontrol kütlesi içerisinde karışımı başta nükleer güç 

santralleri ve otomotiv sektörü başta olmak üzere pek çok farklı endüstriyel uygulamada karşılaşılan bir 

konudur. Burada bu konuyu önemli kılan husus şudur. Farklı sıcaklıklardaki bir akışkan sınırlandırılmış 

bir kontrol hacminde karıştığı zaman etkin karışım bölgesinde sıcaklık salınımları meydana gelir. Bu 

salınımlar belli frekanslarda sistemi çevreleyen duvarlarda ısıl gerilmeler meydana getirir. Bu gerilimler 

önlem alınmadığı takdirde zamanla duvar yüzeylerinde ısıl yorulmalar ve bunun neticesinde çatlakların 

oluşmasına sebebiyet verir. Bu çatlaklar nükleer güç santralleri gibi yüksek güvenlik gerektiren 

endüstriyel sistemlerde başta insan ve çevre sağlığı için tehlikeli sonuçların oluşmasına sebebiyet 

verebilir. Konunun böyle bir yönünün olması bilim insanlarını bu konuda çalışmaya sevk etmiştir. 

Literatürde bu konu ile ilgili yapılmış bazı çalışmalar şu şekilde özetlenebilir.  

Guoneng vd. (2016) içerisinde hava akımının olduğu kare kesitli bir hava kanalına yerleştirilmiş 

sabit yüzey sıcaklığına sahip kare kesitli bir plakadan kanal içerisindeki havaya ısı transferini deneysel 

olarak incelemişlerdir. Elde edilen sonuçlar jet plaka arası mesafenin (L/D) ve jet Reynolds sayısının 

bağıl Nusselt sayıları üzerinde oldukça etkili olduğu göstermiştir. Wang vd. (2016, 2015) çapraz akışlı 

bir kanalda ısıtılmış bir plakaya çarpan jet akışının ısı transfer karakteristiklerini deneysel olarak 

incelemişlerdir. Deneylerde dikdörtgen kesitli bir test kanalı kullanılmış ve kanal içine üçgen ve 

dikdörtgen geometrili girdap üreteciler yerleştirilmiştir. Sonuçlar girdap üreticilerin ısı transferini önemli 

ölçüde arttırdığını ortaya koymaktadır. McGuinn vd. (2016) yaptıkları deneysel çalışmada, ayrı ayrı 
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kontrol edilebilen altı adet paralel slot jetin çapraz bir akışta ısı transfer karakteristiklerini incelenmiştir. 

Sonuçlar seçilen parametrelerin ısı transferi üzerinde oldukça etkili olduğunu göstermiştir. Sakai vd. 

(2014) türbin kanatları üzerindeki “film cooling” etkisini incelemek için çapraz akışlı bir kanalda açılı 

jet akışına ait sayısal modelleme yapmışlardır. Sonuçlar vortikal yapının hız oranından önemli ölçüde 

etkilendiğini ortaya koymuştur. Deng vd. (2016) daimi olmayan üç boyutlu çapraz bir akışta şok vektör 

kontol’ü (shock vector control-SVC) üzerine detaylı bir sayısal çalışma yapmışlardır. Elde edilen 

sonuçlar LES simülasyonlarının akışın daimi olmayan karakteristiklerini çözmede daha başarılı 

olduğunu ortaya koymuştur. Kok vd. (2018, 2017, 2015, 2013a, 2013b; 2017) farklı sıcaklıklardaki jet 

akışlarının ısıl karışımı ile ilgili pek çok çalışma yapmışlardır. Burada temelde paralel ve eş merkezli 

olmak üzere iki tür jet modeli kullanmışlardır. Bu jet akışlarının sınırlı bir kanal içerisindeki akış ve ısıl 

karışım davranışları kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Çalışmalar sayısal ve deneysel olarak yapılmıştır. 

Yaptıkları bir çalışmada elde bulunan sınırlı deneysel veriler kullanılarak yapay sinir ağları kullanılarak 

deneyi yapılmamış parametreler için tahminler yapılmıştır. Farklı kanal eğim açıları, kanal içerisine 

yerleştirilen muhtelif geometrik özelliklere sahip pasif engeller, farklı jet debi oranları ve jetler arasında 

muhtelif sıcaklık farkları çalışmalarda kullanılan başlıca parametreler olarak sıralanabilir. Sonuçlar jetler 

arası momentum oranları ve sıcaklık farklarının kanal içerisindeki akış ve ısıl karışım davranışları 

üzerinde oldukça etkili olduğunu ortaya koymuştur. Kanal içerisine yerleştirilen pasif engellerin akışkana 

çok etkili bir momentum kattığı ve bunun ısıl karışım davranışlarına doğrudan etki ettiği görülmüştür. 

Wang ve Mujumdar (2007) silindirik kesitli bir kanala yerleştirilmiş karşıt akımlı ve farklı sıcaklıklardaki 

jetlerin akış ve ısıl karışım davranışlarının sayısal olarak incelemişlerdir. Çalışmada sonuçlar daha önce 

yapılmış deneysel bir çalışma ile karşılaştırılmıştır. Elde edilen verilere göre, çoklu karşıt jet durumunun 

tek karşıt jet durumuna göre ısıl karışım verimi üzerinde daha iyi sonuçlar vermiştir, kanal içerisindeki 

akış döngüsü karşıt jet sayısı arttıkça yükselmiştir. Wang vd. (2005) farklı sıcaklıklardaki karşıt akımlı 

jetlerin bir kanal içerisindeki ısıl karışım davranışlarını sayısal olarak incelemişlerdir. Çalışma düşük 

Reynolds sayılarında laminer akışta yapılmıştır. Elde edilen veriler, karşıt jetlerin farklı momentum ve 

genişlikleri ısıl karışımı önemli ölçüde iyileştirdiğini göstermektedir. 

Yukarıdaki literatür taraması incelendiğinde konunun ne kadar kapsamlı bir şekilde ele alındığı 

açık bir şekilde görülmektedir. Bu çalışmada çapraz akışlı bir test kanalındaki akış ve ısıl karışım 

davranışları ele alınmıştır. Çalışmada ana akış ve jet akışı arasındaki sıcaklık ve momentum farklarının 

akış ve ısıl karışım davranışları üzerindeki etkileri kapsamlı bir şekilde ele alınmış kanal içerisinde 

meydana gelen sıcaklık salınımlarının kanal duvarları için ısıl gerilme kaynaklı bir tehdit oluşturup 

oluşturmadığı analiz edilmiştir. 

 

2. MATERYAL VE METOD 

Bu çalışmada Şekil 1‘de görüldüğü gibi 15D x 10D x 50D ebatlarında bir kanaldaki akışkanın akış 

ve ısıl karışım karakteristikleri sayısal olarak ele alınmıştır. Şekilde görüldüğü gibi kanal akışına dik 

olarak konumlandırılmış bir jet akışı bulunmaktadır. Analizlerde akışkan olarak su kullanılmıştır. Kanal 

akışı soğuk ve jet akışı ise nispeten sıcak olarak belirlenmiştir. Akışkanlar arası bu sıcaklık farkı(ΔT) 

çalışmanın temel parametrelerinden biridir. Analizlerde 3 tane farklı ΔT değeri kullanılmıştır.  
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Şekil 1. Kanal ölçüleri ve ısıl çift konumları 

Çalışmanın diğer bir parametresi ise ana akış ve jet akışı arasındaki momentum farklarıdır. Bu 

çalışmada ana akışkanın hızı sabit tutularak üç farklı jet akış hızı için simülasyonlar yapılmıştır. Ana akış 

ve jet akışına ait detaylı termofiziksel özellikler Tablo 1’de verilmiştir. Burada Tj, Tc, Vj, Vc, Rej ve Rec 

sırasıyla, Jet sıcaklığı, ana akış sıcaklığı, jet hızı, ana kış hızı, jet ve ana akış Reynolds sayılarıdır.   Farklı 

ΔT ve momentum oranı değerlerinin kanal içerisindeki akış ve ısıl karışım davranışları üzerindeki etkileri 

kapsamlı bir şekilde ele alınmıştır. Kanal içerisinde şekilde görüldüğü gibi 64 farklı noktadan sıcaklık 

sonuçları alınmıştır.  

 

Tablo 1. Sınır şartları 

 Tj (K) Tc (K) Vj (m/s) Vc (m/s) Rej Rec 

Durum 1 318 298 0.5 0.1 8305 13427 

Durum 2 338 298 0.5 0.1 11316 13427 

Durum 3 358 298 0.5 0.1 14539 13427 

Durum 4 318 298 0.75 0.1 12458 13427 

Durum 5 338 298 0.75 0.1 16974 13427 

Durum 6 358 298 0.75 0.1 21802 13427 

Durum 7 318 298 1 0.1 16610 13427 

Durum 8 338 298 1 0.1 22633 13427 

Durum 9 358 298 1 0.1 29069 13427 

 

Elde edilen sıcaklık değerlerinin ortalaması alınarak Mixing Index (MI) grafikleri çıkarılmıştır. 

Kanal şekilde 8 ölçüm sütununa bölünmüştür. Her birinde 8 ölçüm noktası bulunan bu sütunlara istasyon 

nitelendirmesi yapılmıştır. MI grafikleri bu sütunlardaki sıcaklık değerleri kullanılarak çıkarılmıştır.  MI 

değerleri, 
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denkleminden elde edilmektedir. Burada St sıcaklığın kanal içerisindeki herhangi bir bölgesindeki 

ortalama sıcaklığa bağlı standart sapmasını ifade etmektedir ve aşağıdaki eşitlik kullanılarak hesaplanır.  
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Buradaki “Tort “ eksenel doğrultuda karşılık gelen ortalama sıcaklığı ifade etmektedir ve 
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                                                                                                                    (2.3)  

eşitliğinden hesaplanır. MI’in sıfır değeri mükemmel düzlükteki sıcaklık profilini ifade etmektedir. 

Başka bir değişle, MI değerleri sıfıra yaklaştıkça o bölgedeki ısıl karışım iyileşmektedir. Wang vd. 

(2005).  

 

2.1.  Sayısal Yöntem 

Tablo 1’deki ana akış ve jet akışa ait Reynols değerlerinden de anlaşılacağı gibi akış rejimi 

türbülanslıdır. Bu akışın simule edilmesinde bilgisayar zamanından tasarruf etmek için şöyle bir yöntem 

kullanılmıştır. Akışkanın daimi özellikleri k-ε türbülans modeli kullanılarak ve zamana bağlı daimi 

olmayan özellikleri de Large Eddy Simulation (LES) türbülans modeli kullanılarak çözülmüştür. 

Analizlerde Ansys Fluent 15.0 ticari yazılımı kullanılmıştır. LES türbülans modeli altında “wale” SGS 

modeli kullanılmış, iteratif olmayan (NITA) numerik yaklaşım benimsenmiştir. Basınç-Hız etkileşim 

yöntemi: PISO, Basınç: PRESTO, Enerji: QUICK, Momentum: BCD, Zaman adımı: 0,01, her adımdaki 

iterasyon sayısı: 20 ve hesaplanan akış süresi: 4s olarak belirlenmiştir. Kütle korunum, momentum ve 

enerji denklemleri aşağıdaki şekliyle uygulanmıştır,   
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Burada,  iu ,  , p , 
,M iS , h  ve T   sırasıyla, filtrelenmiş hız elemanı, akışkanın yoğunluğu, 

filtrelenmiş basınç, yerçekimi etkisindeki cisim kuvveti, filtrelenmiş entalpi ve sıcaklıktır. Denk. 2.5’teki  

ij  ise moleküler viskoziteden (  ) kaynaklı basınç tensörünü ifade etmektedir ve 
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                                                                       (2.7) 

şeklinde ifade edilir. Burada 
ij , 

ij i j i ju u u u                                                                                                    (2.8) 

denkleminden bulunur. Yerçekimi etkisindeki cisim kuvveti sıcaklığın bir fonksiyonudur ve 

Boussinesq yaklaşımı kullanılarak  
, 0( )M i iS g    denkleminden tahmin edilebilir. Burada 

0  

referans yoğunluğu ve ig  ise i. yöndeki yerçekimi etkisindeki hızlanmanın bir parçasıdır. 

 

2.2.  Modelde Kullanılan Ağ Yapısı 

Model için kullanılan ağ yapısı ANSYS Meshing yazılımı kullanılarak elde edilmiştir. LES 

çözümlemelerinde doğru sonuçlar alınabilmesi için elemanların mümkün olduğunca küp yapıda veya bu 

yapıya yakın olmaları aranır. LES modelinde küçük çalkantılar modellendiği için, ağ elemanları mümkün 

olduğunca küçük olması gerekmektedir. Ancak elemanların çok küçük olması hesaplamanın aldığı 

zamanı arttırmaktadır. Dolayısıyla burada uygun boyutlu elemanların seçilmesi oldukça önemlidir. Bu 

elemanların boyutlandırılmasında Taylor Microscale (TMS) ölçeğinden etkin bir şekilde yararlanılmıştır. 

TMS, türbülanslı bir sıvı akışını karakterize etmek için LES çözümlemelerinde literatürde sıklıkla 

kullanılır. TMS, akışkan viskozitesinin türbülans girdaplarının hareketini önemli ölçüde etkilediği 

durumlarda önem kazanan bir ara uzunluk ölçeğidir ve, 

10 m
T

m

µ k


 


                                                                                                        (2.9) 

şeklinde ifade edilir. Burada mµ
, k , m ve  sırasıyla moleküler viskozite, türbülans kinetik 

enerjisi, yoğunluk ve türbülans yayma oranıdır. Bu ölçek belirlenen model için kullanılması gereken 

optimum eleman büyüklüğü hakkında bilgi vermektedir. Bu ölçek dikkate alınarak elde edilen mesh 

dosyasının bir görseli Şekil 2’de verilmiştir. Bu modelde 3328720 adet ağ elemanı kullanılmıştır.  
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Şekil 2. Modelde Kullanılan Ağ Yapısı 

 

RANS simülasyonları kullanılarak elde edilen TMS değeri jet bölgesi için 0,32 mm ve karışım 

bölgesi için 0.75 mm bulunmuştur. Elde edilen mesh dosyasında jet bölgesi için 0.36 mm ve karışım 

bölgesi 0.8mm eleman büyüklüğü kullanılmıştır. En büyük eleman büyüklüğü 2 mm büyüklüğünde 

seçilmiştir.  

 

3. SONUÇ 

Bu çalışmanın temel amacı test kanalı içerisinde ısıl olarak karışan sıcak ve soğuk akışkanın ısıl 

karışım davranışlarının irdelenmesidir. Bu amaçla kanal boyunca ısıl karışım verimini veren MI 

grafikleri sayısal analizler sonucu elde edilen sıcaklık değerleri kullanılarak hazırlanmıştır. Bu grafikler 

kanal boyunca ısıl karışım veriminin nasıl değiştiği hakkında bilgi vermektedir. Yalnız ısıl karışımın 

yalnız bu grafikler ışığında değerlendirilmesi yeterli olmaz. Sıcaklık salınımlarının tam olarak kanalın 

neresinde kümelendiğinin analizi yapılması gerekmektedir. Özellikle bu salınımların kanal duvarlarına 

yakınlıklarının bilinmesinde fayda vardır. Yukarıda da izah edildiği gibi duvar bölgesinde meydana gelen 

ısıl salınımlar akışkanı çevreleyen yüzeylerde ısıl gerilmelerin oluşmasına neden olabilir. Bu analizin 

sağlıklı bir şekilde yapılabilmesi için 4. saniyedeki sıcaklık eş eğrileri ve hız profilleri karşılaştırmalı 

olarak verilmiştir. 
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Şekil 3. MI değerlerinin Vj/Vc =5 için kanal boyunca değişimi 

 
Şekil 4. Vj/Vc =5 için Hız profilleri(a) ve Sıcaklık eş eğrileri(b)  

 

Şekil 3.1.’de MI değerlerinin kanal boyunca değişimi Vj/Vc =5 için verilmiştir. Burada açık bir 

şekilde görüldüğü gibi sıcak ve soğuk akışkan arası sıcaklık farkı arttıkça MI değerlerinde fark edilir bir 

düşüş görülmektedir. Jet akışının kanal ile buluştuğu bölge olan X/D=15’te bütün durumlar için MI 

değerleri maksimum seviyededir. Burada şunun hatırlanmasında fayda vardır. MI değerleri sıfıra 

yaklaştıkça o bölgedeki ısıl karışım gelişmektedir. Kanal girişi ile X/D=8.5 arasında kalan bölgede MI 

sıfırdır. Buradan sıcak akışkanın bu bölgelere nüfuz edemediği anlaşılmaktadır. Şekil 3.2’deki hız 
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profilleri(Şekil 3.2. (a)) ve sıcaklık eş eğrileri incelendiğinde sıcaklık artışının jetin türbülans 

karakteristikleri üzerinde çok etkili olmadığı görülmektedir. Sıcaklık eş eğrileri(Şekil 3.2. (b)) 

incelendiğinde MI grafiklerindeki duruma paralel olarak sıcaklık farkı arttıkça sıcak suyun kana 

içerisindeki baskınlığı artmaktadır. Burada dikkat edilirse sıcaklık salınımlarının en yüksek ΔT 

değerlerinde dahi kanal duvarlarına ulaşmadığı görülmektedir.    

 

 
Şekil 5. MI değerlerinin ΔT=40 K için kanal boyunca değişimi 

 
Şekil 6. ΔT=40 K için Hız profilleri(a) ve Sıcaklık eş eğrileri(b) 
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Sıcak ve soğuk akışkan arası hız oranının kanal boyunca ısıl karışım performansı üzerindeki etkileri 

ΔT=40 K için Şekil 3.3.’te MI değerleriyle verilmiştir. Burada soğuk olan ana akışın hızı sabir tutularak 

sıcak jet hızı kademeli olarak arttırılmıştır. Şekilde görüldüğü gibi jet hızı arttıkça MI değerleri kanal 

boyunca çok belirgin bir şekilde düşmüştür. Buradan bu hız artışının ısıl karışım verimini arttırdığı 

anlaşılabilir ve bu kısmen doğrudur. Ancak Şekil 3.4. incelendiğinde sıcaklık salınımlarının jetin 

karşısındaki duvara ulaştığı görülmektedir. Bu durum kanal duvarları için thermofiziksel bazı tehditlerin 

oluşmasına neden olabliri. Ancak özellikle jetin karşısındaki çarpma bölgesinde ısıl gerilime dayanıklı 

malzeme kullanılması durumunda jet momentum artışının ısıl karışım üzerindeki olumlu etkilerinden 

yararlanılabilir. Şekil 3.4. (a)’da hız profilleri incelendiğinde beklendiği gibi jet hızı arttıkça kanaldaki 

türbülans yoğunluğu da artmıştır. 

 

4. TARTIŞMA 

Çalışmanın çıktıları özetlenecek olursa, MI grafikleri ve sıcaklık eş eğrileri akışkanlar arası sıcaklık 

farkının kanal içerisindeki ısıl karışım davranışları üzerinde oldukça etkili olduğunu göstermiştir. Jet 

akışının sıcaklığı arttıkça beklendiği gibi kanaldaki sıcak akışkan baskınlığı artmış ve bunun sonucu 

olarak ısıl karışım veriminde nispeten bir kötüleşme görülmüştür. Sıcaklık artışının türbülans 

karakteristikleri üzerinde önemli bir etkiye rastlanmamıştır. Jet akışının hızı arttıkça türbülanslı bölge 

büyümüş ve kanal boyunca ısıl karışım verimi nispeten iyileşmiştir. Ancak bu durumda sıcaklık 

salınımlarının jetin karşısındaki duvara ulaştığı tespit edilmiştir.   
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Abstract 

Removal of dyes from wastewaters is an important task to protect humans and the ecosystems, which as it is an 

imperative commitment in terms of industrial waste management and environmental protection. Adsorption 

process is superior in terms of initial cost, flexibility and simplicity of design, ease of operation and insensitivity 

to toxicity of pollutants compared with the other dye removal techniques currently available. Methylene Blue 

(MB), is a cationic organic dye, whose molecular formula is C16H18N3SCl and used in different kinds of industries, 

such as, textile, paper and polyesters. MB has maximum absorption peak at a wave length of 660 nm, a molecular 

weight of 319.8 g/mol and a pKa about 5.6. In this study Salix Babylonica shavings powder were utilized as an 

adsorbent for the removal of MB which is one of the common dyes, from aqueous solution in batch process. The 

adsorption experiments were carried out at six different concentrations (30, 50, 70, 90, 110, 130ppm) and at three 

different temperatures (298, 308, 318K). Concentration of MB in dye solution determined for 180 minute with 

spectrophotometer and unknown MB concentration was measured using calibration curve which was plotted 

between absorbance and certain concentrations of dye solution. The kinetic data were analyzed using pseudo first 

order and pseudo second order models. Adsorption of the MB on adsorbent at the different conditions was best fit 

the pseudo second order model. The regression coefficients of pseudo second order model were higher than the 

pseudo first order model coefficients and these values were found to be higher than 0.90. Kinetic constants are 

closer to the both temperatures and initial concentrations and qe values are increases with increasing concentration 

of MB. It was also found that S. Babylonica shavings powder has a good adsorption capacity and the data 

demonstrate that S. Babylonica shavings powder may be more precious alternative material than costly adsorbents 

for dye removal.  

Keywords: dye adsorption, methylene blue, kinetic data, pseudo first order model, pseudo second order model, 

Salix Babylonica shavings      

1. INTRODUCTION 

Dye wastewater is mainly from textile, leather, paper, rubber, plastics, cosmetics, pharmaceutical, and food 

industries. Because dye wastewater always comes as large quantities, complex composition, color depth, and is of 

high toxicity, it causes severe environmental pollution and human health hazards if it is not treated properly before 

discharging into the natural water (Shi et all. 2013).  Dyes are designed to resist breakdown with time, exposure 

to sunlight, water, soap, and oxidizing agent cannot be easily removed by conventional wastewater treatment 

processes due to their complex structure and synthetic origins. Methylene blue (MB) is cationic dyes which cause 

increased heart rate, vomiting, shock, Heinz body formation, cyanosis, jaundice, quadriplegia, and tissue necrosis 

in humans (Kodaie, et all. 2013).  

Several treatment technologies such as ion exchange, adsorption, chemical precipitation, membrane filtration, 

flocculation, coagulation, flotation and electrochemical methods have been employed to treat dye or heavy metal 

contaminated effluents. Adsorption has been widely used with low-cost adsorbent because these materials 

naturally available, inexpensive and has good adsorption capacity mainly due to its physical and chemical stability, 

high superficial area and good cation exchange capacity (De Castro, 2018). Adsorption process has been tested 

with many adsorbents and activated carbon has been the most commonly used adsorbent because of its high 

adsorption capacity. However, the operating cost of activated carbon adsorption is high, though some natural 

adsorbents tried to reduce costs were also proposed (Fatiha and Belkacem, 2016). 
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 In this research, we used two materials including S. Babylonica shavings powder was used as adsorbent and MB 

for removal in the wastewaters by adsorption process. The adsorption properties were studied by changing the 

influencing parameters such as initial solution concentration and contact time. The adsorption experiments were 

conducted at six different concentrations and three different temperatures. The kinetic data were analyzed using 

pseudo first order and pseudo second order kinetic models. Finally, best isotherm model and thermodynamic 

parameters were determined for this adsorption. 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1 Materials 

Methylene Blue (MB, or tetramethylthionine chloride, CAS Number: 122965-43-9; Color Index number CI-

52015), supplied by Merck Chemical Company, was selected as an adsorbate and not purified prior to use. The 

MB molecular properties are: molar mass (319.85 g/mol), molar volume (241.9 cm3/mol), width (14.3 Å), depth 

(6.1 Å), thickness (4 Å), and molecular diameter (0.8 nm), according to the ref. evaluations conducted by Pelekani 

and Snoeyink (Pelekani and Snoeyink, 2000). 

The shavings from the Salix Babylonica which grown on the campus of Van Yüzüncü Yıl University was dried 

for 48 hours fresh air. Then the shavings were pounded and made very fine-grained and adsorbant shavings powder 

were prepared with 250 mesh fine sieved.   

2.2 Experimental Method 

Batch adsorption experiments were performed in the 600 ml erlenmeyer flasks 500 ml of 40, 60, 80, 100, 120 and 

140 ppm methylene blue solutions were prepared into respectively. Prepared solutions were mixed with magnetic 

stirrer by adding 1 gram of shavings to each solution seperately at 25 0C, 35 0C, 45 0C respectively. At different 

time intervals 5-10-20-30-40-50-60-70-80-90-100-120-130-140-150-160-180 minutes., 5 ml samples were taken 

from the solutions and adsorbents were measured in UV-VIS (SHIMADZU) spectrophotometer device, at a 

wavelength of 617 nm using crystal cuvettes. These adsorbents and the remaining methylene blue concentrations 

in the solutions were recorded. Equilibrium experiments were conducted for various times, while the pH was 

gradually adjusted by adding small amounts of diluted HCl or NaOH solutions (0.1 mol/L). All experiments were 

carried out in duplicate, with all data being calculated and the average values taken to represent the result. The 

amount of MB adsorbed per unit mass of the adsorbent was evaluated by using the mass balance Equation 1: 

( ).Co Ce V
qe

m


                     

(1) 

where q (mg·g−1) is the amount adsorbed per gram of adsorbent, C0 and Ce are the initial and equilibrium 

concentrations of MB in the solution (mg·L−1), respectively, m is the mass of Salix Babylonica shavings powder 

(g), and V (L) is the initial volume of the MB solution. 

 

 

3. RESULTS and DISCUSSION 

3.1 Kinetic Studies 

Kinetic study is essential in understanding the adsorption process as it provides information on the rate of 

adsorption and the mechanism that controls it. The study of kinetics and mechanism of the adsorption plays an 

important role in designing the appropriate water treatment system. Physical properties of adsorbent and solute 

molecule decide the adsorption kinetics and mechanism. Adsorption process occurs in several steps and these steps 

regulate the whole process. Adsorption kinetics and mechanism can be explained by fitting experimental data to 

kinetic models (Miyah et all, 2018). In this study, the kinetic data was analyzed using the pseudo-first order (PFO) 

(Lagergren S., 1898) and the pseudo second order (PSO) (Ho Y.S., 1999). 

3.2 Pseudo First Order (PFO) Kinetic Model 
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Lagergren first proposed the pseudo-first order kinetic (PFO) model which was further modified by Ho. This 

model is utilized for study of sorption in liquid-solid system which stated that number of unoccupied adsorptive 

sites decides the adsorption rate. The linearized mathematical equation for PFO is given below; 

 

1ln( ) lne t eq q q k t                   (2) 

 

where qt and qe (mg g−1) are the removal capacities at the time t and equilibrium, respectively, and k1(min−1) is 

PFO rate constants. In order to obtain the constants of this model, the straight line plots of ln(qe-qt) against t are 

drawn. The constants determined from the slope and intercept of the plot. PFO kinetics results of MB adsorption 

on S.Babylonica shavings for 298, 308 and 318 K gives at Figure 1-3, respectively. Determined PFO kinetic 

constants of MB adsorption on S.Babylonica shavings powder (110 mg/L) given in Table 1. 

 

 

Figure 1. PFO kinetics plot of MB adsorption on S.Babylonica shavings (C5= 110 mg/L, T1= 298K)   

 

Figure 2. PFO kinetics plot of MB adsorption on S.Babylonica shavings (C5= 110 mg/L, T2 = 308K)  
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Figure 3. PFO kinetics plot of MB adsorption on S.Babylonica shavings (C5= 110 mg/L T3 = 318K)  
 

Table 1. Determined PFO kinetic constants of MB adsorption on S.Babylonica shavings (110 mg/L) 

T (K) k1 (min−1)  qe calculated (mg/g) qe experimental (mg/g) R2 

298 0,017 28,7316 27,5446 0,8456 

308 0,024 37,6751 27,7046 0,7894 

318 0,021 22,3092 27,918 0,8085 

 

 

3.3 Pseudo Second Order (PSO) Kinetic Model   

According to PSO model, adsorption rate depends on the both adsorptive sites of adsorbent and solute molecules, 

and related to the square product of the difference between the number of occupied sites and the available sites on 

the adsorbent at equilibrium. The chemical bond formation between adsorptive site and solute molecule is the rate-

limiting step. PSO kinetic model is expressed by the linearized mathematical expression. 

 

2

2

1 1

t e e

t
t

q k q q
                        (3) 

 
2

2 mh k q                         (4) 

 

Where k2 represents the adsorption rate (g/mg min), qm denotes the adsorbate amount that adsorbed onto adsorbent 

at equilibrium (mg/g), qt is the amount of dye adsorbed at any time (mg/g) and h is the initial adsorption rate (mg/g 

min). The plot of t/qt against t has a linear relationship. Values of k2 and equilibrium adsorption capacity qe were 

identified from the intercept and slope of the plot of t/qt versus t according to Eq. 6. PSO kinetics results of MB 
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adsorption on S.Babylonica shavings powder for 298, 308 and 318 K gives at Figure 4-6, respectively. Determined 

PSO kinetic constants of MB adsorption on S.Babylonica shavings (110 mg/L) given in Table 2. 

 

 

Figure 4. PSO kinetics plot of MB adsorption on S.Babylonica shavings (C5= 110 mg/L T3 = 298K)  

 

Figure 5. PSO kinetics plot of MB adsorption on S.Babylonica shavings (C5= 110 mg/L T3 = 308K)  
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Figure 6. PSO kinetics plot of MB adsorption on S.Babylonica shavings (C5= 110 mg/L T3 = 318K)  

 
Table 2. Determined PSO kinetic constants of MB adsorption on S.Babylonica shavings (110 mg/L) 

T (K) k2 qe calculated (mg/g) qe experimental (mg/g) R2 

298 886,172 31,25 27,544 0,9506 

308 979,501 31,25 27,704 0,9222 

318 1935,231 29,41 27,918 0,9931 

 

The PFO kinetic curves from this study did fit good (Fig 1-3) with the experimental data with a regression 

coefficient R2 values lower than 0.85 (Table 1). But the PSO kinetic curves however did provide an excellent fit 

(Fig. 4-6), with a regression coefficient R2 values higher than 0.92 for all three temperatures and a favorable value 

of MB adsorption (Table 2). The kinetics of MB adsorption on the Salix Babylonica shavings powder adsorbent 

thus follow the PSO rate expression. 

 

4. CONCLUSION 

Removal of dyes from wastewaters is an important task to protect humans and the ecosystems, which as it is an 

imperative commitment in terms of industrial waste management and environmental protection. Adsorption 

process is superior in terms of initial cost, flexibility and simplicity of design, ease of operation and insensitivity 

to toxicity of pollutants compared with the other dye removal techniques currently available. In this study Salix 

Babylonica shavings powder were utilized as an adsorbent for the removal of MB which is one of the common 

dyes, from aqueous solution in batch process. The adsorption experiments were carried out at six different 

concentrations (30, 50, 70, 90, 110, 130ppm) and at three different temperatures (298, 308, 318K). Concentration 

of MB in dye solution determined for 180 minute with spectrophotometer and unknown MB concentration was 

measured using calibration curve which was plotted between absorbance and certain concentrations of dye 

solution. The kinetic data were analyzed using PFO and PSO models. Adsorption of the MB on adsorbent at the 

different conditions was best fit the pseudo second order model. The regression coefficients of pseudo second 

order model were higher than the pseudo first order model coefficients and these values were found to be higher 

than 0.90. Kinetic constants are closer to the both temperatures and initial concentrations and qe values are 

increases with increasing concentration of MB. It was also found that S. Babylonica shavings powder has a good 

y = 0.0345x + 0.4479
R² = 0.9931
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adsorption capacity and the data demonstrate that S. Babylonica shavings powder may be more precious alternative 

material than costly adsorbents for dye removal. 
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Abidin Kılıç 

 

Eskişehir Teknik Üniversitesi, Fen Fakültesi, Fizik Bölümü, Eskişehir, Türkiye. 
 

Sorumlu yazar e-mail: abkilic@anadolu.edu.tr 

 
Özet 

Çok düşük tanecik yoğunluğuna ve oldukça karmaşık bir kuantum yapısına sahip olan Bose-Einstein 

yoğuşması, bugüne dek rubidyum, sodyum, lityum, hidrojen, metastabil helyum, sezyum ve kromiyum atomları 

için deneysel olarak ispatlanmıştır. Bu atomların özellikleri ve ikili etkileşimleri arasındaki farklılıklar nedeniyle, 

yoğuşmalarla ilgili deneysel çalışmaların etkileyici pek çok sonucu bulunmuştur. Uniform ortamdaki bir girdabın 

yapısı ve etkileyen faktörler bu çalışmada incelenmiştir.  

Anahtar kelimeler: Bose-Einstein Yoğuşması, Girdap, Yoğuşmanın Dinamiği 

 

1. GİRİŞ 
İlk kez 1925 yılında Einstein tarafından olabilirliği teorik olarak ortaya atılan Bose-Einstein yoğuşması, 

deneysel olarak 1995 yılında da rubidyum, sodyum ve lityum alkali atomlarında gözlenmiştir. Bose Einstein 

yoğuşması belirli bir sıcaklık altında, birbiriyle etkileşmeyen parçacıklar için, gazın makroskobik dağılımının 

yoğunlaşmasıyla, bir faz geçişi olacağını öngörür. 

 

Bose-Einstein yoğuşması atomik bulutunun merkezinde, parçacık yoğunluğu 1013-1015 cm-3 

mertebesindedir. Bu durum oda sıcaklığı ve atmosferik basınç altında havadaki moleküllerin yoğunluğu olan 1019 

cm-3 ile kıyaslandığında, Bose-Einstein yoğuşmasının ne kadar seyreltik olduğu anlaşılabilir. Bu türden düşük 

yoğunluğa sahip sistemlerde kuantum fenomeninin incelenebilmesi için sıcaklık 10-5 K mertebesinde olmalıdır.  

 

Bose-Einstein yoğuşması bu güne dek rubidyum, sodyum, lityum, hidrojen, metastabil helyum, sezyum ve 

kromiyum atomları için deneysel olarak elde edilmiştir. Bu atomların özellikleri ve ikili etkileşimleri arasındaki 

farklılıklar nedeniyle, yoğuşmalarla ilgili deneysel çalışmalardan etkileyici pek çok sonuç elde edilmiştir. 

Sistemde nükleer ve elektronik spin serbestlik dereceleri de hesaba katıldığında, sistem içeriğinin çok daha zengin 

olduğu görülür [1]. 

 
2. TEMEL FORMALİZM 

Bose dağılım fonksiyonu,   tek-parçacık durumunun ortalama yerleşim sayısı, 
υ

  ele alınan belirli bir 

tuzak potansiyeli için tek-parçacık durum enerjisi olmak üzere, ısıl dengedeki etkileşmeyen bozonlar için: 

1

10





μ)/kT

υ
(

e

)
υ

(f
       (1) 

ile verilir. Momentumu p den daha az olan momentum uzayı bölgesi, yarıçapı p  olan bir kürenin hacmine 

( 3/4 3p ) sahiptir. p


 momentumuna sahip parçacığın enerjisi mpp 2/2  olduğundan,   enerjisinden daha 

düşük enerjiye sahip durumlarının toplam sayısı )(G , V  sistemin hacmi olmak üzere, 

3

2/3

2

2/1

3

2/3 )(

3

2

)2(

)2(

3

4
)(









m
V

m
VG




     (2) 

ile ifade edilir.   ile  d  enerjili seviyeler arasındaki durumların sayısı, genellikle )(g  durum 

yoğunluğu ile verilir: 






d

dG
g

)(
)(          (3) 
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cT  geçiş sıcaklığı, en-düşük enerjili durumda makroskobik yerleşimin meydana geldiği en yüksek sıcaklık 

olarak da tanımlanabilir. Uyarılmış seviyelerdeki parçacıkların sayısı 






0

0 )()( fgdNex
        (4) 

ile verilir ve 0  iken en büyük değerini alır. cT  geçiş sıcaklığı, toplam parçacık sayısının uyarılmış 

seviyelerde bulunduğu durum için incelendiğinde 









0
/

1

1
)()0,(

ckTcex
e

gdTNN        (5) 

bulunur. V  hacimli üç-boyutlu kutudaki uniform Bose gazı için birim hacimdeki parçacık sayısı olarak 

tanımlanan sayı yoğunluğu ( VNn / ); 

  m

n

m

n
kTc

3/223/22

3/2
31,3

)2/3(

2 





      (6) 

eşitliği ile ifade edilebilir. cT  geçiş sıcaklığının altında, uyarılmış seviyelerde bulunan parçacık sayısı exN

, Eşitlik 4’te olduğu gibi 0  için; 











0
/

1

1

1
)(

kTex
e

dCTN 


       (7) 

bulunur. Üç-boyutlu kutudaki parçacıklar ( 2/3 ) için, birim hacimdeki uyarılmış parçacıkların sayısı 

exn  ise Eşitlik 7’den, 

2/3

22
)2/3( 













mkT

V

N
n ex

ex
       (8) 

bulunur. 

İdeal Bose gazının termodinamik özelliklerinden yararlanılarak enerji, entropi ve yoğuşmuş fazın diğer 

özellikleri belirlenebilir. cT ’nin altındaki sıcaklıklarda temel uyarılma sayısı ve parçacıklar arası etkileşim az 

olduğundan, kimyasal potansiyel ortadan kalkar ve iç enerji 

1

0
/

1 ))(1()1(
1






 



 





  kTC

e
dCE

kT
   (9) 

olur. TEC  /  ifadesiyle verilen öz ısı ise 

T

E
C )1(            (10) 

dir. Öz ısı, S  entropi terimiyle TSTC  /  ifadesinden yararlanılarak da ifade edilebileceğinden 

T

EC
S







1
         (11) 

bulunur. Burada cT  sıcaklığının altında enerji, entropi ve öz ısının toplam parçacık sayısına bağlı olmadığına 

dikkat edilmelidir.  

 

Bu sonuçlar klasik limitte incelendiğinde, yüksek sıcaklıklarda Bose-Einstein dağılımının, Boltzman 

dağılımına dönüştüğü sonucuna ulaşılır. Toplam parçacık sayısı ve enerji bu durumda 






0

/)(1 kTedCN 
        (12) 
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0

/)( kTedCE 
        (13) 

olur. 

Tam yoğuşmanın olduğu durumda, tüm bozonlar aynı )(r  tek-parçacık seviyesindedir ve bu nedenle N  

parçacıktan oluşan sistem için dalga fonksiyonu 





N

1

)(),...,,(
i

irrrr N21         (14) 

ile verilir. Tek-parçacık dalga fonksiyonu )( ir , normalize edilir ve enerji ifadesi yazılırsa,  
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    (15) 

elde edilir. * ’a göre NE   varyasyonunun sıfıra eşitlenmesiyle 

)()()()()()(
2

2

0
2

2

rrrrrr   UV
m


     (16) 

biçiminde zamandan bağımsız Gross-Pitaevski denklemine ulaşılır [2].  

 

3. YOĞUŞMANIN DINAMIĞI 

Yoğuşma hızının doğasını anlamak için süreklilik denklemi türetilir. Zamana bağlı Gross-Pitaevski eşitliği 

),(* tr  ile çarpıldıktan sonra elde edilen eşitliğin kompleks konjugesi çıkarıldığında,  

  0**
2

2


















mit


      (17) 

sonucuna ulaşılır. Bu eşitlik, lineer Schrödinger eşitliğinden elde edilen ile aynıdır, çünkü Gross-Pitaevski 

eşitliğindeki lineer olmayan potansiyel reeldir. 

 

4. DÖNEN YOĞUŞMALAR 

Süper akışkanları karakterize eden özelliklerinden biri de rotasyona verdikleri tepki veya yüklü süper 

akışkanlar için manyetik alana verdikleri tepkidir. Süper akışkanlara has önemli özellikler yoğuşma hızının, dalga 

fonksiyonu fazının gradyenti ile orantılı olması nedeniyle oluşturulan zorlanmış hareketlerinin bir sonucudur. Bir 

yoğuşmanın hızı,   skalerinin gradyentidir: 


m


v          (18) 

Bu denklem yoğuşmanın olası hareketleri için, yoğuşmanın pek çok özelliğini etkileyen sonuçlarından 

biridir. Genel olarak yoğuşma dalga fonksiyonunun tek değerli olmasından, kapalı bir kontur etrafında dalga 

fonksiyonu fazındaki   değişiminin 2 ’nin katları olması gerektiği veya l  bir tamsayı olmak üzere 

ld  2  l         (19) 

şartını sağlaması gerektiği bulunur. Böylece kapalı bir kontur etrafındaki G  sirkülasyonu 

m

h
ll

m
d   2


lv         (20) 

ile verilir. Eşitlik 20, sirkülasyonun mh /  ile kuantize olduğunu gösterir. Kuantum sirkülasyonunun değeri, 

A  kütle numarası olmak üzere yaklaşık olarak )/100,4( 7 A  m2 s-1’dir. 

 

Bu türden bir akışa basit örnek z  ekseni civarındaki rotasyon altında invaryant olan tuzaktaki tümüyle 

azimutal akış ele alınabilir. Tek değerli olma şartının sağlanması için yoğuşma dalga fonksiyonunun   azimutal 

açı olmak üzere 
ile  ile değişmesi gerekir.   tuzak ekseninden olan uzaklık olarak alınacak olursa, hız için 
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m

h
lv

2
          (21) 

sonucuna ulaşılır. Parçacık başına açısal momentum kuantize olmasa da diğer seviyelerin sirkülasyonu 

kuantizedir. z  ekseni boyunca uzanan girdaba sahip seviye için 0 v olduğundan, genelleştirilmiş hali 

)(ˆ 2 ρv 
m

lh
z         (22) 

dur. Burada 
2 , xy  düzlemindeki iki boyutlu Dirac delta fonksiyonu, ),( yxρ  ve ẑ  ise z  

doğrultusundaki birim vektördür. Çok sayıda girdap söz konusu olduğunda, yukarıdaki eşitliğin sağ tarafı girdap 

çizgisi doğrultusuna dik yüzeylerdeki iki boyutlu delta fonksiyonlarının toplamı biçimindedir. Delta 
fonksiyonunun şiddeti, girdap çizgisi boyunca yönlenmiş olan bir vektördür ve değeri ise girdapla ilgili 

sirkülasyonun değerine eşittir [33]. 

 

Eksenel simetriye sahip tuzak için dalga fonksiyonu 
ile  ise, yoğuşmanın dalga fonksiyonu, f  reel olmak 

üzere küresel polar koordinatlarda  
 ilezf ),()( r         (23) 

dir. Eşitlik 15’ten de enerji 
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olur. Buradan elde edilen enerji ile, fazın yoğuşmanın konumuna bağlı olmadığı durumda elde edilen enerji 

arasındaki fark 2/1  ’li terimin eklenmesidir. Bu durum, kinetik enerji yoğunluğunda 

222222 2/2/  mflvmf   kadar artışa neden olur ve yoğuşmanın azimutal hareketinin bir sonucudur. 

Yoğuşma dalga fonksiyonunun f  genliğinin değeri Eşitlik 16’daki Gross-Pitaevski denkleminden elde edilebilir: 

ffUfzVfl
mdz

fd

d
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d
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   (25) 

 

5. UNIFORM ORTAMDA BULUNAN GİRDAP 

Uniform potansiyelin 0),( zV   olduğu sonsuz ortalama ele alındığında, taban durumunda dalga 

fonksiyonu z ’ye bağlı değildir ve dolayısıyla z ’ye bağlı türevler ortadan kalkar. Eksenden daha uzaktaki 

mesafeler için radyal türev ve 2/1   biçimindeki merkezkaç bariyeri terimi önemini yitirir ve bu yüzden 

yoğuşma dalga fonksiyonunun değeri 2/1
00 )/( Uff   olur. Eksene yakın bölgelerde türev ve merkezkaç 

terimi baskın gelir ve eksen üzerindeki uygun çözüm, iki-boyutta birim açısal momentumuna sahip serbest 

parçacıktakine benzer olarak r  gibi davranır. Eşitlik 25’deki Gross-Pitaevski denklemindeki terimler 

göstermektedir ki, eksenden belirli uzunluktaki bir mesafeye kadar uzakta bulunan maddede, iki durum arasında 

geçiş meydana gelir. Bu sebeple uzunluklar,   belirli uzunluğundan yararlanarak ölçeklendirmek mümkündür 

[3]: 




 02

2

2
nU

m

          (26) 

Burada 2
0fn   ise girdaptan uzak bölgelerdeki yoğunluktur. 0f  girdaplardan uzak bölgelerdeki yoğuşma 

dalga fonksiyonuna ait genlik olmak üzere x = r /x ve ardından 0/ ff  dönüşümü yapıldığında  enerji 

yoğunluğu, 
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bulunur. Eşitlik 25’deki Gross-Pitaevski eşitliği, 
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olur [4].  

 

Girdabın enerjisini hesaplamak için göz önünde tutulması gereken bir diğer büyüklük de uniform seviyede 

aynı sayıdaki parçacığın enerjisi ile kıyaslandığında, girdabın varlığını gösteren ekstra enerjidir. Girdabın birim 

uzunluğuna düşen   enerjisi 
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dir. Birim uzunluğa düşen parçacık sayısı ise 
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dir. Böylece uniform sistemin birim uzunluktaki enerjisi, 
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bulunur. Böylece girdapla ilgili olan birim uzunluktaki   enerjisi, Eşitlik 28 ve 30 arasındaki farktır: 

 
























b

ff
Uf

md

df

m
d

0

222
0

0

2

2222

222
2




  





























/

0

22

2

222

1
2

1
b

xdx

d
xdxn

m

  (32) 

Yukarıdaki ifade Gross-Pitaevski denkleminin nümerik çözümünde kullanıldığında 














b

m
n 464,1ln

2
         (33) 

bulunur. Bu sonuç Ginzburg ve Pitaevski tarafından T  civarında sıvı 4He’un fenomenolojik teorisi içinde 

elde edilmiştir. Teorinin matematiksel formu sıfır sıcaklıktaki yoğuşma için Gross-Pitaevski teorisiyle özdeştir; 

ancak sabitlerin fiziksel görünümü farklıdır. 

Eşitlik 32, yoğuşma dalga fonksiyonunun varyasyonel çözümü için temel olarak kullanılabilir. Genel olarak 

f  için deneme formu kullanılarak deneme fonksiyondaki parametrelerde göz önünde bulundurularak enerji 

minimize edilir. [34] numaralı kaynaktaki deneme dalga fonksiyonu kullanıldığında 

  2/12x

x





           (34) 

sonucuna ulaşılır. 

 

a ’nın optimum değeri 2 olmak üzere hem küçük hem de büyük uzunluk değerleri için doğru sonuçlara 

ulaşılır.   kimyasal potansiyeli sabit tutulmak üzere Eşitlik 32’de olduğu gibi girdap enerjisinin minimize 

edilmesi, NE   miktarının minimize edilmesine eşittir. Burada E toplam enerjiyi ifade eder. 2  için 

varyasyonel çözümden     /497,1ln/2 bmn  biçiminde asıl sonuca yakın olan bir değer bulunur. 

 

Eşitlik 23’ deki yoğuşma dalga fonksiyonuna göre her bir parçacık bir birimlik açısal momentum taşır ve 

bu nedenle birim uzunluktaki toplam açısal momentum 

L            (35) 
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ile verilir. 

 
6. SONUÇ 

Uniform ortamda bulunan bir girdap için, açısal momentum ifadesi rotasyonel simetrinin bir 

sonucudur. Girdabı tuzak ekseni üzerinde bulunmayan bulut için açısal momentum ifadesi, girdabın 

konumuna bağlıdır. Ayrıca dönme ekseni etrafında rotasyonel olarak invaryant olmayan tuzak için açısal 

momentum korunmaz ve bu sebeple de belli bir değeri bulunmaz. Toplam açısal momentum ifadesi de 

sadece hıza bağlı bir büyüklüktür. Bu çalışma ile de bub u bağımlılık ortaya konmuştur.  
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Özet 

Bu çalışmada, bakır üretim tesislerinde konvertisaj aşamasında fırından atık olarak alınan ve içerdiği değerli metal 

oranları (%4-8 bakır ve %3-4 çinko) dikkate alındığında endüstriyel atıklar arasında önemli bir yere sahip olan 

bakır konverter cüruflarının karakterizasyonu ile bu cürufların içerdiği önemli orandaki bakırın kalsine kolemanit 

ilavesi ile pirometalurjik olarak geri kazanımında sıcaklığın etkisi araştırılmıştır. Eti Bakır A.Ş.'den elde edilen 

konvertör cürufu çeşitli cihazlar kullanılarak fiziksel, kimyasal ve mineralojik açıdan analiz edilmiştir. 

Pirometalurjik deneyler,  %2 kalsine kolemanit ile 100 gram konverter cürufu karışımı alümina pota içerisinde 

farklı sıcaklıklarda (1200, 1250, 1300 oC) 3 saat süre ile azot atmosferi altında tutularak gerçekleştirilmiştir. 

Yapılan deneysel çalışmalardan elde edilen sonuçlar % 2 kalsine kolemanit ilavesinin 1250 oC ve 3 saat reaksiyon 

süresi şartları altında cürufa olan bakır kayıplarını azaltıcı yönde etkisi olduğunu ortaya koymuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Konverter Cürufu, Kolemanit, Pirometalurji 

 

1. GİRİŞ 

Bakır, elektriği en iyi ileten metallerden biri olması nedeniyle günümüz iletişim çağında kendine oldukça geniş 

bir yer bulmuştur. Günümüzde birçok alanda yoğun olarak kullanılmakta olan bakır, maliyetini ve önemini giderek 

arttırmaktadır. Bu sebeple, bakır üretimi cevherden nihai ürüne kadar her aşamada en az kayıpla 

gerçekleştirilmelidir. Metal rezervlerinin sürekli olarak azaldığı dikkate alındığında bakır üretim prosesinde ortaya 

çıkan ve içerisinde önemli miktarda bakır bulunan çeşitli katı atıkların (cüruf, anot çamuru, flotasyon atığı vb.) 

değerlendirilmesi ayrı bir önem arz etmektedir. Ayrıca, bu tür atıkların değerlendirilmesi çevreye olan olumsuz 

etkilerinin de bertaraf edilmesini sağlayacaktır (Agrawal ve ark., 2004; Kıyak ve ark., 1999; Gorai ve Jana, 2003; 

Ruşen ve ark., 2008). 

Üretim sürecinde ortaya çıkan atıklar genellikle atık sahasına alındıktan sonra pirometalurjik, hidrometalurjik veya 

bu iki yöntemin beraber kullanılması ile değerlendirilebilmektedir. Bunların dışındaki bir diğer yöntem ise metalin 

üretim sürecinde yapılacak bir müdahale ile oluşacak atıktaki değerli metal kayıplarının önüne geçmektir. Bu 

konuda özellikle pirometalurjik yolla metal üretimi yapılan Demir-Çelik ve Bakır sektörlerinde önemli çalışmalar 

yapılmıştır. Örneğin, kolemanitin demir-çelik endüstrisinde flaks olarak kullanılması üzerine yapılan çalışmalarda 

(Timuçin ve ark., 1986; Özmen 2006) kolemanit ilavesinin cürufun akışkanlığını arttırdığı yönünde etki ettiği 

görülmüştür. Bu çalışmalarda, bor içeren ilavelerin demir çelik hammaddelerinin erime sıcaklığını düşürmek 

suretiyle de tüketilen enerjide tasarruf sağladığı belirtilmiştir. Rüşen ve ark. tarafından yapılan çalışmalarda (Rüşen 

vd., 2012a; 2012b; 2016) ise bor içeren bileşiklerin bakır ergitme fırınlarında flaks olarak kullanılması 

araştırılmıştır. Ergitme cüruflarına olan bakır kayıplarının azaltılmasına yönelik yapılan çalışmalarda, laboratuvar 

koşullarında flaş fırın cüruflarına olan bakır kaybının %1 civarından %0,28 seviyelerine indirilebildiği 

gösterilmiştir. Bu çalışmalar, üretim sürecinde meydana gelen bakır kayıplarını en aza indirerek hem atıkların 

tekrar değerlendirilmesi maliyetinin azaltılabileceği hem de üretim kalitesinin arttırılabileceğini ortaya koymuştur.  

Bu çalışmada ise, pirometalurjik bakır üretiminin konverter aşamasında ortaya çıkan yüksek bakır (%4-8 Cu) 

içerikli konverter cüruflarının karakterizasyonu ile bu cürufların içerdiği önemli orandaki bakırın kalsine 

kolemanit ilavesi ile pirometalurjik olarak geri kazanımında sıcaklığın etkisi araştırılmıştır.  
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2. MATERYAL VE METOD 

2.1. Materyal 

Bu çalışma kapsamında kullanılan malzeme, pirometalurjik bakır üretiminin konverter aşamasında ortaya çıkan 

yüksek bakır içerikli konverter cürufudur. İçerdiği metal oranları dikkate alındığında, yüksek ekonomik değere 

sahip olan bu cüruf ülkemizde cevherden bakır üretimi yapan tek tesis olan Eti Bakır İşletmelerinden temin 

edilmiştir. Temin edilen cüruf kırma-öğütme aşamalarından geçirildikten sonra deneylerde toz halinde 

kullanılmıştır.   

Konverter aşamasında, bakır oranı yüksek (% 40–60 Cu) bakır-demir sülfürlerden (Cu2S-FeS) oluşan mata oksijen 

üflenmesi ve flakslaştırıcı olarak silika eklenmesi sonrasında oluşan daha az yoğun cüruf tabakası fırının üst 

kısmına yerleşirken daha yoğun olan blister bakır ise fırının alt kısmına yerleşerek birbirine karışmayan iki tabaka 

oluşturmaktadır (Gorai ve Jana 2003). Burada flaks olarak eklenen silis (SiO2), demir oksit (FeO) ile birleşerek 

fayalit (2FeO.SiO2) fazını oluşturmakta ve dolayısıyla cürufun yapısını etkileyerek blister ve cüruf ayırımının iyi 

olmasını sağlamaktadır. Cüruf fayalit dışında CaO, Al2O3, vb. diğer oksitleri de az miktarda içermektedir 

(Davenport ve ark., 2002; Imris ve ark., 2005). Genel olarak ergitme-konverter cürufları; Demir oksit (%30–40 

FeO ve Fe3O4 olarak), silis (%30–40 SiO2 - Flaks olarak eklenen), alüminyum oksit (≤ %5 Al2O3) ve kalsiyum 

oksit’den (≤ %10 CaO) oluşan fayalit tip cüruflardır (Davenport vd, 2002; Gorai ve Jana, 2003). Bu çalışmada 

kullanılan konverter cürufunun kimyasal analizi ICP-MS cihazı ve yaş kimyasal metot kullanılarak Eti Bakır A.Ş. 

Kimya Laboratuvarı’nda gerçekleştirilmiştir. Tablo 1’de verilen konverter cürufunun kimyasal kompozisyonu 

literatürle benzer kimyasal yapı içerisinde olduğunu göstermektedir. 

Tablo 1. Konverter Cürufunun Kimyasal Analizi 

Element %SiO2 %Cu %Fe %S %Zn %Pb %Fe3O4 

Miktar 22,10 4,45 44,21 0,97 3,15 0,22 20,03 

 

Konverter cürufunun mineralojik kompozisyonunu belirlemek üzere Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 

Merkezi Araştırma Laboratuvarı’nda bulunan Bruker Advance D8 model (1.5406 dalga boylu Cu kaynağı ) XRD 

cihazı kullanılmıştır. Elde edilen XRD deseni Şekil 1’de verilmiştir. 

 

 

Şekil 1. Konverter cürufunun XRD deseni (Rüşen ve Topçu, 2017) 
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Şekil 1’de verilen grafiğe göre konverter cürufunun ana yapısını fayalit (Fe2SiO4) ve manyetit (Fe3O4) fazları 

oluşturmaktadır. Ayrıca, konverter cürufunun bir miktar amorf yapı içerdiği de XRD grafiğinden anlaşılmaktadır. 

Konverter cüruflarının içerisinde bulunan bakırın metalik formda ve mat formunda olduğu bilinmektedir. Ancak, 

konverter cürufunun ana yapısını oluşturan fayalit ve manyetit fazlarına ait piklerin minör fazlara ait pikler ile 

çakışmasından dolayı varlığı bilinen bazı fazların x-ışını deseni üzerinde görülememesine yol açmaktadır. 

Çalışma kapsamında yapılacak pirometalurjik deneylerde flaks olarak kolemanit (2CaO.3B2O3.5H2O) 

kullanılmıştır. Deneyler 1200–1300 oC sıcaklık aralığında yapıldığından ve bu sıcaklığa kadar çıkarken kolemanit 

içindeki kristal suyun buharlaşmasının sistemde istenilmeyen durumlar ortaya çıkaracağı düşünüldüğünden, 

kolemanit içinde kimyasal olarak bağlı bulunan su 400 oC’de 24 saatlik kalsinasyon işlemi ile uzaklaştırılması 

gerekmektedir. Kalsinasyon işlemi ile suyu uçurulmuş olan kolemanit (kalsine kolemanit) hava ile teması 

neticesinde nem alarak ilk haline dönüşmesi ihtimali göz önünde bulundurularak, deneylerde ihtiyaç duyuldukça 

üretilmiş ve desikatör içinde muhafaza edilmiştir. Deneylerde Eti Maden İşletmelerinden temin edilen -75 mikron 

boyutundaki öğütülmüş kolemanit kullanılmıştır. 

 

2.2. Metot 

Bu çalışmada kullanılacak deney düzeneği; 1 adet elektrikli atmosfer kontrollü fırın, 2 adet gaz tüpü (Argon, Azot), 

2 adet debimetre (gaz akış ölçer), silika jel içeren 2 adet nem tutucu ve fırın dış soğutmasını sağlayan su sirkülasyon 

sisteminden oluşmaktadır. Argon ve azot gazları inert atmosfer oluşturarak numunenin deney süresince 

oksitlenmesini önlemek amacıyla sisteme gönderilmektedir. Kullanılan sistemin gerçek görüntüsü Şekil 2’de 

verilmiştir. 

 

 

Şekil 2. Deney düzeneği 

Konverter cürufları fayalit tip cüruflar olduğundan SiO2-Fe2O3-FeO üçlü faz diyagramında silikaya doymuş (SiO2) 

- manyetite doymuş (Fe3O4) – demir oksite doymuş (FeO) bölge sınırları içindeki cüruf oluşum bölgesinde 
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çalışılmıştır. EBİ konverter cürufuna %2 kalsine kolemanit katkısı ile alümina krozeler içerisinde gerçekleştirilen 

deneylerde değişken olarak reaksiyon sıcaklığı (1200 – 1300 oC) seçilmiştir. Genel olarak konverter fırınları 3-4 

saatlik periyotlarla işlem gerçekleştirildiğinden bu çalışmada reaksiyon süresi 3 saat olarak seçilmiştir. Deneylerin 

gerçekleştirildiği fırın istenen sıcaklığa 10 oC/dk ısıtma hızıyla ısıtılmış ve bu sıcaklıkta 3 saat boyunca sabit 

tutulmuştur. Konverter şartlarının sağlanabilmesi için deneyler 60 gr konverter cürufuna 10 gr blister bakır ve 

yeterli miktarda kalsine kolemanit ilavesiyle gerçekleştirilmiştir. Deney süresi sona erdiğinde tekrar aynı soğutma 

hızıyla (10 oC/dk) ve aynı atmosferde (Azot atm.) soğumaya bırakılmıştır. Deney sonunda elde edilen numuneler 

gerekli ayırma ve öğütme işlemleri yapıldıktan sonra cürufa olan bakır kayıp miktarını belirleyebilmek için XRF 

cihazı ile kimyasal analize tabi tutulmuştur. 

 

3. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Alümina krozeler içerisinde konverter cürufuna blister bakır ve yeterli miktarda kalsine kolemanit (KK) ilavesiyle 

1200, 1250 1300 oC sıcaklıklarda gerçekleştirilen deneyler neticesinde blister bakır fazından ve krozeden ayrılan 

cüruflarda yapılan kimyasal analiz sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. Bu analiz sonuçlarına göre %2 kolemanit 

ilavesinde sıcaklık artışına göre cüruftaki bakır değişiminin etkisi Şekil 3’de gösterilmiştir. 

 

Tablo 2. Farklı Sıcaklıklarda Yapılan Deneyler Sonucunda Elde Edilen Cüruf Analizleri 

 Cüruf Analizleri 

Deney Sıcaklık (oC) K.K. (%) % Cu %SiO2 %Fe %S %CaO %Al2O3 %B2O3 

A–1 1200 2 4,7 26,3 36,4 0,39 1,51 3,24 1,78 

A–2 1250 2 1,2 26,0 38,3 0,41 1,56 4,81 1,57 

A–3 1300 2 11,0 24,8 31,1 0,02 1,37 7,08 1,12 

 

 

 

Şekil 3. %2 kolemanit ilavesinde konverter cürufunun içindeki bakır miktarının sıcaklıkla değişimi 
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Deneysel sonuçlara bakıldığında, 1200 oC’de kolemanit ilavesinin cürufa olan bakır kaybı üzerine önemli bir etkisi 

olmadığı görülmektedir. %4,7 Cu içeriği başlangıçta konverter cürufu içerisinde bulunan bakır oranına (%4,45) 

oldukça yakındır. Bu durum 1200 oC sıcaklığın konverter cürufundan bakır geri kazanımı için yeterli gelmediğini 

göstermektedir. Ancak, 1250 oC’de %2 kolemanit ilavesi ile cürufa olan bakır kaybı minimum seviye olan %1,2 

Cu değerine kadar indirilebildiği görülmektedir. Ancak, sıcaklığın artışıyla bakır kaybının giderek artmakta olduğu 

belirlenmiştir. Kolemanit ilavesi daha düşük erime noktasına sahip bileşikler oluşturarak cüruf yapısını 

değiştirebilmekte ve ayrıca flakslaştırıcı özelliği ile cürufun akışkanlığını arttırarak cürufa olan bakır kayıplarının 

artmasına sebep olabilmektedir. Bu etki sıcaklık arttıkça daha da artmaktadır.  

Konverter cüruflarının oldukça fazla manyetit içerdiği ve bu manyetitin cüruf viskozitesini arttırarak bakır 

kayıplarını arttırdığı bilinmektedir. Bu cüruflara kolemanit ilavesiyle cüruf içinde var olan manyetit; “CaO + Fe3O4 

 Kalsiyum ferrit cüruf”  reaksiyonu gereğince kolemanit içindeki CaO ile birleşerek düşük erime sıcaklığına 

sahip yeni oluşumlar ortaya çıkarması mümkün olabilir (Davenport ve ark., 2002). Böylece konverter cüruflarında 

bakır kayıplarına sebep olan manyetit varlığı azaltılarak cürufun viskozitesi azaltılmış olunacak ve mekanik bakır 

kayıplarının önüne geçilmiş olunacaktır. Burada bazı olası reaksiyonlar ve oluşabilecek bileşiklerin erime noktaları 

şöyledir: 

 

FeO + CaO + SiO2 = (CaO.FeO.SiO2)                  T1=1208 oC                                                            (Reaksiyon 1) 

2FeO + SiO2 = (2FeO.SiO2)  veya (Fe2SiO4)        T2=1205 oC                                                            (Reaksiyon 2) 

CaO + Fe2O3 = (CaO.Fe2O3)                                 T3=1230 oC                                                             (Reaksiyon 3) 

 

Ayrıca, kolemanit içerisindeki B2O3 ilavesinin cürufun erime noktasını düşürücü ve viskozitesini azaltıcı etkiye 

sahip olduğu bilindiğinden kolemanit ilavesinin fayalit tipi cüruflardaki bakır kayıplarına azaltıcı yönde etki ettiği 

bilinmektedir (Rüşen ve ark., 2012). 
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Abstract 

Clifford algebras are associative algebras with identity that embody these outer and inner product in an 

elegant algebraic formalism. Clifford Algebra is a most extraordinary synergistic confluence of a diverse range of 

specialized mathematical fields, each with its own methods and formalisms, all of which find a single unified 

formalism under Clifford Algebra. It is a unifying language for mathematics, and a revealing language for physics. 

In this study, after presenting Clifford algebra and inertia, the inertia of platonic solids’s with Clifford 

algebra are defined. This calculations are applied to a Platonic solids, which are called as tetrahedron, cube, 

octahedron, ikosahedron and dodecahedron. Also, the vertices of Platonic solids presented in the Cartesian 

coordinates are calculated. 

Keywords: Clifford Algebra, Symmetry Operations, Platonic Solids. 

 

1. INTRODUCTION 

The geometric algebra produces the new fields of view in the modern mathematical physics, definition of 

bodies and rearranging for equations of mathematics and physics. The new mathematical approaches play an 

important role in the progress of physics. The exponential form of complex numbers is useful in the theory of 

rotational motions. The quaternion algebra, which was defined by Sir W. R. Hamilton, was generalized for the 

three dimensional complex numbers [1]. The quaternion algebra is the Clifford algebra of the two-dimensional 

anti- Eucliedean space. Quaternions in the three-dimensional spaces have more useful appearances for the 

subalgebras of Clifford algebra. The Grassmann’s central product is the Clifford product of vectors. This result 

was found by Grassmann independently from Clifford. Later, Clifford tried to combine the Grassmann’s algebra 

and quaternions in a mathematical system. Then this study, which was entitled “Application of Grassmann’s 

Extensive Algebra”, was published[2]. Today, Clifford algebra has an important role in the investigations of the 

symmetry properties of systems, crystallography, molecular and solid state physics. The method of point groups 

in the multi-dimensional spaces is derived by transforming in to the parameters of the reflections and possible 

rotational operations. In the three-dimensional spaces, Altmann showed that the Euler’s angles are not useful for 

the rotational operations but the Euler-Rodriques’ parameters are more advantageous[3]. To know the rotational 

pole and angle for each rotational operations is necessary and enough. So, there is a similarity between the proper 

and improper operations in » 3
.  

2. QUATERNIONS AND SYMMETRY OPERATIONS IN » 3
 

A quaternion is a quantity represented symbolically by A and it is defined 

through the following equations 

A=a1+Axi+Ayj+Azk        (1) 

or 

       (2) 

where all a, Ax, Ay, Az coefficients are the real numbers. The unitary quaternions i, j, k satisfy the 

multiplication rules as follows: 

i j = k, j i= −k, j k= i, k j= −i, i k= −j, k i=j.      (3) 
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Also i, j and k can be written as e1, e2 and e3, reciprocally. The vector quaternion A with components [0, Ax, 

Ay, Az] and a vector A  of the Euclidean tridimensional space with components (Ax, Ay, Az) are reciprocally 

associated [4]. 

If A and B quaternions are 

      (4) 

and 

      (5) 

the product of two quaternions, namely A and B, is given by 

      (6) 

x x y y z z 1 x x y z z y

2 y y x z z x 3 z z x y y x

=(ab-A B  - A B -A B ) + (A b + aB  + A B  - A B )+

(aB  + A b-A B +A B ) + (aB  + A b+A B  - A B ),

AB e

e e

   (7) 

where the result is a quaternion. It must be noted that the product of quaternions is not commutative, but 

associative.  

For each quaternion A, its conjugate is [5] 

A*  =a1-A
x
e

1
 - A

y
e

2
 - A

z
e

3
.       (8) 

 

Clifford algebra in physics is used for the studies of symmetry. There are three basic units ei (i=1, 2, 3) in 

Clifford algebra such that 

i j j i ij2 e e e e         (9) 

which are equivalent to 

eiej=1,           (10) 

eiej=−ejei.         (11) 

Using e1, e2 and e3, which are the terms of second and third rank, eiej and eiejek, can be defined as follows 

[7]: 

e1e1 = 1,         (12) 

(e2e1)(e2e1) = e2e1e2e1= −e2e1e1e2 = −1,      (13) 

(e1e2e3) (e1e2e3)=−1.        (14) 

The result of e1 e2 product is neither scalar nor vector. This product is called bivector. The e1e2 product is 

represented by e12 that shows the oriented plane area of the square with sides e1 and e2. 

1, e1, e2, e12 form the basis of the Clifford algebra Cl2 of the vector plane » 2
. An arbitrary element of Cl2 

is 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

u =u0+u1e1 + u2e2+ u12e12       (15) 

where u0, u1, u2, u12. . The Clifford algebra Cl2 is the four-dimensional linear space and its basis 

elements have the multiplication table as follows: 

  

 
Figure 1: Directional area with e1 and e2 Figure 2: The 

geometrical meaning of . 
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Table 1. The basis of Clifford Algebra 

The basis of Clifford 

Algebra 

e1 e2 e12 

e1 1 e12 e2 

e2 -e12 1 -e1 

e12 -e2 e1 -1 

The Clifford product of two vectors, namely  and , with components 

 

3. INERTIA OF PARTICLES 

The measure of the inertia in the linear motion is the mass of the system and its angular counterpart is the 

so-called moment of inertia. The moment of inertia of a body is not only related to its mass but also the 

distribution of the mass throughout the body. So two bodies of the same mass may possess different moments of 

inertia. 

 

A rigid body can be considered as a system of particles in which the relative positions of the particles do 

not change. The moment of inertia of a single particle (I) can be expressed as 

I=mr2          (16) 

where m; the mass of the particle, and r ; the shortest distance from the axis of rotation to the particle (Figure 

1). 

 

 

 

 

 

Expanding Figure 1 for a system of particles; 

I  = m
i
r

i

2

i

å
         (17) 

Based on Eq. 17, one can obtain the moment of inertia of rigid by shown in Figure 2: 

 
where ri = the position of particle i, and n = the unit vector of the axis of rotation. 

 

r
i
 =x

i
î + y

i
ĵ + z

i
k̂ =

x
i

y
i

z
i

é

ë

ê
ê
ê
ê

ù

û

ú
ú
ú
ú

.        (18) 
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n =cosa î + cosb ĵ+ cosgk̂ =

cosa

cosb

cosg

é

ë

ê
ê
ê

ù

û

ú
ú
ú

.      (19) 

 

where cos , cos , cos  are the three direction cosines of vector n to the XYZ system. Substituting Eq. 10 

and Eq. 11 into Eq. 9 leads to 

 

I  = m
i
(r
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´n) ×

i

å (r
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i
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cos2 a + I
yy

cos2 b + I
zz

cos2 g + 2I xycosa cosb + 2I yz cosb cosg + 2I zx cosg cosa

(20) 

 

where Ixx, Iyy, Izz are called the moments of inertia and Ixy, Iyz, Izx are the product of inertia. 

4. PLATONIC SOLIDS 

The Platonic solids are tetrahedron, cube, octahedron, icosahedron and dodecahedron. Some important 

numbers for the Platonic solids are shown in Table 2. 

Table 2. Numbers for the five Platonic solids 

 Number of faces Number of 

edges 

Number of 

vertices 

Edges per face 

Tetrahedron 4 6 4 3 

Cube 6 12 8 4 

Octahedron 8 12 6 3 

Icosahedron 20 30 12 3 

Dodecahedron 12 30 20 5 

 

A icosahedron has twelve-vertices. The vertices of a icosahedron, whose origin was chosen at the centre of 

body, are indexed as cartesian coordinates in Table 3. 

 

Table 3. Coordinates of Icosahedron’s edges  as cartesian coordinates 

Vertices 

number 
Coordinates 

1 (0.618;0;1) 

2 (0.618;0;-1) 

3 (-0.618;0;-1) 

4 (-0.618;0;1) 

5 (0;1; 0.618) 

6 (0;1;- 0.618) 

7 (0;-1;- 0.618) 

8 (0;-1; 0.618) 

9 (1; 0.618;0) 
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10 (1;- 0.618;0) 

11 (-1;- 0.618;0) 

12 (-1; 0.618;0) 

 
Figure 4: A Icosahedron, whose vertices are indexed as Cartesian coordinates in Table 3. 

Assuming the distances of midpoints of all the edges to the origin of the icosahedron are normalized. 

5. PLATONIC SOLIDS’ MOMENT OF INERTIA WITH CLIFFORD ALGEBRA 

For example icosedron’s 5.vertices’s replasement with Clifford algebra; 

r5=0e1+1e2+0.618e3 

moment of inertia of  5.vertices 

(r5)2= 1.382 

I5=(m5)1.382 

Icosahedron’s for all vertices; 

 

6. CONCLUSIONS 

The geometrical methods and matrices are used for the investigation of symmetry operations of the 

symmetric solid. Clifford algebras are algebras of geometries and quaternions are hypercomplex numbers[10]. In 

this study, Clifford algebra and quaternions are used for the symmetry operations. When these operations are made 

with Clifford algebra and quaternions, it is obvious that the  calculations are easy and compact. The quaternions 

and Clifford algebra are much simpler to apply to the symmetry operations than the conventional methods of 

molecular symmetry. This method can be applied to the more complex structures. Also the computer programming 

of this calculations with Clifford algebra and quaternions may be easier than the usual methods. 
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Abstract 

This study was conducted to assess the effects of 5 types of water: Ozonated, Chlorinated, Celestite Stone-treated, 

Natural Spring Waters and Pin Resin-treated water on performance, oxidative stress and carcass parameters in 

Japanese quail. A total of 150, 3-day old mixed female-male quails were used into 5 groups of 30 birds for each 

water group; each group was divided into 3 replicate subgroups of 10 birds. The experiment was continued for 7 

weeks and quail were fed one experimental diet, and the different water sources were given ad libitum during in 

the trial. Statistical differences among water sources were observed on pH and Electrical Conductivity and content 

of Ca, Mg, Cl and Total Bacteria. Live weight, daily live weight gain, water  and feed intake were the highest in 

the drinkers of Natural Spring Water, while the lowest for drinkers of Resin-treated Water (p<0.001). The lowest 

level of serum malondialdehyde of was observed in drinkers of Natural Spring Water (1.54 µM/l), and the highest 

malondialdehyde level in drinkers of Resin-treated Water (4.27 µM/l; P<0.001). The sources of water of trial were 

determined to have no effects on slaughter weight, carcass weight and carcass yield (p>0.05). As a result, the 

amount of total dissolved solids of water were the positive effect on live weight, feed consumption, water intake, 

feed conversion ratio and oxidative stress biomarkers. 

Keywords: Celestite stone-treated water, chlorinated water, ozonated water, resin-treated water, water types. 

  

1. Introduction 

Water is a vital for the life. The water content of poultry is 55-77% of total body weight although it varies according 

to species, age and sex; intracellular fluid, contained within cells, accounts for approximately 2/3 of body water 

and extracellular fluid accounts for 1/3 of body water (Swanson ve Reece, 19935). Water consumption of poultry 

is 83% (70-97%) provided by directly from the drinking water, and the balance obtained by oxidative metabolism 

and water consumed in feeds. Water intake is equal to the amount of water lost in feces, urine and breathing 

(Cemek et al., 2011; Eleroğlu et al., 2013). Lott et al. (2003) reported a correlation of 98% between water 

consumption and feed consumption. Although water quality of poultry or quail has been researched or reviewed 

in Turkey (Cemek et al., 2011; Eleroğlu et al., 2013; Ozdogan ve Ustundag, 2016) and the world (Marks, 1981; 

Minvielle et al., 2007; Nain et al., 2011), and we could not find a study on poultry or quail on the effect of the 

sources of water similar to those used in our experiment.  

 
2. Materials and methods 

Bird Management and Diet: In the study, a total of 150 Japanese quail (Coturnix coturnix japonica) were 

used as experimental animals. Day-old chicks were supplied from a special quail farmer in Elazig and 

placed on experiment from the age of 3 days. This study was started after being approved by Bingol 

University Animal Experiments Local Ethic Committee (Date: 11.07.2014, Decision No: 2014-03), and 

carried out at Department of Zootechnic Poultry Breeding Unit at Bingol University. Mixed female-male 

quail were randomly assigned to 5 groups of 30, and divided into 3 replicate subgroups of 10 birds each. 

The experiment was run for 7 weeks. Ten chicks were housed in plastic cages of width 34 cm, height 

62.5 cm and depth 43 cm with a cleanable base and 5 liter water reservoirs.  During the experiment a 

single diet (Crude Protein, CP 26.14% and Metabolic Energy, ME 3069 kcal/kg) was fed ad libitum to 

nutrient requirements of quail according to National Research Council (1994), (Table 1). Five different 
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waters were given ad libitum for the quail. Sources of waters used in the experiment are given in Table 

2. In the study, water intake was calculated weekly by dividing water consumption by number of animals 

and days. Animals were exposed to light for 24 hours/day during the experiment.  

 

Table  1. Composition of experimental diet 

 Ingredients % Analyzed % 

Corn  50  Dry Matter  89.58  

Soybean meal, 48% 

CP    

40  Ash  7.03 

Canola Oil  3.0  Crude Protein  26.14 

Di Calcium Phosphate 2.25  Crude Cellulose 4.05 

Limestone,   38% Ca  3.9  Ether Exract  6.41  

Vitamin Premix1  0.15  NFE3 45.95 

Trace Element Premix2 0.1  AME, kcal/kg4  3095 

Ethoxyquin  0.1    

DL-Methionine  0.2    

L-Lysine HCL  0.05    

Salt 0.25   
1: DSM Rovimix 124® per kg: 6500 000 IU Vitamin A, 1500 000 IU Vitamin D3, 25 000 mg Vitamin E, 2500 mg Vitamin K3, 1500 mg Vitamin 

B1, 3000 mg Vitamin B2, 2500 mg Vitamin B6, 15 mg Vitamin B12, 25000 mg Vitamin C, 5000 mg Calcium D-Pantothenate, 15000 mg Niacin, 

500 mg Folic acid, 38 mg Biotin, 250 mg Apo carotenoic acid ester, 62 500 mg Endox D Dry. 

2: DSM Remineral S® in each kg: 80000 mg Mn, 60000 mg Fe, 60000 mg Z, 5000 mg Cu, 200 mg Co, 1000 mg I, 150 mg Se, 300000 mg choline    

chloride. 

3: NFE, Nitrogen Free Extract,  =% DM- (Crude Protein,% + Crude Cellulose,% + Crude Fat,% + Ash,%). 

4: AME, Apparent Metabolic Energy, kcal / kg = 37 x Crude Protein, + 81 x Crude Fat, +35 x NFE, %,  (Pauzenga, 1985 ). 

 

Analyses of Waters, Feed, Bloods and Carcass: Waters were analyzed for pH, Na, K, Cl, Ca, Mg, 

Electrical Conductivity (EC), total bacteria and fecal bacteria (E. coli) according to Nollet and Gelder 

(2014) in the Soil Department Laboratory and Central Laboratory of Bingol University. EC is also a Total 

Dissolved Solids (TDS) indicator in water (FAO, 2016; Nain et al., 2011). Samples of feeds of the 

experiment were analyzed according to AOAC (1990) for dry matter by oven-drying and for ash (Nuve 

Laboratory Equipment, Istanbul, TR), ether extract (Velp Scientifica, Milan, IT) and crude protein 

(Dumatherm, DE) in Central of University of Bingol Laboratory. Metabolic energy of diets was calculated 

according to Pauzenga (1985). Feed conversion rate (FCR) were determined by daily feed intake/average 

daily gain (ADG). At the end of the experiment, 4 male and 4 female quails were selected at random from 

each group and venous bloods were taken into 10 ml tubes with EDTA. Supernants obtained by 

centrifugation at 3000 rpm for 10 min. were stored at -80 °C until analysis. The oxidative stress 

biomarkers of the serums were measured in a private laboratory (Oksante Lab., Istanbul) via a cold chain. 

Serum malondialdehyde (MDA), Superoxide Dismutase (SOD) and Catalase (CAT) enzyme activities 

were determined according to Buege and Aust (1978), Ewing and Jenaro (1995) and Goth (1991). At 52 

days of age of quail or on slaughter day, weights of the organs of the digestive tract except the liver and 

kidney were separated from those bodies of 5 male and 5 female animals from each group and “hot 

carcass” weights determined; hot carcass weights were divided by the slaughter weight and “carcass 

yield” calculated according to Konca et al. (2015). 
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Table 2. Characteristics of sources of water in the experiment 

Sources of Water  Characteristics 

Ozonated Water Commercial ozonated bottled water produced in Solhan District of Bingol 

was used. 

Chlorinated Water  Water of city network in Bingol was used. 

Celestite Stone-

treated Water 

During the trial, 200 g of celestite stone was placed in each reservoir, and 

4.5 liters of city water was added. Celestite, strontium sulfate (SrSO4) is 

considered a stone that reduces stress by the people in Turkey. 

Natural Spring Water Natural spring water flowing from Karliova Fountain near Bingol Central 

Women's and Children's Hospital was used. 

Resin-treated Water During the trial, 100 g of resin pine wood pieces was placed in each 

reservoir, and 4.5 liters of city water was added. 

 Statistical Analysis: A one-way ANOVA analysis was used to assess the significance of the differences 

between the mean values of the water groups and significant differences of means were determined by 

Duncan Test of SPSS (1993). 
3. Results and Discussion 

 

Table 3. Results of analysis of some parameters of water sources in the experiment 

 

Parameters Sources of Waters Water 

Standards, 

(1, 4, 7) 

p 

Ozonated 

Water  

Chlorinated 

Water 

Celestite 

Stone-

treated 

Water 

Natural 

Spring 

Water 

Resin-

treated 

Water 

pH 7.00 b 6.89 bc 6.94 b 7.49 a 6.30 c 6.5-9.5 0.018 

Ca, ppm 7.47 c 10.77 bc 11.93 b 11.90 b 13.13 a 5-50 0.029 

Mg, ppm 18 c 20 bc 22 b 24 a 23 a 10-50 0.035 

Na, ppm 2.30 2.27 2.47 3.00 2.30 20-175 0.27 

K, ppm 1.70 2.20  2.90 1.97  2.87   12 0.12 

Cl, ppm 0.10 b 0.34 a 0.20 ab 0.05 c 0.26 a 5 0.005 

Electrical 

Conductivity 

mikroS/cm 

61.17 d 89.33c 171.33 b 212.00 a 110.07c 2500 0.001 

Total Bacteria, 

CFU/ml 

286 c 370 b 391 b 566 a 253 c 1000 0.038 

E. coli, CFU/ml 0 0 0 0 0 0 - 
           a, b, c, d: The significant differences between the averages are shown by different letters on the same 

line. 

 

The reason for the high pH of Natural Spring Water is that high values of Mg, Na, Ca and K or increasing 

Total Dissolved Solid (TDS) are found in this water. The lowest pH value was found in Resin-treated 

Water, which was produced by passing water through resins of pine pieces, resulting in acidification of 

the water. There were no statistically significant differences in Na and K concentrations of the waters 

(p>0.05) and E coli undetectable in all waters. Ca and Mg concentrations are excessive in the Resin-

treated water because of retention of cations in the acidic medium (Verma, 1995). The results of all water 

analysis showed that the waters in the experiment are appropriate according to standards of poultry water 

(Anonymous, 2013; Cemek et al., 2011; FAO, 2016). Increasing live weight and ADG of the Natural 

https://en.wikipedia.org/wiki/Strontium_sulfate
https://en.wikipedia.org/wiki/Strontium
https://en.wikipedia.org/wiki/Sulfur
https://en.wikipedia.org/wiki/Oxygen


International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                                  733 

 

 

Spring Water group may be caused by high of concentrations of Mg, Na, Ca and K or increasing of TDS 

in the water. Live weight and ADG of the Resin-treated Water group of quail were significantly lower 

than other groups. We think that the reasons for this decrease, stemmed from acidification of the water, 

decreased feed intake, the watery feces and excessive water intake. Eleroglu et al. (2013) reported that 

the hardness, pH and dissolved oxygen of drinking water had positive effects on live weight and ADG. 

Marks (1981) reported that live weight and ADG of quail depend on the protein content in diet and 20% 

and 28% of protein of diets resulted in, respectively, live weights of 30.1 and 41.5 g at day 14. Kilany 

and Mahmoud (2014) determined that a diet with 0.5% of Turmeric (Curcuma longa L.) was between 

6.06-6.43 g/day on ADG for 7 weeks. Kaplan et al. (2005) reported that 1% NaHCO3 in diet gave ADG 

between 2.70-4.73 g for mixed-sex quail in 7 weeks under temperature stress. Decreased feed 

consumption and FCR of Resin-treated Water group appears to be caused by acidification of the water 

and excessive water consumption. The Ozonated, Chlorinated and Celestite Stone-treated waters were 

similar to each other in their effects on feed intake and FCR values during in the trial. Marks (1981) 

reported that intakes on 20 and 28% dietary protein were, respectively, 12.2 and 15.7 g/day/bird and feed 

consumption increased with increasing protein level in diet. In our study, feed consumption and FCR 

values were similar to results of Konca et al. (2015), Kilany and Mahmoud (2014) and Macleod and 

Dabutha (1997). Despite the increased water intake, feed consumption, live weight, ADG and FCR were 

all reduced in quail given Resin-treated Pine or other resin particles are used for disinfection and 

softening of waters in rural and forest areas in Turkey. The group given Acidic Resin-treated Water was 

the highest among the groups. Nain et al. (2011) reported that the average daily consumption of water 

was 29.8 ml/bird on a 12:12 light: darkness program at 3 weeks of age. The water consumption of the 

female quail at 7 weeks of age was 55.37 g/day, and the daily water consumption/live weight ratio was 

1.66 g/g determined by Minvielle et al. (2007). In our experiment, the daily consumptions of water in all 

groups were similar to Marks (1981), Nain et al. (2011) and Minvielle et al. (2007). The reason for the 

increased serum MDA of the Resin-treated Water group may have been because of decreased oxygen 

metabolism in cells because of acidic water. In addition, that group had increased water intake, decreased 

feed consumption and FCR. Wang et al. (2016) reported that the effects of adding 3 g/kg of Arctium 

lappa L. root in the diet reduced serum MDA to 7.51 nmol/ml compared to 9.21 nmol/ml in the control 

group, and also reduced serum SOD values to 215.72 U/ml versus 234.73 U/ml in the control. Hsu et al. 

(2015) investigated the effects of 18 mg/kg of bacterial lycopene on oxidative stress in 100-day old laying 
quail were 52.3 μM of serum MDA in control group and 24.5 μM of the lycopene group and SOD values 

were 46.1 U/ml and 59.4 U/ml, respectively. Kilany and Mahmoud (2014) found that 0.5% Turmeric 

(Curcuma longa L.) of diet were 0.68 μg/ml of the serum MDA, 160 U/ml of SOD and 58.75 U/ml of 

CAT in the quails. Researchers have reported that Turmeric reduced oxidative stress in quail, while serum 

MDA was lower than control group. Likewise SOD and CAT values were found to be higher than control 

group.  

 

 

We found no studies in the literature that examined effects of water type on these parameters. However, 

it can be said that these values are consistent with the values of carcass weight and carcass yield which 

are reported by Konca ve ark (2015), Oguz et al. (2011) and Yildirim and Ozturk (2013). We have 

reached the following conclusions in the study: resin treatment did not make a significant contribution to 

disinfection and softening of the water. TDS appears to affect live weight, feed consumption and water 

content. Water varieties also affect oxidative stress in different ways. Results of the study indicate that, 

except for Resin-treated Water (which we do not recommend), supplying Natural Spring, Ozonated, 

Celestite Stone Waters or Chlorinated Water to growing Japanese quail yields satisfactory animal 

performance.
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   Table 4. Effects of water sources on the average live weight of Japanese quail, g/bird 

Sources of Water 1.Week 2.Week 3.Week 4.Week 5.Week 6.Week 7.Week 

Ozonated Water 21.67 bc 59.43 a 90.70 b 136.80 b 157.00 b 171.68 b 190.97 b 

Chlorinated Water  22.13 bc 50.76 c 86.20 bc 130.50 c 153.17 b 167.67 bc 187.03 b 

Celestite Stone-treated Water 20.26 c 57.03 ab 89.36 bc 135.73 b 153.90 b 173.18 b 190.20 b 

Natural Spring Water 23.46 a 59.20 ab 99.13 a 147.46 a 166.37 a 182.90 a 202.17 a 

Resin-treated Water 19.43 c 49.93 c 85.80 c 126.73 d 147.03 c 163.23 c 175.17 c 

P 0.050 0.001 0.001 0.001 0.001 0.001  0.001 
          a,b,c: The significant differences between the averages are shown by different letters on the same column.  

   

Table 5. Effects of the water sources on average daily gain (ADG), feed intake and feed conversion rate (FCR) of Japanese quail 

Sources of Water ADG, g/day/bird Feed Intake, g/day/bird FCR, g/g  

1-3 Weeks 4-7 Weeks 1-7 Weeks 1-3 Weeks 4-7 Weeks 1-7 Weeks 1-3 Weeks 4-7 Weeks 1-7 Weeks 

Ozonated Water 4.32 b 3.58 a 3.90 b 11.30 b 22.51 b 17.70 b 2.62 6.30 b 4.54 b 

Chlorinated Water  4.10 bc 3.60 a 3.82 b 11.03 bc 22.17 b 17.40 b 2.69 6.16 b 4.56 b 

Celestite Stone-treated  

Water 

4.25 bc 3.60 a 3.88 b 
11.70 b 22.55 b 17.90 b 2.75 6.27 b 4.61 b 

Natural Spring Water 4.72 a 3.68 a 4.13 a 13.33 a 25.51 a 20.29 a 2.82 6.93 a 4.92 a 

Resin-treated Water 4.08 c 3.19 b 3.57 c 10.17 c 19.48 c 15.49 c 2.49 6.12 b 4.33 c 

P  0.001  0.025  0.001  0.001 0.001 0.001 0.081 0.020 0.002 
     a,b,c: The significant differences between the averages are shown by different letters on the same column.  

 

Table 6. Effects of water sources on average daily water intake of Japanese quail, g/day/bird 

a,b,c: The Significant differences between the averages are shown by different letters on the same column.  

               

Sources of Water 1.Week 2.Week 3.Week 4.Week 5.Week 6.Week 7.Week 1-3 Weeks 4-7 Weeks 1-7 Weeks 

Ozonated Water 11.00 c 26.43 b 34.76 c 39.50 b 44.53 c 53.23 b 57.73 c 24.06 c 48.76 c 38.16 c 

Chlorinated Water  12.26 ab 26.26 b 34.73 c 38.56 b 43.26 c 52.06 b 55.26 d 24.43 c 47.30 d 37.50 c 

Celestite Stone-treated  

Water 
11.73 bc 26.43 b 34.46 c 39.36 b 43.83 c 54.43 b 58.23 c 24.26 c 48.96 c 38.36 c 

Natural Spring Water 13.03 a 29.46 a 37.53 b 45.10 a 53.60 a 59.36 a 68.33 a 26.66 b 56.60 a 43.76 a 

Resin-treated Water 13.40 a 31.13 a 40.16 a 43.30 a 48.60 b 58.30 a 64.96 b 28.23 a 53.83 b 42.83 b 

p  0.005  0.002  0.001  0.001  0.001  0.001  0.001  0.001  0.001  0.001 
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Table 7. Effects of water sources on concentrations of serum MDA, SOD and CAT of Japanese quail 

           

Sources of Water MDA, µM/l SOD, U/l  CAT, kU/l 

Ozonated Water 2.07 c 45.15 a 60.40 a 

Chlorinated Water  3.94 bc 30.31 b 44.20 c 

Celestite Stone-treated Water 3.71 bc 31.80 b 39.74 c 

Natural Spring Water 1.54 d 44.31 a 54.71 b 

Resin-treated Water 4.27 a 19.24 c 32.57 d 

P 0.001 0.001 0.001 
    a,b,c,d :   The significant differences between the averages are shown by different letters on the same 

column.                   

 

 

Table 8. Effects of water sources on carcass parameters of Japanese quail 

          
  Sources of Water Slaughter 

Weight, g 

Hot Carcass 

Weight, g 

Carcass Yield, 

% 

Ozonated Water 192.17 139.97 72.86 

Chlorinated Water  191.03 139.31 72.93 

Celestite Stone-treated Water 190.01 138.99 73.20 

Natural Spring Water 191.98 141.89 73.95 

Resin-treated Water 188.42 138.83 73.69 

p 0.399 0.647 0.904 
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Abstract 

 

This research was carried out to determine the effects of 12 different diets which regulated 0.1-0.7 mol Na/K ratio 

and 176-422 mEq/kg Dietary Electrolyte Balance, DEB, (Na+K–Cl) were investigated on growth, blood gases, 

hematological variables, biochemical parameters and carcass traits in broiler chickens. In the experiment, two-day 

age Ross-308 male chicks (n=180) were used having individual thirty replicates for 6 groups, and lasted 42 days. 

S group diet was based on corn and soybean meal and 0.25% salt. S group diet was accomplished by adding 1-

0.5% NH4Cl as A1 and A2 of anionic groups and 0.5-1-1.5% NaHCO3 as C1, C2 and C3 of cationic groups in 

starter and grower phases, respectively. Increasing Na/K and DEB of the diets had no effect on live weight, body 

weight gain and feed per gain in 0-42 days (P>0.05). Blood pH quantitatively increased in S, C1 and C2 groups 

(P<0.05). A1, A2 and S groups of pO2 levels were higher than cationic groups (P<0.05), (R2=0.59). The values of 

HCO3, HCO3std, TCO2, BEecf, Be (b), Hct and THbc were lower anionic groups than cationic groups (P<0.05), 

(R2=0.63-0.82). SO2c level was the lowest in C1 group (P<0.05). Anion gaps of the broilers were calculated as 

7.97-20.84 mEq/l. Ionized calcium was quantitatively the highest in A1 group. Hot carcass and abdominal fat were 

not affected by the experimental diets with varying Na/K and DEB (P>0.05). And based on the results of this 

study, anionic diet such as A1 or 0.1 of Na/K ratio and 212 mEq/kg of DEB could be fed for broilers in case of 

insufficient Ca. In normal case, it could be said that C1 and C2 of diets or 0.3-0.5 of Na/K ratios and 259-344 

mEq/kg of DEB were appropriated for broilers.  

 

Keywords: Sodium, potassium, Na/K, dietary electrolyte balance, blood gases, hematological variables  

 

            1. Introduction 

 

Na, K and Cl are importance for osmotic pressure, acid-base homeostasis and cell membrane in chickens. Glucose 

which is main energy source for live cells is only penetrated into cell active transport with Na+K+ATPaz pump in 

cell membrane. Na and K are opposite effect each other minerals. If K is more than Na in diet, Na decreases in 

body because of reabsorbing of Na from kidney, and if Na is more than K in diet, become K insufficient 

(Çavusoglu, 1997). When NaCl or salt added to diet over 0.25-0.50% result in hypertension (NRC, 1994), and 

excess KCl is responsible for hypotension in broilers (Hooge, ve ark., 2000). Dietary Electrolyte Balance (DEB) 

has been defined as Na+K-Cl and expressed as mEq kg-1. Anionic (-) diets are caused by metabolic acidosis and 

cationic (+) diets to metabolic alkalosis (Block, 1994). Mongin (1981) indicated that DEB value of broiler was 

250 mEq/kg for optimal growth and acid-base balance. Borges et al. (2003) reported that over 360 mEq/kg DEB 

value is caused by alkalosis in broilers. Alkalosis is reduced 1.25-(OH)2D3 and Ca of absorption in intestine and 

Ca reabsorbing in kidney (Block,1994).Therefore, it should be fed to animals with anionic diets or lower cation 

especially phases of excess needed Ca such as growth, lactation, egg-laying (Leclerc, 1989). Broilers are high 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                                  738 

 

 

speed growth especially its bones and muscular tissues. Whether we should jointly used low Na/K ratio and anionic 

feed or whether it is better high Na/K and cationic feed at period of growth broilers. We wanted to found which 

of diet with Na/K ratio and DEB value together goes more synergetic effect. This research was carried out to 

determine the effects of 12 different diets groups which regulated 0.1-0.7 mol Na/K ratio and 176-422 mEq/kg 

DEB on growth, blood gases, hematological variables, biochemical parameters and carcass traits for becoming 

high speed growth in broiler.  

 

            2. Materials and Methods 

 

Bird Management and Diets: This study was started after approving of Yuzuncu Yil University Animal 

Experiments Local Ethic Committee (Date: 02.11.2009, Decision No:07), and carried out at The Broiler Research 

Unit of Yuzuncu Yil University, Van, Turkey. Birds were housed in 1.0x1.5 m for 10 chicks with suspended 

feeders and drinkers and bedding with wood shavings. The experiment tested 42 days. A total of 180 Ross-308 

male two-days-old broilers were randomly assigned to 6 dietary treatments with 30 replicates in the experiment. 

Chicks were purchased from CP Piliç® Hatchery, Erzincan, Turkey. The chicks were included to the experiment 

after those were weighed on third day morning life’s. In the beginning of experiment, chicks were attached with 

“wing banded” and thus each chick was one replication. Poultry house was applied with a light regime of 23 L:1 

D. Groups of the experiment were formed by anionic groups as A1 and A2, salt group as S and cationic groups as 

C1, C2 and C3 in starter and grower phases (Table 1). The experiment diets are used anionic feeds more less 

cationic feeds because blood pH, intracellular and extracellular fluids are cationic not anionic or acidogenic most 

animals. Na/K ratios and DEB values of the experimental diets are made in respect of live body features of chicks 

such as blood, intracellular and extracellular fluids of pH. S group diet was prepared using corn and soy bean meal 

and 0.25% salt. S group diet was accomplished by adding 1-0.5% NH4Cl as A1 and A2 groups, and 0.5-1-1.5% 

NaHCO3 as C1, C2 and C3 groups, respectively. The diets were formulated to meet all nutrient requirements of 

broiler according to NRC (1994). Feed and water were provided ad libitum to the birds.  

 

Chemical Analyses of Feeds and Bloods: Samples of diets of the experiment were analyzed for concentrations of 

Na, K, Cl, Ca, and P in Ministry of Agricultural, Institute of Central Research of Soil, Fertilizer and Water Sources, 

Ankara, Turkey. Samples of feeds were burned for all analyses by using 3/1 nitric acid/perchloric acid solution 

(Kaçar ve İnal, 2010). After supernatants of those were discharged, remains were analyzed total sodium and 

potassium by Flame Photometric at Jenway PFP 7 (Jenway Ltd., Dunmow, UK); total calcium by Inductively 

Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometry (ICP-OES) at Varian 720-ES (Varian Inc., Walnut Creek, CA); 

total phosphorus by using vanadomolybdophosphoric yellow color procedure at Shimadzu UV-160 

Spectrophotometer (Shimadzu Inc., Kyoto, Japan); chlorine by titrimetric with AgNO3 according to Kaçar and 

İnal (2010). Thus, measured values were used instead of table values for Na+K-Cl formula. Feed samples were 

analyzed according to AOAC (1990) for dry matter at 105°C and 16 h (AOAC-967.03) in oven-drying (Nüve 

Basic Laboratory Equipment, Istanbul, TR); ash for 2 h at 600°C (AOAC 942.05) at furnace (Elektromag, İstanbul, 

TR); fat by dietilether extraction method (AOAC 920.39) at fat extractor (Velp Scientifica, 148 Solvent Extractor 

Milan, IT); crude protein by Nx6.25 Kjeldahl method (AOAC 984.13) at protein analyzer (Gerhard Kjeldatherm, 

Königswinter, DE) in University of Yuzuncu Yil, Faculty of Veterinary, Laboratory of Animal Nutrition and 

Nutritional Disease. Metabolizable energy levels of diets were calculated according to Pauzenga (1985). Blood 

samples of the experiment were collected from 7 birds of each group into green closure tubes with lithium heparin 

on slaughter day (42nd day), and immediately taken to Laboratory of Van Medical Park Hospital. The bloods were 

analyzed on pH, pCO2, pO2,  pCO3
-, HCO3std, TCO2, BEecf, Be(B), SO2c, Hct, THbc, Ca++, Ca, P, Na, K, Cl, Mg, 

protein  uric acid, glucose, lactate with instrument of blood gases (GEM Premier 3000, Instrumentation Laboratory 

Inc., Lexington, MA, USA) and auto analyzer (Cobas Integra-800 Analyzer, Roche Diagnostics GmbH., 

Mannheim, DE).  

Growth parameters and Carcass traits: All birds of the experiment were weighed and calculated weekly for live 

weight, feed intake and feed conversion rate (FCR), (feed/gain). On 42nd the slaughter day, heads, foots and 

feathers of birds were separated from those trunks of 7 birds of each group, and organs of digestive system except 

liver and kidney removed from those trunks as “hot carcass”. Dividing hot carcass weight into live weight before 
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slaughtering were calculated “carcass yield”.  Fats of covers of gizzard, duodenum and intestine were weighed as 

“abdominal fat”.        

Statistical Analysis: Data of the experiment were analyzed by GLM procedure and differences of means were 

considered significant by Duncan Multiple Range test of SAS (1995) (P<0.05). Regression equations (R2=over 

50%) of variables were determined by linear effect.  

 

3. Results and Discussion  

 

In the diets of broilers must be 0.20% Na, 0.30% K and 0.20% Cl for 0-3 weeks of age and 0.15% Na, 0.30% K 

and 0.15% Cl for 3-6 wk of age according to NRC (1994). However, researchers reported different values from 

NRC (1994). For example, to reach optimum body weight, it is emphasized by Mustahq at al.12 and Murakami et 

al. (13) that the amount of Na and Cl should be 0.25% and 0.30% for 0-28 days and 0.15% Na and 0.23% Cl for 

21-42 days, respectively. Besides, amount of K should be 0.50% and 0.47% for 0-21 d and 21-42 d, respectively 

in broilers diets (Oliveira et al., 2005). In the present study, the effects of diet supplemented with NH4Cl or anion 

groups (A1 and A2), salt group (S) and NaHCO3 or cation groups (C1, C2 and C3) or 0.1-0.7% Na/K and 176-422 

mEq/kg DEB are shown on the performance of broiler in Table 2. The highest live weight was quantitatively 

observed in C2 group in 21-42 d (P<0.05), however, there were no significant differences among the groups in 0-

21 and 0-42 days. Live weight of C2 group (0.4-0.5 ratio of Na/K and 311-344 mEq/kg of DEB) was higher than 

C3 agreed with results of Borges et al. (2003) as over 340 mEq/kg of DEB decreased live weight in broiler. Johnson 

and Karunajeewa (1985) were also reported that 0.38 of Na/K and 344 mEq/kg of DEB increased live weight 

compared to 0.11 of Na/K and 553 mEq/kg of DEB in broilers diets. Our experiment, observing no significant 

differences among the groups during the trail (0-42 d), (P>0.05) are corroborated to Murakami et al. (2001) and 

Ravindran et al. (16) since they have indicated that exist of 150-330 mEq/kg of DEB has no significant effect on 

body weight gain. However, Borges et al. (2003) reported that body weight increased by increasing DEB from 40 

to 240 mEq/kg. Diler et al. (2010) observed that increasing Na/K ratio from 0.5 to 1.39 enhanced body weight 

gain of trout. In this study, using lower Na/K ratio (0.1-0.7) than those of Diler et al. (2010) could be the reason 

to no observing body weight gain. Feed intake and FCR of the experiment were not affected by varying Na/K and 

DEB during 0-42 days (P>0.05) in Table 2. Similar results were also reported by Ravindran et al. et al. (2008) that 

over 300 mEq/kg DEB in broiler diet did not influence feed intake, and Johnson and Karunajeewa (1985) indicated 

that 0.38 of equal Na/K ratios and different -29-180 mEq/kg of DEB of diets did not affect on FCR. The values of 

blood pH of our study were agreed with those of 7.10-7.37 in the studies (Johnson and Karunajeewa 1985; 

Olanrewaju et al. 2007). In the present experiment, blood pH was found quantitatively cationic groups more than 

anionic groups, like Olanrewaju et al. (2007)’s results. PO2 of this study were determined between 32.42 to 59.85 

mmHg. This findings is lower than those of Murakami et al. (2001) reported between 74.63 and 83.9 mmHg. In 

our opinion, we done the experiment at high altitude (1727 m) in Van, Turkey, but Murakami et al. (2001) done 

his experiment about 932 m altitude in Colombo, Parana, Brazil, about twice lower than Van. Because atmospheric 

pressure is 760 mmHg at sea level, it is become 523 mmHg at 3000 m, and 87 mmHg at 15000 m. Therefore, 

amount of oxygen is decreased by soaring higher places. Olanrewaju et al. (2007) indicated that increasing DEB 

did not impact on pO2. Values of HCO3, HCO3std, TCO2, BEecf, Be (b), Hct and THbc parameters are seen lesser 

anionic groups than cationic groups, (P<0.05), (see Table 6, R2=0.63-0.82). The values of these confirm those 

results of the other studies (Borges et al., 2003; Murakami et al., 2001; Johnson and Karunajeewa, 1985). The 

results were corroborated those of Squires and Julian (2001) reported that high bicarbonate (NaHCO3) or DEB of 

diets increased on pCO2, HCO3, Hct and THbc. However, researchers (Borges et al., 2003; Murakami et al., 2001; 

Johnson and Karunajeewa, 1985) indicated that increasing DEB did not altered values of pCO2, HCO3, HCO3std, 

TCO2, BEecf and Be (b). The percentages of Hct were ranged between 22 and 37.57% in this study. The other 

studies (Borges et al., 2003; Olanrewaju et al., (2007) reported that increasing DEB of broiler diet did not affect 

on Hct. However, Squires and Julian (2001) reported that increasing DEB increased Hct. We estimated that 

lowering of Hct and THbc of A1, A2 and S1 groups of the experiment is caused by high pO2 and SO2c. This 

situation is indicated that oxygen carrying capacity of anionic groups is lower than cationic groups. SO2c level was 

the lowest in C1 group (P<0.05). Ninety-five percent of oxygen is bonded on hemoglobin. O2 saturation of 

hemoglobin depends on directly pO2 (Acunaş, 2011). Murakami et al. (2001) reported that SO2c was not affected 

by increasing DEB or sodium level. In our opinion, the highering of SO2c in anionic groups is caused by increasing 
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oxygen consumption of tissue because of anionic situation such as low pH and pCO2. Anion gaps of diets of the 

present study were calculated as 7.97-20.84 mEq/l. Anion gap is increased at acidic condition or present of high 

Cl. If NaHCO3 or DEB are high in diet, anion gap is low (Olanrewaju et al., 2007; Squires and Julian, 2001). 

Normally, low anion gap is preferred. In this study, the lowest anion gap was observed 7.97 mEq/l of C2 group 

(P<0.05), which may be a sign for the best diet for broilers. 

 

Table 5. Effects of experimental diets with A1, A2, S, C1, C2 and C3 or Na/K (0.1-0.7) 

and DEB (176-422 mEq/kg) on some carcass traits 

 

Traits A1 A2 S C1 C2 C3 SEM     

Hot carcass, g 1705 1817 1825 1775 1863 1790 0.07 - 

Carcass yield, % 71.09b 71.55b 75.07a 68.96b 69.30b 71.21b 1.06 

Abdominal fat, g 25.71 26.28 26.28 31.14 24.85 32.00 2.72 - 
-:Different of means of groups in rows are non-significant (P>0.05). 

           a- b : Means with different superscripts a same row are significantly different (P<0.05).  

         

Table 3. Effects of experimental diets with A1, A2, S, C1, C2 and C3 or Na/K (0.1- 

0.7) and DEB (176-422 mEq/kg) on blood gases and hematological variables 

 

Variables A1 A2 S C1 C2 C3 SEM 

pH 7.14c 7.17bc 7.29a 7.27a 7.30a 7.23ab 0.02 

pCO2, mmHg 30.42bc 31.57bc 26.85c 40.28a 37.00ab 39.28a 2.19 

pO2, mmHg 58.71a 55.57a 59.85a 32.42b 37.57b 40.57b 4.24 

HCO3
-, mmol/l 14.75b 14.02b 20.41a 20.28a 21.32a 21.3a 1.18 

HCO3std,  mmol/l 14.25b 13.98b 20.22a 19.4a 20.71a 19.88a 1.02 

TCO2,  mmol/l 16.08b 15.22b 21.70a 21.61a 22.68a 22.81a 1.24 

BEecf, mmol/l -14.27b -14.40b -6.07a -6.6a -5.08a -6.15a 1.45 

Be(b), mmol/l -13.22b -13.4b -5.671a 6.22a 4.84a -5.84a 1.32 

SO2c, % 86.28abc 89.42ab 92.42a 55.28d 71.00c 71.00c 4.90 

Hct, % 22.00c 24.14bc 26.14bc 30.42a 37.57a 29.57a 4.24 

Thbc, g/dl 6.80c 7.48b 8.11b 9.47a 9.27a 9.17a 0.34 

Anion gap, mEq/l 10.79b 20.84a 13.84ab 11.16 b 7.97 b 13.91ab 2.69 
 a-d : Means with different superscripts a same row are significantly different (P<0.05).  

 pH: -log10 H+, pCO2: carbon dioxide partial pressure, pO2: partial pressures of oxygen, HCO3
-: bicarbonate, HCO3std: standard plasma 

bicarbonate, TCO2: total CO2, BEecf: base excess extra cellular fluid, Be(b):base excess in plasma, SO2c: oxygen saturation of 

hemoglobin, Hct: hematocrit, Thbc: total hemoglobin, Anion gap = Na+-(Cl- +HCO3
-). 

 

Table 4. Effects of experimental diets with A1, A2, S, C1, C2 and C3 or Na/K (0.1-0.7) 

and DEB (176-422 mEq/kg) on blood and serum parameters 

 
Parameters A1 A2 S C1 C2 C3 SEM    

Ca++, mmol/l 1.41a 1.36ab 1.28c 1.37ab 1.37ab 1.32bc 0.01 

Calcium,(serum),g/dl 12.02 11.57 11.28 11.72 11.17 11.85 0.55 - 

Phosphorus, mg/dl 7.15b 6.38bc 8.32a 6.55c 6.04c 6.90bc 0.33 
Sodium, mmol/l 141.42b 142.85b 142b 147.85a 146a 147.57a 0.95 

Potassium, mmol/l 5.45a 5.01ab 4.80b  2.88cd 2.64d 3.21c 0.16 

Chlorine (serum), mmol/L 120.89a 116.9bc 118.7ab 115.0bc 115.1bc 113.14c 1.23 

Magnesium, mg/dl 3.25 3.15 3.52 4.13 3.38 3.28 0.41 - 
Total protein (serum),g/dl 3.89 2.98 3.36 3.63 3.28 3.48 0.34 - 

Uric acid, mg/dl 3.58b 5.65a 4.48ab 4.19ab 3.65b 4.98ab 0.47 

Glucose, mg/dl 232a 233a 228a 202b 214ab 230a 7.39 

Lactate, mmol/l 5.92c 6.62bc 5.57c 9.62a 8.77ab 8.87ab 0.76 

-: Different of means of groups in rows are non-significant (P>0.05). 
           a- c : Means with different superscripts a same row are significantly different (P<0.05).  
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Table 1. Ingredients and chemical compositions of diets in the experiment 

 

 Starter phase (0-21 d)  Grower phase (21-42 d) 

 A1 A2 S C1 C2 C3  A1 A2 S C1 C2 C3 

 Measured Dietary Na/K, mol mol-1/Measured DEB1, mEq kg-1 

Ingredients, kg 0.1/212 0.1/230 0.2/254 0.3/319 0.4/344 0.6/422  0.1/176 0.1/220 0.2/217 0.3/259 0.5/311 0.7/356 

Corn 512.5 517.5 522.5 517.5 512.5 507.5  608.5 613.5 618.5 613.5 608.5 603,5 

Soybean meal, 44% CP   380 380 380 380 380 380  290 290 290 290 290 290 

Canola oil 30 30 30 30 30 30  36 36 36 36 36 36 

Dicalcium phosphate2 20 20 20 20 20 20  20 20 20 20 20 20 

Limestone, 38% Ca 39 39 39 39 39 39  27 27 27 27 27 27 

Mineral-Vitamin premix3 2.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5  1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 

Ethoxyquin 1 1 1 1 1 1  1 1 1 1 1 1 

DL-Methionine 2 2 2 2 2 2  2 2 2 2 2 2 

L-Lysine HCL 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5  0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 

NaCl4 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5  2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 

NH4Cl5 10 5 - - - -  10 5 - - - - 

NaHCO3
6 - - - 5 10 15  - - - 5 10 15 

Total 1000 1000 1000 1000 1000 1000  1000 1000 1000 1000 1000 1000 

Analyzed nutrients 

Dry matter (DM), % 91.86 91.89 91.62 91.34 92.18 91.57  91.11 91.68 91.67 91.26 91.46 91.55 

Ash, % 7.57 6 6.48 6.36 6.57 7.53  8.78 9.26 8.60 7 9 9.12 

Crude protein, % 22 22.1 22 22 22.15 22.05  18.70 18.7 18.5 18.7 18.2 18.3 

Ether extract, % 6.20 6.15 6.36 6.42 5.08 4.52  5.09 4.62 4.63 4.21 4.08 4.71 

Crude fiber, % 4.19 4.28 4.37 4.35 4.01 4.25  4.2 4.08 4.38 4.3 4.2 4.35 

NFE, %7 51.9 53.36 52.41 52.19 54.38 53.22  54.34 55.1 55.56 57.05 55.98 55.07 

AME, kcal/kg8 3164 3215 3195 3192 3166 3075  3037 3026 3036 3062 2994 3017 

Ca, % 0.95 0.89 0.76 0.87 0.79 0.94  1.32 1.31 1.42 1.35 1.62 1.86 

P, % 0.94 0.77 0.88 0.89 0.89 0.71  0.98 1.05 0.94 1.04 1.04 0.98 

Na, % of DM 0.11 0.13 0.15 0.28 0.35 0.54  0.10 0.13 0.15 0.25 0.39 0.50 

K, % of DM 0.91 0.92 0.87 0.96 0.95 0.93  0.76 0.76 0.79 0.73 0.75 0.74 

Cl, % of DM 0.25 0.22 0.12 0.17 0.18 0.18  0.22 0.11 0.18 0.13 0.18 0.18 
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1: DEB, Dietary Electrolyte Balance, mEq/kg DM = (Na + K)-Cl. 
2: 24% Ca and 16.2% available P.    
3: DSM Rovimix VM 124®  in per 2.5 kg: : 15 000 000 IU Vitamin A, 3 000 000 IU Vitamin D3, 100 000 mg Vitamin E, 5000 mg 

Vitamin K3, 3000 mg Vitamin B1, 6000 mg     

   Vitamin B2, 50 000 Niacin, 6000 mg Vitamin B6, 20 mg Vitamin B12, 15000 mg Calcium D-Pantotenate, 50 000 mg Niacin, 1500 
mg Folic acid, 150 mg Biotin, 80 000 mg  

   Mn, 60 000 mg Fe, 60 000 mg Z, 5000 mg Cu, 200 mg Co, 1000 mg I, 150 mg Se.   
4: NaCl = % 0.40 Na and % 0.60 Cl.                    5: NH4Cl = % 0.66 Cl.                    6: NaHCO3 = % 0.27 Na.               
7: NFE, Nitrogen Free Extract, % = 100 - (% Moisture + % Crude Protein + % Crude Fiber + % Ether Extract + %Ash). 
8: AME, Apparent Metabolizable Energy, kcal/kg = 37 x % Crude Protein + 81.8 x % Ether Extract + 35.5 x % NFE (Pauzenga, 

1985). 
 

 

Table 6. Regression equations (R2=over 50%) of experimental diets with A1, A2, S, C1, 

C2 and C3 or Na/K (0.1-0.7) and DEB (176-422 mEq/kg) 

 

 

Variable (y) 

Prediction equation 

(regression)* 

 

Mean  

 

R2 

pCO2, mmHg y = 2.1149x + 26.831 34.23 0.53 

pO2, mmHg y = -4.918x + 64.661 47.45 0.59 

Hct, % y = 2.3549x + 20.065 28.31 0.63 

HCO3
-, mmol/l y = 1.5577x + 13.228 18.68 0.75 

HCO3std,  mmol/l y = 1.3577x + 13.321 18.07 0.67 

TCO2,  mmol/l y = 1.5983x + 14.423 20.02 0.76 

BEecf, mmol/l y = 1.9437x – 15.565 -8.76 0.70 

Thbc, g/dl y = 0.5309x + 6.5253 8.38 0.82 

Chlorine (serum), 

mmol/L 

y = -1.3671x + 121.41 116.62 0.82 

Sodium, mmol/l y = 1.3157x + 140.01 144.62 0.73 

Potassium, mmol/l y = -0.578x + 6.0213 4.00 0.78 

Lactate, mmol/l y = 0.7214x + 5.0367 7.56 0.60 

*: Linear effect, P<0.05 

 

When blood biochemical parameters in Table 4 are seen, ionized calcium was quantitatively the highest 

in A1 group. Ionized calcium (Ca++), which is not bond plasma protein, anionic complex and other substance or 

free and active form, is 50% of total calcium in plasma (Üstdal et al., 2005). Ionized or free calcium decrease when 

blood pH rises (Odom et al., 1997).Squires and Julian19 found that high sodium bicarbonate of diet decreased blood 

ionized calcium. In other words, ionized calcium increases in acidic condition. The result was obtained in this 

study as well. Ca, Mg and Total protein of blood had no effect diets with Na/K ratios and varying DEB (Table 4). 

The highest P was found in S group received diet contains only salt (P<0.05). In general, P decreases in 

hypokalemia (Üstdal et al., 2005). P values of plasma of the experiment agree to those of Lima et al.(1997). Na 

level of this study increased (P<0.05), (Table 6, R2=0.73), but potassium decreased attributed to increasing Na/K 

and DEB (P<0.05), (Table 6, R2=0.78) because potassium decrease by entering into cell and plunging urine in 

alkalosis (Üstdal et al., 2005). Increasing Na and lowering K in cationic groups of our study are similar in Squires 

and Julian (2001)’s results. However, the other researchers (Olanrewaju et al., 2007; Borges at.al., 2004) elevated 

DEB value did not affect blood sodium and potassium. Cl was quantitatively the highest in A1 group. Researchers 

(Borges at.al., 2004) reported that Cl decreases depend on increasing Na/K and DEB. Uric acid, which is high in 

acidic condition but no problem clinically, is an end-product of protein metabolism. The highest of uric acid in 

acidic group (A2) in this study is confirmed by classical literature (Üstdal et al., 2005). Glucose values of the study 

agree to similar by studies (Borges et al., 2003; Olanrewaju et al., 2007;). Glucose was not affected by Na/K and 

DEB value (R2=<50%, in Table 6) in the experiment because it affected by adrenaline, noradrenaline and 

glucucorticoids (Borges et al., 2003). Similar results were corroborated by Raup and Bottje (1990) that lesser 

lactate was produced at low blood pH. Hot carcass and abdominal fat of carcass traits were not affected by the diet 

with varying Na/K and DEB (P>0.05) in Table 5, but, carcass yield of S group was higher than the others. Parallel 
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results were also reported using of diets with DEB from 210 to 330 mEq/kg by Borgatti et al.(2004). However, 

decreasing DEB increased abdominal fat, reported by Jianlin et al. (2004). And based on the results of this study, 

anionic diet such as A1 or 0.1 of Na/K ratio and 212 mEq/kg of DEB could be fed for broilers in case of insufficient 

Ca. In normal case, it could be said that C1 and C2 of diets or 0.3-0.5 of Na/K ratios and 259-344 mEq/kg of DEB 

were appropriated for broilers.  
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Abstract 

For every type of aircraft, actuator stuck in flight leads to system-induced loss of control in flight (LOC-I) and the 

result is fatal just like numerous accidents. In this paper, to prevent these accidents, active fault tolerant flight 

control (FTFC) is used. For one of the unmanned aerial vehicle (UAV) controller, a mixed type method is used 

which consists of the nonlinear control technique, state-dependent Riccati equation (SDRE) and linear control 

technique, proportional-integral-derivative (PID). This reconfigurable hybrid controller is unlike for the ordinary 

fault control methods. Besides, examples for emergency cases, rudder and aileron actuator stuck at different angles 

are studied. The main purpose is to regain the controls and prevent loss of control in flight (LOC-I). To achieve 

this, reconfigure mechanism (RM) sends signals to SDRE controller to slow down or accelerate. Comparative 

figures are given to illustrate the effectiveness of the hybrid controller architecture.  

Keywords: FTFC, SDRE, UAV, LOC-I. 

1. INTRODUCTION 

There are different control surfaces to control the aircraft in flight. Despite the fact that it varies according to the 

aircraft type, for a fixed wing aircraft, there are primary flight controls which consist of aileron, elevator and 

rudder. For the movement of these control surfaces; mechanical, hydro mechanical or fly-by-wire systems are 

used. These systems are connected to the actuators. Finally, control surfaces are manipulated with the help of the 

actuators. No matter which system used, there are problems about these systems. As a result,  Loss of Control in-

flight (LOC-I) occurs. The meaning of the LOC-I is unable to recover from the loss of control (ICAO, 2018). Due 

to LOC-I, fatal accidents for worldwide commercial jet fleet approximately doubled compared with the Controlled 

Flight into Terrain (CFIT) accidents and in connection with the LOC-I, 14 accidents 1129 onboard fatalities 

depicted in Figure 1 has occured between 2008-2017 for Worldwide Commercial Jet Fleet (Boeing, 2018).  

 

Figure 14. Fatal Accidents, Worldwide Commercial Jet Fleet, from 2008 through 2017 (Boeing, 2018).   

 

LOC-I is dangerous and fatal for air crew and passengers. In addition, small damages leads to total damage of the 

aircraft. There are three main contribution factor for LOC-I: meteorological, human and system induced. With 
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regard to system-induced LOC-I, “faults or failures or damage of or to any or all of the aircraft control effectors” 

is one of the sub-category (Steven, 2007). In this article, this type of LOC-I was tried to be prevented. 

With regard to fly-by-wire control systems, there are flight control computers (FCC). In these computers, different 

algortihms can be used. For example, in modified F-15, direct Adaptive Control System for Intelligent Flight 

Control System (IFCS) is used as a fault tolerant flight control (John et al., 2009). In this paper, State Dependent 

Riccati Equation (SDRE) is used as an algorithm in the FCC and the control system is assumed to be fly-by-wire. 

Besides, as an reference command, proportional-integral-derivative (PID) is used.  

 

2. SIMULATION COMPONENTS 

Block diagrams are used to model all components for the simulation. These components are Mode Control Panel 

(MCP), Stuck Fault Injection, Reconfigure Mechanism (RM), the UAV, Environment, Flight Control Computer 

(FCC), Fault Diagnosis and Isolation (FDI), Avionics. Aerodynamics derivatives are used in the UAV model.  

SDRE and PID algorithm is used in the FCC. The pilot adjust airspeed, altitude and heading from MCP. 

Reconfigure Mechanism is used for adjusting flight control computer during different emergency case. The general 

architecture of the simulation is depicted in Figure 2. 

 

Figure 2. The component of the simulation.   

For simulation, single engine, 169 kg. UAV is designed in the XFLR5 which is an open source program. The 

UAV’s mass, inertia depicted in Table 1, center of gravity, center of pressure, lenght of the wing chord and span 

are used. Stability derivatives depicted in Table 2 are taken from this program in the stability axis. All these 

parameters are used in the MATLAB/Simulink environment for simulation. In the UAV model, there are 

aerodynamics which consist of stability derivatives and 6 degrees of freedom equations. 

Table 14. Stability Derivatives of the UAV in the stability axis. 

Inertia Definition Value Unit 

Ixx Moment of Inertia 60.340 kg.m2 

Iyy Moment of Inertia 66.920 kg.m2 

Izz Moment of Inertia 126.90 kg.m2 

Ixy Product of Inertia 0 kg.m2 

Ixz Product of Inertia -3.299 kg.m2 

Iyz Product of Inertia 0 kg.m2 

m Mass 169 kg. 
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Table 2. Stability Derivatives of the UAV in the stability axis. 

 CD CL Cy Cl Cm Cn 

u 0.03129 -0.00594 - - - - 

α 0.1288 5.5776 - - - 0.065939 

β - - -0.2006 -0.01534 - 0.065939 

p - - -0.0302 -0.5417 - -0.0694 

q - 9.7010 - - -19.1029 - 

r - - 0.1508 0.1197 - -0.0462 

δa - - - 0.1189 - -5.4293e-04 

δe 0.0446 0.5106 - - -1.7605 - 

δr - - 0.0571 0.0019 - -0.0202 

 CDo CLo Cyo Clo Cmo Cno 

 0.0121 0.3515 0 0 0.0358 0 
 

3. FLIGHT CONTROL COMPUTER AND ALGORITHM 

For  Flight Control Computer, State Dependent Riccati Equation (SDRE) algorithm is used. SDRE algorithm is a 

nonlinear control which represents the dynamics of the system accurately. Mathematical background for SDRE 

starts from the representation of the nonlinear system as:  

ẋ = f(x) + B(x)u          x(0) = x0 

y(t) = C x(t)                                         (1)  

In equation (1), nonlinear term f(x) can be linearized and represented as A matrix. However, in SDRE state 

dependent coefficient (SDC) matrices are used to represent the nonlinear term. A(x) is a SDC matrix and is not 

unique. In the A(x) matrix, there are nonlinear terms but these terms become numbers during state feedback of the 

matrix. As a result, in each sample time, A(x) matrix can be different due to the change in states and become 

linear-like. Some of the assumptions have to be made: the system is affine in the input, nonlinear in the state, 

autonomous, full state observable (Tayfun, 2008). After SDC matrices are developed with the help of the 

MATLAB function, they are used in the Algebraic Riccati Equation (ARE) given in equation (2) for regulator and 

equation (3) for tracking (Desineni, 2003). These ARE equations are solved with different methods. In this paper, 

eigenvalue and eigenvector method is used. In addition, other direct methods can be used such as Schur 

decomposition or itterative methods such as Kleinman’s algorithm, Newton’s method. 

    PA(x) + AT(x)P + Q‐PBR‐1BTP = 0                                                   (2) 

    PA(x) + AT(x)P + CTQC‐PBR‐1BTP = 0                                                 (3) 

When P is calculated from ARE, it is going to be used in control gains calculation which is given in equation (5) 

for regulator and equation (6) for tracking. Finally, control law becomes as given in equation (4). 

 

 

u(t) =  ‐KRx(t) + KTz(t)                                                                (4) 

                                       KR = R
‐1BTP                                                                                             (5) 

                                                    KT = R
‐1BT(PBR‐1BT‐AT)‐1CTQ                                                       (6)                        
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At the same time, the main purpose of the optimal control is minimizing cost function given in equation (7) for 

regulator and in equation (8) for tracking during ARE calculation. 

                                      JR = ∫ [xT(t) Q x(t) + uT(t) R x(t)
∞

0
]dt                                                (7) 

                                                    JT = ∫ [eT(t) Q e(t) + uT(t) R x(t)
∞

0
]dt                                                       (8)                         

The summary for calculation is given in Figure 3. 

 

Figure 3. Calculation of control law. 

3.1 SDC Matrices 

Equations are in the form of ẋ = A(x)x(t) + B(x)u and SDC matices are given for outer loop in equation (9) and 

for inner loop in equation (10). 

 

                     [

ϕ̇

θ̇
ψ̇

] = [
0 0 0
0 0 0
0 0 0

] [[
ϕ
θ
ψ
]] + [

1 tanθsinϕ tanθcosϕ
0 cosϕ ‐sinϕ
0 sinϕ/cosθ cosϕ/cosθ

] [
p
q
r
]                                          (9)       

               [
ṗ
q̇
ṙ

] = [

I1IxxLp+I2 IzzNp+I4q 0 I1IxxLr+I2 IzzNr+I3q

‐(Ixz/Iyy)p‐(I7/Iyy)r Mq (Ixz/Iyy)r

I2IxxLp+I5 IzzNp+I6q 0 I2IxxLr+I5 IzzNr‐I4q
] [[
p
q
r
]] +

                                                        [

I1IxxLδa
+I2 IzzNδa 0 I1IxxLδr

+I2 IzzNδr
0 Mδe 0

I2IxxLδa
+I5 IzzNδa 0 I2IxxLδr

+I5 IzzNδr

] [

δa
δe
δr

]                                   (10)                         

 

As stated in Figure 3, after SDC matrices are generated during simulation for each time, control law is calculated 

which is given is equation (4). The sample time of the calculation process is the same as MATLAB/Simulink. 

Equation (11) and equation (12) are used in SDC matrices. 

         I1 =
Izz

I8
       I2 =

Ixz

I8
   I3 =

(Iyy‐Izz)Izz‐I
2
xz)

I8
    I4 =

(Ixx‐Iyy+Izz)Ixz)

I8
                                          (11)       

       I5 =
Izz

I8
     I6 =

(Ixx‐Iyy)Ixx‐I
2
xz)

I8
    I7 = Ixx‐Izz     I8 = IxxIzz‐I

2
xz                                          (12)       
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3.2 The architechture of the Flight Control Computer algortihm 

KT1, KT2  are calculated with the help of the equation (6) and KR2 is calculated with the help of the equation (5). 

KR2 is used for stability augmentation system (SAS) to make the UAV more stable. Besides, there is a washout 

filter for yaw rate (r). This is used for generating rudder command to help heading change and minimizing side 

slip.   

The pilot or operator can adjust airspeed, altitude and heading fom mode control panel (MCP). After that, rate 

limiters are used for altitude and heading, command filter is used for speed depicted in Figure 4.     

 

 

Figure 4. The architechture of the Flight Control Computer algortihm. 

Reference command is used for generating θref  and ϕref  commands from reference altitude, heading for SDRE 

controller part depicted in Figure 5. Besides, throttle command is generated directly with the help of the reference 

air speed.  

 

Figure 5. The architecture of the Flight Control Computer algortihm. 

3.3 Reconfigure Mechanism 

Reconfigure mechanism (RM) is used for reconfiguring rate limiters in the MCP; rate limiters in the reference 

command in the FCC; controller algorithm in the FCC. There are 4 mechanisms for different emergencies. These 

mechanisms are 1 (Reconfiguration of ψ and ϕ limiters), 2 (Reconfiguration of Q and R for KT1), 3 

(Reconfiguration of Q and R for KT2 and KR2), 4 (SDRE or LQR). Especially, 3th mechanism is very strong 

feature for increasing or decreasing movement of the control surfaces. Supervisor works as a commanding unit. It 

actives mechanisms and the level of the reconfiguration, if the signal is transmitted from Fault Diagnosis and 

Isolation (FDI) which is not modelled for this paper. It is assumed that FDI detects stuck and transmits to 

supervisor. Also, algorithm can be changed from SDRE to Linear Quadratic Regulator (LQR), if there is a problem 

about controllability and observability of SDC matrices. 
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4. RESULTS 

Different levels of stuck is studied but in this paper, only 0.5 degree aileron stuck and 20 degree rudder stuck are 

depicted.  

4.1 Aileron stuck (0.5 degree) 

 

 

Figure 6. Aileron stuck (0.5 degree) and reconfiguration does not occur. 

 

 

Figure 7. Aileron stuck (0.5 degree) and reconfiguration occurs. 

In Figure 6, fast response of the controllers sometimes ends up in a deadly manner so reconfiguration is vital and 

obligatory to prevent LOC-I. In Figure 7, reconfiguration occurs and with the help of the 3th mechanism, rudder 

movement is increased and 1th mechanism, maneuvers are limited. Finaly, the flight is normal and safe.  
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4.2 Rudder Stuck (20 degrees)  

 

Figure 8. Rudder stuck (20 degrees) and reconfiguration does not occur. 

 

 

Figure 9. Rudder stuck (20 degrees) and reconfiguration occurs. 

In Figure 8, LOC-I occurs so reconfiguration is vital and obligatory to prevent LOC-I. In Figure 9, reconfiguration 

occurs and with the help of the 3th mechanism, aileron movement is decreased and 1th mechanism, maneuvers 

are limited. Finaly, the flight is normal and safe. Besides, at the 20th second, the UAV makes a 40 degree heading 

change with a 10 degree bank angle. Normally, the UAV makes 20 degree bank angle during heading change 

without reconfiguration. 

5. DISCUSSIONS 

Results show that, after reconfiguration of the flight control computer (FCC) and mode control panel (MCP), loss 

of control in-flight (LOC-I) is prevented. During emergency, especially 3th mechanism is very useful for 

decreasing or increasing the movement of control surface. After recovery, 1th mechanism is used for limiting the 

UAV maneuver. It works as an assistive device during maneuvers.  
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6. CONCLUSION 

SDRE algotihm is used as a fault tolerant flight control (FTFC). Design flexibility can be achieved with the 

reconfiguration of Q and R matrices of the SDRE algorithm in the FCC. During aileron and rudder stuck, SDRE 

algorithm works well to prevent loss of control in-flight (LOC-I) . 2th mechanism is not used because 3th 

mechanism is enough for the prevention of LOC-I. However, for different emergency cases as a further study, the 

construction of this mechanism is useful.   
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Stella kiraz çeşidinde farklı dal tiplerindeki bazı sürgün ve yaprak özelliklerinin incelenmesi 
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Özet 

Modern meyve yetiştiriciliğinde etkin bir budama programının uygulanmasında ağaç üzerindeki dal tiplerinin ve 

bu dallar üzerinde oluşan tomurcuk, çiçek, yaprak, meyve gibi organların özelliklerinin ayrıntılı olarak bilinmesine 

ihtiyaç bulunmaktadır. Bu sayede verim ve kalitenin artırılmasına yönelik bazı biyolojik, morfolojik ve fizyolojik 

parametrelerin elde edilebilmesi mümkün olabilmektedir. Çalışmada semiarid iklim özelliğine sahip Şanlıurfa 

koşullarında SL 64 anacı üzerine aşılı 13 yaşlı Stella kiraz çeşidi ağaçlarında bulunan 5 farklı dal tipinde sürgün 

uzunluğu, yaparak sayısı, yaprak eni, yaprak boyu, yaprak sapı uzunluğu, yaprak alanı, yaprak sıcaklığı ve klorofil 

içeriği ile stoma iletkenlikleri incelenmiştir. Tam verim çağındaki kiraz ağaçlarında 5 farklı dal tipinde yapılan 

ölçüm ve sayımlarda sürgün uzunluğunun 25.48–45.50 cm, yaprak sayısının 16.96-66.04 adet, yaprak enin 5.55-

6.19 cm, yaprak boyunun 13.32-15.08 cm, yaprak sapı uzunluğunun 4.29-4.78 cm, yaprak alanının 97.48-154.74 

cm2, yaprak sıcaklığının 31.42-33.08oC, yaprak klorofil SPAD değerinin 13.32-15.80 ve stoma iletkenliğinin 

320.24-364.86 mmol m¯²s¯ˡ arasında değişim gösterdiği saptanmıştır. Araştırmada kullanılan 1, 2 ve 3 yaşlı farklı 

karakterlere sahip bu dal tiplerinde incelenen özelliklerin büyük varyasyon gösterdikleri belirlenmiştir. 

Çalışmadan elde edilen bulguların verim özellikleriyle ilişkilendirilmesiyle bahçedeki pratik bakım tekniklerinin 

kullanımı ve uygulamasına yönelik faydalı sonuçlar elde edilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Kiraz, Dal tipi, Yaprak, Sürgün 

 

1. GİRİŞ 

 

Anadolu birçok meyve türünde olduğu gibi, kirazın da anavatanı sınırları içerisinde bulunmaktadır. Güney 

Kafkasya, Hazar Denizi ve Kuzey-Doğu Anadolu’nun kiraz meyvesinin anavatanı olduğu bildirilmektedir 

(Özçağıran ve ark, 2005). Kiraz, bu gen merkezlerinden doğuya ve batıya doğru yayılarak dünya üzerinde geniş 

bir alanda yayılma göstermiştir. Bugün yabani olarak doğuya doğru İran ve Afganistan, batıya doğru Balkanlar, 

İsviçre ve hatta İskandinavya’ya kadar ulaşmıştır. Ülkemizde yabani olarak kiraza Kuzey Anadolu Dağları’nda, 

Toroslar’da bol miktarda rastlanmaktadır (Çırtlık 2006). 

Kiraz, Türkiye meyve yetiştiriciliğinde de önemli yeri olan türlerden birisidir. Son yıllarda Türkiye’de kiraz 

yetiştiriciliğinde çok önemli gelişmeler olmuştur. Türkiye sahip olduğu zengin ekolojik koşullar nedeni ile erken, 

orta ve geç mevsim kiraz çeşitlerinin yetiştirilebildiği çok büyük üretim potansiyeline sahip bir ülkedir (Demirsoy, 

2015). Türkiye, 2.500.000 ton civarındaki dünya kiraz üretiminde, yaklaşık 500.000 tonluk üretim ile %20’lik bir 

paya sahiptir (FAO, 2013).  

Kiraz yetiştiriciliğinde kendine uyuşmazlıkla ilgili düşük meyve tutumu bahçelerdeki verim düşüklüğüne neden 

olan sorunların başında gelmektedir (Özçağıran, ve ark 2005). 1970'lerden sonra ıslah çalışmalarının artmasıyla 

hastalıklara ve değişik iklim koşullarına dayanıklı, kendine tozlanan, yüksek verimli, iri meyveli ve bodur 

çeşitlerin geliştirilmesi ve özellikle bodur ve klon anaçların üretilmesiyle kiraz, üreticiler için karlı bir meyve türü 

olarak önem kazanmıştır (Kunter, 1998; Webster and Looney, 1999;). Kanada’da sun’i yöntemle ilk kendine 

verimli kiraz çeşidi 1956 yılında elde edilmiştir. Stella olarak adlandırılan bu çeşitten sonra Celeste, İsabella, New 

Star, Lapins, Sunburst, Sweet Heart gibi kendine verimli çeşitler elde edilmiştir (Kunter ve ark., 2009). Kendine 

verimli Stella kiraz çeşidinin gerek dünyada gerekse ülkemizde oldukça geniş bir alanda yetiştiriciliği 

yapılmaktadır. Bu çeşidin morfolojik, biyolojik ve fizyolojik özelliklerinin belirlenmesine yönelik birçok çalışma 

yapılmıştır. Ancak farklı dal tiplerindeki meyve, yaprak ve stoma özellikleri ile ilgili kapsamlı çalışmalara 

rastlanmamıştır. Ayrıca, yaklaşık yirmi yıl öncesinde Güneydoğu Anadolu Bölgesi’ndeki kiraz üretimi 965 ton 
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civarında iken, 2014 yılında bu bölgedeki kiraz üretimini 6.915 tona ulaşmıştır (TUİK, 2014). Yazları sıcak ve 

kışları kısmen soğuk sayılabilecek bir iklim özelliğine sahip olan Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kiraz 

yetiştiriciliğine yönelik (Mardin - Ömerli ve Yeşilli hariç) araştırma yok denecek kadar azdır. Ülkemizin diğer 

bölgelerinde yapılan çalışmalara benzer şekilde kısmen erken sayılabilecek dönemde meyve olgunlaşma 

potansiyeli bulunan kirazın, bu bölgede de yetiştiricilik performanslarının belirlenmesi büyük önem arz etmektedir 

(İkinci ve Bolat, 2015). Kiraz ağaçlarında çeşit seçimi ve bahçecilik işlemlerinde verim ve kalitenin artırılmasına 

yönelik alınacak önlemler açısından bazı biyolojik, morfolojik ve fizyolojik parametreler ve bunlar arasındaki 

ilişkilerin incelenmesi gerekmektedir. Meyve ağaçlarında, ağaçlar üzerinde verim yüküne hangi dal tiplerinin ve 

bunlar üzerindeki yaprakların farklı özelliklerinin ne düzeyde etki ettiğine dair bilgileri içeren ayrıntılı fazla 

çalışma bulunmamaktadır.  Bu konuda elde edilecek bilgiler sayesinde etkin bir budama yönetiminin planlanması 

mümkün olabilecektir. Ayrıca,  incelenecek fizyolojik parametrelerden de konunun mekanizmasının 

açıklanmasına yardımcı bilgiler elde edilme imkanı doğmaktadır. 

Bu çalışmada, yarı kurak iklim koşullarına sahip Şanlıurfa’da yetiştirilen kendine verimli Stella kiraz çeşidinde 

farklı dal tiplerinde bazı sürgün ve yaprak özellikleri incelenmiştir. Çalışmadan elde edilen bulguların verim 

özellikleriyle ilişkilendirilmesiyle, bahçedeki pratik bakım tekniklerinin kullanımı ve uygulamasına yönelik 

faydalı sonuçların elde edilebilmesi amaçlanmıştır. 

 

2. MATERYAL VE METOD 

Araştırma, Harran Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Bahçe Bitkileri Bölümü Araştırma ve Uygulama Bahçesinde 

2004 yılında Prunus mahaleb L. üzerine aşılı, 5×5 m aralık ve mesafede dikilmiş olan 13 yaşlı Stella kiraz çeşidine 

ait ağaçlar üzerinde yürütülmüştür. Çalışmanın bitkisel materyalini oluşturan Stella kiraz çeşidi kendine verimlilik 

özelliğine sahiptir (Özçağıran ve ark., 2005). 

Araştırmada aşağıda belirtilen tespit, gözlem, sayım, ölçüm ve analizler yapılmıştır. 

2.1Farklı Dal Tiplerinin Belirlenmesi 

Kirazdaki dal tipleri Şekil.1’de görülmektedir (Özkan ve Gerçekçioğlu, 2009). 2017 ilkbaharında çiçeklenme 

öncesinde Stella kiraz çeşidinde ağacın güney yönünden Şekil.1’de görülen her dal tipi için beşer tane dal seçilmiş 

ve çalışmalar bu dallar üzerinde yürütülmüştür. 

2.2 Yaprak Özellikleri 

Belirlenen dal tiplerinde sürgün uzunluğu ve yaprak sayısı belirlenmiştir. Yine aynı dallarda sürgünün orta 

kısmından üçer tane yaprak alınmış ve alınan yaprak örneklerinde; yaprak alanı(üç yaprağın toplamı), yaprak 

boyu, yaprak eni ve yaprak sapı uzunluğu değerleri tespit edilmiştir. 

Belirlenen dal tiplerindeki ağaç üzerindeki üçer yaprakta stoma iletkenliği “Leaf Porometer” aleti (mmol m -2s-1), 

yaprak sıcaklığı (oC) infrared termometre ve klorofil içeriği değerleri (SPAD) ise taşınabilir klorofil metre cihazı 

ile ölçülmüştür. 

2.3 İstatistiki Değerlendirme 

Çalışma tesadüf blokları deney tertibine göre dört tekerrürlü olarak yürütülmüş ve her tekerrürde bir ağaç yer 

almıştır. Ortalamalar arası farklılığın belirlenmesinde Tukey çoklu karşılaştırma testi kullanılmıştır. 
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Şekil 1. Kiraz’da meyve dallarının görünümü (Özkan ve Gerçekçioğlu, 2009) 

 

3. SONUÇ  

Stella kiraz çeşidinde farklı dal tiplerinde bulunan sürgün ve yapraklarda 2017 yılında elde edilen bazı morfolojik 

özellikleri ile ilgili bulgular Tablo 1’de ve fizyolojik özellikleriyle ilgili bulgular ise Tablo 2’de verilmiştir.  

Yapılan ölçümler sonucunda elde edilen veriler üzerinde yapılan istatistiksel analizlerde sürgün uzunluğu, yaprak 

sayısı, yaprak alanı, yaprak boyutları, yaprak sapı uzunluğu, yaprak klorofil içeriği ve yaprak sıcaklığı üzerine dal 

tiplerinin etkisinin önemli ( P<0.05) olduğu tespit edilmiştir ( Tablo 1, Tablo 2). Beş dal tipindeki sürgün 

uzunlukları 25.48 - 45.50 cm, yaprak sayıları 16.96 - 66.04 adet, yaprak alanları 97.48 -154.74 cm2,  yaprak boyları 

13.32 - 15.08 cm, yaprak enleri 5.55 - 6.19 cm, yaprak sapı uzunlukları 4.29 - 4.78 cm, stoma iletkenlikleri 320.24 

- 364.86 mmol m¯²s¯ˡ , yaprak klorofil SPAD okumaları 13.32  -15.80 ve yaprak sıcaklıkları 31.42  - 33.08oC 

arasında değişim göstermiştir. Elde edilen verilere göre sürgün uzunluğu ve yaprak sayısında en düşük değerler E 

dal tipinde ve en yüksek değerler ise B dal tipinde elde edilmiştir. Öte yandan yaprak alan ve boyutlarındaki en 

düşük değerler A dal tipi ve en yüksek değerler ise D dal tipinde ölçülmüştür. Stoma iletkenliğinde ise bunun 

tamamen tersi bulunmuştur. Diğer taraftan yaprak klorofil içerinde en düşük değerler A ve C dal tiplerinde, en 

yüksek değerler ise E, D, B dal tiplerinde tespit edilmiştir. Yaprak sıcaklığında ise en düşük bulgular C ve B dal 

tiplerinde ve en yüksek bulgular ise D ve E dal tiplerinde belirlenmiştir.  

Tablo 1.Stella Kiraz Çeşidinde Farklı Dal Tiplerindeki Bazı Sürgün ve Yaprak Özellikleri (*) 
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Dal Tipi Sürgün 

Uzunluğu 

(cm) 

Yaprak 

Sayısı 

(Adet) 

Yaprak 

Alanı (cm2) 

Yaprak 

Boyu (cm) 

Yaprak Eni 

(cm) 

Yaprak Sapı 

Uzunluğu 

(cm) 

A  40.05 ab 62.21 a 97.48 c 13.32 b 5.55 c 4.29 

B  45.50 a 66.04 a 119.49 b 14.90 a 5.86 bc 4.67 

C  31.78 c 42.50 b 118.25 b 13.43 b 6.08 ab 4.70 

D  32.73 bc 39.18 b 154.74 a 15.08 a 6.19 a 4.78 

E  25.48 c 16.96 c 120.43 b 15.00 a 5.76 bc 4.76 

(*): Aynı sütunda değişik harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark istatistiksel olarak (P<0.05) önemlidir  

Tablo 2. Stella Kiraz Çeşidinde Farklı Dal Tiplerindeki Yaprakların Stoma İletkenliği, Klorofil İçeriği ve 

Sıcaklık Değerleri 

Dal Tipi Stoma İletkenliği 

(mmol m¯²s¯ˡ) 

Klorofil İçeriği (SPAD) Yaprak Sıcaklığı (oC) 

A  364.86 13.32 b 32.37 ab 

B  349.89 14.90 a 31.49 b 

C  355.96 13.43 b 31.42 b 

D  320.24 15.08 a 33.08 a 

E  338.03 15.80 a 32.57 a 

(*): Aynı sütunda değişik harflerle gösterilen ortalamalar arasındaki fark istatistiksel olarak (P<0.05) önemlidir  

4. TARTIŞMA 

Semi-arid iklim karakteri gösteren Şanlıurfa koşullarında yetiştirilen Stella kiraz çeşidinde değişik yaşlardaki beş 

farklı dal tipindeki sürgün uzunlukları ve yaprak özellikleri arasında önemli sayılabilecek düzeyde varyasyonlar 

belirlenmiştir. Modern meyve yetiştiriciliğinde etkin bir terbiye ve budama programının uygulanmasında ağaç 

üzerindeki dal tiplerinin ve bu dallar üzerinde oluşan tomurcuk, çiçek, yaprak, meyve gibi organların özelliklerinin 

ayrıntılı olarak bilinmesine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu sayede verim ve kalitenin artırılmasına yönelik bazı 

biyolojik, morfolojik ve fizyolojik parametrelerin elde edilebilmesi mümkün olabilmektedir. Nitekim, kiraz doğal 

olarak büyük ve güçlü ağaçlar oluşturma eğiliminde olan bir meyve türüdür. Özellikle kuş kirazı anaç olarak 

kullanıldığında gençlik döneminde ağaçlara müdahale edilmez ise az yan dallı veya az spurlu uzun dallar meydana 

gelmektedir. Bu oluşum ağaca şekil vermeyi ve ağaçtan erken meyve almayı zorlaştıran bir olumsuzluk olarak 

nitelendirilmektedir (Demirsoy, 2015; Demirsoy ve ark., 2015). Diğer taraftan, kirazlarda yıllık sürgün uzamasının 

maksimum meyve kalitesi yönünden önemli olduğu, iri ve kaliteli meyvelerin bir önceki sezonun sürgününün dip 

kısmında ve genç spurlar üzerinde oluştuğu bildirilmektedir (Long, 2003; Ağlar, 2013; Demirsoy ve ark., 2015). 

Kaliteli ve yüksek verim sağlanmasında yaşlı spurların ağaç üzerinden uzaklaştırılması ve terbiye sistemine bağlı 

olarak ağaç üzerinde hedeflenen bölgelerde yaklaşık 30-60 cm aralığında bol miktarda yeni sürgün 

oluşturulmasının önemli olduğu vurgulanmaktadır (Long, 2003; Ağlar, 2013; Demirsoy ve ark., 2015; Long ve 

ark., 2015). Öte yandan, meyve ağaçlarındaki kuru maddenin % 90’dan fazlasının fotosentez yoluyla sağlandığı, 

fotosentez etkinliğinin ise ağaç tacının ışık alımına ve yaprak alanına bağlı olduğu bildirilmektedir (Hansen, 1977; 

Ağlar, 2013). 

Yapılan bu açıklamaların ışığında, tam verim çağındaki Stella kiraz çeşidinden 2017 yılında elde edilen bu 

bulguların verim ve kalite özellikleriyle ilişkilendirilmesiyle bahçedeki pratik bakım tekniklerinin kullanımına ve 

uygulamasına yönelik faydalı sonuçlar elde edilebilmesi mümkün olabilecektir.  
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Abstract 

Many toxic heavy metals such as copper, lead, nickel, cadmium and zinc have been discharged into the 

environment from industrial effluents, and they also become major surface water and ground water contaminates. 

In recent years, it is recognized that adsorption using low-cost adsorbents has been proved to be an effective and 

economic method to treat wastewaters. However, low-cost adsorbent with high adsorption capacities are still under 

development to minimize disposal problems. Much attention has recently been focused on various low cost, easy 

obtainable and biodegradable biosorbent materials such as bones and shell wastes. In contrast with other adsorbent 

material especially active carbon, waste shells are relatively inexpensive due to its accessibility and abundance. 

This study deals with removal of copper ions from aqueous solutions using natural and biochar pea shells. In this 

study, effects of factors such as contact time, biosorbent dosage and metal ion concentartion on adsorption were 

investigated. Adsorption and kinetic parameters were compared with experimental data. 

Keywords: Copper, shell, activation, biochar, adsorption. 

 

1. INTRODUCTION 

Heavy metal wastes such as copper are often found in industrial wastes and wastewater resulting from agricultural 

irrigation. Heavy metal pollution is mixed into the sewage and atmosphere by these means. (Hernandez et al., 

2003; Zhai et al., 2008). The presence of heavy metals in water causes accumulation in plants through translocation 

and adversely affects human health. In order to solve this problem and to control the biological activities of heavy 

metals in the environment, various methods such as fluorocracy, sedimentation, electrokinetic improvement, 

adsorption, ion exchange and biological improvement have been studied (Kumar et al., 2015; Navarro et al., 2003). 

However, these technologies have high operating, equipment and chemical costs. it also has low efficiency when 

contaminants are in low concentrations (Blazquez et al., 2010). Among these methods, adsorption has increased 

interest due to ease of use and regeneration facilities (Bian et al., 2013).  

Biochar (BC) is a carbon-containing material that is produced by the pyrolysis of biomass in a limited or totally 

oxygen-free setting, which makes heavy metals immobile and reduces their toxicity (Kołodyńska et al., 2012; 

Houben et al., 2013). The use of agricultural wastes as biomass has become widespread in recent years. 

Agricultural wastes are preferred because they are abundant, cheap and easily accessible. In the literature, it is 

observed that high pollution removal efficiencies have been obtained as a result of the use of biochar obtained 

from agricultural wastes as adsorbents (Zhou et al., 2018;  Veni et al., 2017; Abenavoli et al., 2016). 

In this study, it was aimed to study the removal of copper from the aqueous solutions of natural and biochar forms 

of pea shells as adsorbent. For this purpose, pea shells were subjected to pyrolysis and copper adsorption 

experiments were performed under different conditions. Adsorption experiments were carried out at different 

adsorption contact times, biosorbent dosages and initial copper concentration conditions. 
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2. MATERIALS AND METHODS 

2.1 Materials 

Pea shells were used in the experiments. These were cut into small pieces (1-2 cm) before use. The pea shells were 

rinsed thrice with hot water, thrice with cold water, and dried in an oven at 105 oC for 24 hours to remove moisture 

content. Once dried, they were ground and sieved for a particle size of 2.0–4.0mm. Carbonization step was carried 

out at 700 oC for 1 hour under purified nitrogen (99.99%). 

The Cu2+ solutions used in experiments were prepared by dissolving CuCl2.6H2O in distilled water. The stock 

solution of 1000 mg/L was prepared by dissolving accurately weighed amounts of CuCl2.6H2O in 1000 ml distilled 

water. The initial pH of solutions was adjusted to the required value by using NaOH or HCl solutions. All 

experiments were conducted in duplicate and the average values were used for data analysis. 

2.2 Method 

Adsorption properties of natural and biochar pea shells were evaluated by depending on different adsorption 

conditions such as different contact times, biosorbent dosage and initial metal ion concentrations.  

The removal efficiency (E) of the natural and biochar pea shell on copper metal ion was calculated according to 

the following formula (Eq. 1): 

 

0

0

(%) 100
C C

E
C


 

     (1) 

where Co is the initial concentration of the copper ion solution and C is the final concentration of the copper ion 

solution.  

The effects of contact time in the range 1-240 min were studied using a constant concentration of copper solution 

at 25 oC.  Adsorption experiments were performed by shaking 0.1-0.3 g of the natural and biochar pea shell samples 

in a 25mL of aqueous solutions of copper ions. Batch mode adsorption isotherm and kinetic studies were carried 

out 25 oC. Adsorption isotherms were performed for initial copper concentrations of 30, 50, 100, 200 and 400 

mg/L. After the adsorption period, the mixtures were filtered with 0.45 mm filter and acidified with HNO3 to 

decrease the pH to below 2 before the AAS measurement. 

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

3.1 Effect of contact time on copper removal 

Time dependence experiments for copper metal ions removal were investigated to understand biosorption behavior 

of natural and biochar pea shell. Fig. 1 shows the plot of the copper ion sorbed qe (mg/g) as a function of the time. 

The contact time ranges between 1-240 min. The results showed that the biosorption of Cu2+ increases with time 

rapidly (in the first 30 min) and saturation in about 60-120 min. Copper removal efficiencies for 30 min. by using 

natural and biochar pea shells were obtained 85.03% and 67.60%, respectively. 
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Figure 15. Effect of contact time on copper removal biosorption 

(T: 25oC, Co: 30 mg/L, dosage: 4g/L) 

 

3.2 Effect of biosorbent dosage on copper removal 

Fig. 2 shows the effect of the amount of natural and pea shell dosage on the copper ion removal. As it can be seen 

from Fig. 2 the biosorption capacity of Cu2+ increased with the increase biosorbent dosage. The adsorption 

capacities for 0,4g/L of natural and pea shell were found to be 53.25 and 50.35 mg/g, respectively but as the natural 

and pea shell amounts were increased to 4 g/L, adsorption capacities were found to be 1.65 and 1.62 mg/g, 

respectively. From Fig. 2, the decrease the biosorbent amount with the increase in biosorbent dosage may result 

from the electrostatic interactions, interference between binding sites, and reduced mixing at higher adsorbent 

densities. Also, the reason for decrease in the sorption capacity was due to the increasing interface area when the 

suspension was diluted. 

 

Figure 2. Effect of biosorbent dosage on copper removal biosorption 

(T: 25oC, Co: 30 mg/L) 
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3.3 Effect of initial copper concentration on copper removal 

The results are presented in Fig. 3, which shows that the amount adsorbed of Cu2+ increased with increasing metal 

ion concentration. The higher the initial metal ion concentration, the larger the metal ion sorbed per unit weight of 

adsorbent at equilibrium. The maximum adsorption capacities of natural and biochar pea shell samples were found 

to be 77.0 and 78.9 mg/g, respectively. When the initial Cu2+ concentration was increased from 200mg/L to 

400mg/L, the removal for natural and biochar pea shell decreased from 82,16 to 78,9%, from 90,13 to 77%, 

respectively. It can be explained by the saturation of the sorption sites on the adsorbent as the concentration of the 

metal increased. 

 

Figure 3. Effect of metal ion concentration on copper removal biosorption 

(T: 25oC, biosorbent dosage: 4g/L) 

 

3. 4 Adsorption isotherm 

Adsorption isotherms give an idea about the adsorption capacity in order to select an adsorbent for the removal of 

some compounds.  The sorption data have been subjected to different sorption isotherms. In this research, in order 

to determine the mechanism of copper adsorption on the pea shell the experimental data were applied to the 

Langmuir and Freundlich isotherm equations. 

The data conform the linear form of Langmuir and Freundlich isotherm equations (Eq.2 and 3) expressed below: 
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A comparison of coefficient of determination for the Langmuir and Freundlich isotherms with the correlation 

coefficients (R2) were represented in Table 1 and Figure 4. It could be seen that the experimental data for natural 

and biochar pea shell were fitted better by the Freundlich isotherm model with R2 of 0.973 and 0.860 than the 

Langmuir isotherm model R2 of 0.370 and 0.510, respectively. The coefficient of determination for the Freundlich 

isotherm was greater than Langmuir isotherm. Consequently, the Freundlich isotherm was the most suitable model 

for the sorption system of Cu2+ on natural and biochar pea shell. 
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Figure 4. Langmuir and Freundlich isotherms on copper removal 

 

Table 15. Langmuir and Freundlich isotherms with the correlation coefficients 

 

Isoterm 

Models 

Expression 

formula 
Linear form Parameters Natural Biochar 

Langmuir 
  

qm 147,05 163,93 

b 0,0045 0,0105 

R2 0,370 0,510 

Freundlich qe = kFCe1/n 
 

n 0,804 1,17 

KF 2,66 2,13 

R2 0,97 0,86 

 

4. CONCLUSION 

The aim of this study was to investigate the potential use of natural and biochar pea shell as a biosorbent for Cu2+ 

was studied.  The adsorbtion process is a function of the contact time, adsorbent dosage and metal ion 

concentration. As the natural and biochar pea shell dosages increased, the removal efficiencies increased. The 

removal efficiency of natural and biochar pea shell is strongly affected by the biosorbent dosage. The maximum 

adsorption capacities of natural and biochar pea shell were found to be 77.0 and 78.9 mg/g, respectively. The 

experimental data were well fitted to the Freundlich equation, with good correlation coefficients. These result 
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showed that natural and biochar pea shell samples have a special importance in terms of using a locally available, 

environmentally friendly material in wastewater treatment units. 

 

REFERENCES 

Hernandez, L., Probst, A., Probst, J.L., Ulrich, E., 2003. Heavy metal distribution in some French forest soils: 

evidence for atmospheric contamination. Sci. Total Environ. 312, 195–219. 

Zhai, L., Liao, X., Chen, T., Yan, X., Xie, H.,Wu, B., Wang, L., 2008. Regional assessment of cadmium pollution 

in agricultural lands and the potential health risk related to intensive mining activities: a case study in Chenzhou 

City, China. J. Environ. Sci. 20, 696–703. 

Kumar, K.S., Dahms, H.U., Won, E.J., Lee, J.S., Shin, K.H., 2015. Microalgae – a promising tool for heavy metal 

remediation. Ecotoxicol. Environ. Saf. 113, 329–352. 

Navarro, R.R., Wada, S., Tatsumi, K., 2003. Heavy metal flocculation by phosphonomethylated-

polyethyleneimine and calcium ions. Sep. Sci. Technol. 38, 2327–2345. 

Bian, R., Chen, D., Liu, X., Cui, L., Li, L., Pan, G., Xie, D., Zhang, J., Zhang, X., Zheng, J., Chang, A., 2013. 

Biochar soil amendment as a solution to prevent Cd-tainted rice fromChina: results from a cross-site field 

experiment. Econ. Geol. 58, 378–383. 

Kołodyńska, D., Wnętrzak, R., Leahy, J.J., Hayes, M.H.B., Kwapiński, W., Hubicki, Z., 2012. Kinetic and 

adsorptive characterization of biochar in metal ions removal. Chem. Eng. J. 197, 295–305. 

Houben, D., Evrard, L., Sonnet, P., 2013. Mobility, bioavailability and pH-dependent leaching of cadmium, zinc 

and lead in a contaminated soil amended with biochar. Chemosphere 92, 1450–1457. 

Blazquez, G., Calero, M., Hernainz, F., Tenorio, G., Martin-Lara, M.A., 2010. Equilibrium biosorption of lead (II) 

from aqueous solutions by solid waste from olive oil production. Chem. Eng. J. 160, 615–622. 

Zhou Q., Liao B., Lin L., Qiu W., Song Z., 2018. Adsorption of Cu(II) and Cd(II) from aqueous solutions by 

ferromanganese binary oxide–biochar composites. Science of the Total Environment 615, 115–122. 

Veni D., Kannan P., Nesakumar T., Senthilkumar A., 2017. Biochar from green waste for phosphate removal with 

subsequent disposal. Waste Management 68, 752–759. 

Abenavoli L., Longo L., Proto A., Galluci F., 2016. Characterization of biochar obtained from olive and hazelnut 

prunings and comparison with the standards of European Biochar Certificate. Social and behavioral sciences 223, 

698-705. 

 

  



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                                  764 

 

 

Application of biochar prepared from walnut shell for removal of malachite green dye 

 

Sevda Esma Akkaya1*, Semra Çoruh1  

 
*1 Department of Environmental Engineering, Ondokuz Mayıs University, 55139 Samsun, Turkey 

 

 

*Corresponding author e-mail: sevda.akkaya@omu.edu.tr  

 

Abstract 

Malachite green is a cheap coloring agent used in silk, leather, paper coloring and many other purposes. Malachite 

green (MG) is water soluble cationic dye that appears as green crystalline powder and belongs to triphenylmethane 

category. When dissolved in water, it has antiseptic, anti-parasitic, fungicidal and bacterial infectious effects for 

marine life. Adsorption studies with different feedstocks for dye removal are available in the literature. In this 

study walnut shell were selected as an agricultural supplement and used as adsorption material. Walnut shells were 

studied both in natural form and in a thermally modified method of pyrolysis at 600°C biochar form. Biochar is 

produced by heating biomass in the total or partial absence of oxygen. Pyrolysis is the most common technology 

employed to produce biochar. They were tested with different concentrations of malachite green dyes at different 

dosages and the removal efficiencies obtained at different times were compared. Adsorption isotherms and kinetics 

have also been studied. At low concentrations such as 50 mg/L, dye removal with natural and biochar walnut shells 

yielded high removal efficiencies of up to 97-100%, whereas at high concentrations such as 200 mg/L, uptake 

decreased by 35-60%. Finally, it was concluded that biomass adsorbents have demonstrated outstanding adsorption 

capabilities for removal of MG dye. 

Keywords: Walnut shells, biochar, adsorption, malachite green dye. 

 

1. INTRODUCTION 

The industrial and technological progress required huge consumption of natural energy resources in recent years. 

For this reason the energy resources have started to decrease rapidly (Tang et al., 2013). Biomass is much more 

than firewood or just another fuel source. Electrical or stationary energy can be provided by hydro, solar, thermal, 

geothermal, wind, wave, an deven nuclear power in a post-fossil fuels and C-contrained economy. Biomass can 

be produce the basic gas, liquids, solids or the C-based chemicals (Mohan et al., 2007; Mubarak et al., 2014). 

Biomass is defined as living or recently dead organisms and their byproducts, plant or animal. Biomass is the 

world’s fourth largest energy source and the first in developing countries representing 14 and 35% of primary 

energy (Duan and Kannan, 2012; Liu and Zang, 2010). Globally, biomass has an annual primary production of 

220 billion oven-dry tons and India produces nearly 370 million tons of agricultural, forest/biomass wastes per 

year. Some of the most common biomass feedstocks are: grains and starch crops, agricultural residues, food waste, 

forestry materials, animal byproducts, energy crops, and urban and suburban wastes (Kim et al., 2013; Li et al., 

2013). The use of biomass fuels as an energy resource can therefore contribute to waste management as well as 

fuel security and help to climate change, although alone they are not a comprehensive solution to these problems.  

Biomass processing using pyrolysis for the production of potential C-neutral gas, liquid and solid (biochar) 

products is a nem but closely integrated sector (Wang et al., 2013; Xu et al., 2017). Recent studies have focused 

on the effects of amending biochar on nutrient and contaminant adsorption. Biochar is a carbon-rich product that 

originates when plant-based biomass is heated in a closed container with little or no available oxygen. Biochar by 

common pyrolysis process which is well-known for its successfull application in rious sector such as enhancing 

the soil fertility and as an adsorbent in wastewater treatment for the removal of contaminants such as lead, 

cadmium, copper, zinc, methylene blue, phosphate and natural organic matter (Thines, et al, 2017).  

The aim of this study is to investigate to removal of malachite green dye using natural walnut shell and in a 

thermally modified walnut shell (biochar). The effects of biosorbent dosage, contact time and initial dye 

concentration on the sorption performance of natural walnut shells and biochar were investigated. 
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2. MATERIALS AND METHODS 

2.1 Materials 

Walnut shells were used in the experiments. These were cut into small pieces (1-2 cm) before use. The walnut 

shells were rinsed thrice with hot water, thrice with cold water, and dried in an oven at 105 oC for 24 hours to 

remove moisture content. Once dried, they were ground and sieved for a particle size of 2.0–4.0mm. Carbonization 

step was carried out at 600 oC for 1 hour under purified nitrogen (99.99%). 

The basic dye, malachite green (C23H25N2), was selected for adsorption studies. The stock solution of 1000 mg/L 

was prepared by dissolving accurately weighed amounts of malachite green in 1000 ml distilled water. Table 1 

shows some properties of malachite green dye. The initial pH of solutions was adjusted to the required value by 

using NaOH or HCl solutions. All experiments were conducted in duplicate and the average values were used for 

data analysis. 

Table 16. Some properties of malachite green dye 

Basic Dyes Properties Malachite green  

C.I. No 42000 

CAS No 5596-64-2 

Chemical Formula C23H25N2 

Molecular Weight 364.92 

Melting Point 164 OC 

C.I. Name Basic Dye 

Molecular Structure 

 

 

2.2 Preparation of walnut shell biochar 

30 g of sample was placed in the chamber and the pyrolysis of the hazelnut shell was carried out in an electric 

heated pyrolysis reactor with a volume of 600 cm3. Pyrolysis experiments were conducted by passing inert nitrogen 

gas at a heating rate of 10 °C/min at a flow rate of 100 mL/min at temperatures of 600 °C. The reactor temperature 

was supplied by the heat-couple placed inside the reactor from the top of the furnace.  

2.3 Method 

Adsorption properties of natural and biochar walnut shells were evaluated by depending on different adsorption 

conditions such as different contact times, biosorbent dosage and initial dye concentrations. A stock solution 1000 
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mg/L of dye was prepared in distilled water and was diluted according to the working concentration. Dye 

concentration was measured using a UV-Vis Spectrophotometer at λmax of 617 nm. The dye solution at desired 

concentration (30 and 800 mg/L), contact time (1 and 120 min) and biosorbent dosage (2.5 and 20 g/L taken in 

250 mL erlenmeyer flasks was used. The flasks were kept under agitation in a rotating shaker at 150 rpm for 2 h. 

 The removal efficiency (E) of the natural and biochar walnut shells on malachite green dye was calculated 

according to the following formula (Eq. 1): 

 

0

0

(%) 100
C C

E
C


 

     (1) 

where Co is the initial concentration of the dye solution and C is the final concentration of the dye solution. 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

3.1 Effect of contact time on the removal of malachite green dye 

The effects of contact time in the range 1-120 min were studied using a constant concentration of malachite green 

dye solution at 23 oC. The removal percentages of the malachite green dyes as a function of contact time are shown 

in Fig 1. The results showed that the removal of malachite green dye increases with time rapidly and saturation in 

about 120 min. The results clearly show that if contact time for natural and biochar walnut shells is increased from 

1 to 120 minutes, the removal efficiencies for malachite green dye increase from 88.83% to 94.23% and from 

84.36% to 93.91%, respectively. 

 

Figure 16. Effect of contact time on malachite green dye bisorption 

(T: 23oC, Co : 50 mg/L, dosage: 5g/L) 

3.2 Effect of natural and biochar walnut shells dosage on the malachite green dye removal 

Fig. 2 shows the effect of the dosage of natural and biochar walnut shell dosage on themalachite green removal. 

As the natural and biochar walnut shell dosages increased, the removal efficiencies increased. The removal 

efficiencies for 2.5 g/L of natural and biochar walnut shells for malachite green dye were found to be 91.38% and 

92.01 %, but as the sample dosages were increased to 20 g/L, removal efficiencies were found to be 95.39% and 

100%, respectively. These results show that removal efficiency was increased with increasing dosages of the 

natural and biochar walnut shells. 
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Figure 2. Effect of the natural and biochar walnut shell dosages on malachite green bisorption  

(T: 23oC, Co: 50 mg/L, time: 1,5 h) 

3.3 Effect of initial dye concentration of malachite green   

The effects of initial malachite green dye concentrations in the range of 30 - 800 mg/L on the biosorption were 

investigated under the specified conditions. Fig. 3 shows the biosorption of malacgite green dye ions on natural 

and biochar walnut shells at different initial dye concentration. The percent adsorption of malachite green are 

inversely related to the initial dye concentrations. Percentage of malachite green removal decreased as its 

concentration increased at fixed adsorbent dosage. As can be seen from Fig. 3, increasing the dye concentration 

led to an increase in the dye biosorption by natural and biochar walnut shells. This can be attributed to the effective 

pore diffusivity decrease with increasing initial dye concentration. The maximum adsorption capacities of natural 

and biochar walnut shells were found to be 55.04mg/g and 65.29mg/g for 400 mg/L dye concentration. 

 

Figure 3. Effect of initial dye concentration on malachite green dye biosorption  

(T: 23oC, dosage: 5 g/L, time: 1,5 h) 

3. 4 Adsorption isotherm models 

An adsorption isotherm is characterized by certain constant values, which express the surface properties and 

affinity of the adsorbent and can also be used to compare the adsorptive capacities of the adsorbent for different 

pollutants. The effect of concentration on sorption was applied to different isotherm models to find a suitable 

model to instruct the further experimental design. Several isotherm models have been used to fit to the 

experimental data and evaluate the isotherm performance for malachite green dye adsorption. These isotherm 

models included the Freundlich model and Langmuir models.  
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The adsorption plots and the fitting model parameters with R2 for the different models were separately shown in 

Fig. 4-5 and Table 2. In terms of R2 values, the applicability of the above three models for present experimental 

data approximately followed the order: Langmuir>Freundlich. It was shown that the Langmuir equation had the 

best fit to the experimental data. The maximum adsorption capacity calculated by this function for natural and 

biochar walnut shells were 55.86 and 58.47 mg/g, which were quite close to the value actually determined. 

 

Table 2. Adsorption isotherm models, the corresponding linear forms and parameters of natural and biochar 

walnut shells 

Isoterm 

Models 

Expression 

formula 
Linear form Parameters Natural Biochar 

Langmuir 
  

qm 55,86 58,47 

b 0,031 0,406 

R2 0,96 0,99 

Freundlich qe = kFCe1/n 
 

n 2,46 5,62 

KF 5,17 21,54 

R2 0,81 0,77 
 

 

 

Figure 4. Langmuir isotherm model of malachite green dye on natural and biochar walnut shell 

 

 

Figure 5. Freundlich isotherm model of malachite green dye on natural and biochar walnut shell 

y = 0.0171x + 0.0421
R² = 0.9951

0.000

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

-50 150 350 550

Biochar Langmuir

C
e/

q
e

Ce

y = 0.0179x + 0.564
R² = 0.9675

0.000

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

0.000100.000200.000300.000400.000500.000600.000

C
e/

q
e

Ce

Natural Langmuir

y = 0.1777x + 1.3334
R² = 0.7791

0.60

0.80

1.00

1.20

1.40

1.60

1.80

2.00

-3.50 -1.50 0.50 2.50 4.50

Lo
g 

q
e

Log Ce

Biochar Freundlich

y = 0.4056x + 0.7135
R² = 0.8188

0.70

0.90

1.10

1.30

1.50

1.70

1.90

0.45 1.45 2.45 3.45

Lo
g 

q
e

Log Ce

Natural Freundlich



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                                  769 

 

 

 

3. 5 Adsorption kinetics 

The adsorption of malachite green dye on natuıral and biochar walnut shell was investigated as a function of 

contact time at the different initial dye concentrations in the range of 1–120 min at room temperature (Fig. 6). It 

was clear that the adsorption process for walnut shell was rapid at the beginning time then increased slowly until 

the plateau of adsorption equilibrium was achieved. The fast adsorption rate at the incipient stage could be 

attributed to the increase of driving force provided by the concentration gradient of malachite green dye in aqueous 

solutions and the existence of the great number of available active sites on the surface of clinoptilolite. 

 

 

 

Figure 6. Adsorption kinetics of malachite green dye on natural and biochar walnut shell 
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were employed to describe the adsorption process of malachite green dye. The expression formulas, the linear 

forms, the way of plots and the correlative parameters of these kinetic models with the correlation coefficients (R2) 

were represented in Table 3. 

Table 3. Adsorption kinetic models, the corresponding linear forms and parameters of natural and biochar 

walnut shell 

Kinetic models Linear form Parameters Natural Biochar 

Pseudo first order log(qe‐qt) = logqe‐ (
k1

2,303
) . t 

k1 (dk-1) 0,0073 0,0094 

qe (mg/gr) 1,66 1,36 

R2 0,73 0,56 

Pseudo second order 
 

k2 

(gr/mg.dk) 
0,29 0,31 

qe (mg/gr) 9,52 9,51 

R2 0,99 0,99 

Intra-particle diffusion qt = ki.t1/2 +C 

ki 

(mg/gr.dk2) 
0,009 0,0135 

C 9,0784 8,8746 

R2 0,60 0,53 

It could be seen that the experimental data were fitted better by the pseudo-second order model and the pseudo-

first order model with R2 of 0.990–1.000 than the other three models. The high values of R2 implied the good 

applicability of the pseudo second-order kinetic equations for the malachite green dye adsorption on walnut shell. 

These results suggested that both physical and chemical adsorption might be involved in the adsorption process. 

In order to further study the adsorption kinetics, the particle diffusion and intra-particle diffusion models were 

employed to fit the experimental data. From diffusion kinetic models, the values of R2 decreased with increasing 

the initial malachite green dye concentrations, while the values of equilibrium rate constants kp and ki increased 

with increasing the initial dye concentrations. 

4. CONCLUSIONS 

The aim of this study was to investigate the potential use of natural and biochar walnut shell as a sorbent for 

removal of malachite green dye ions. The adsorption process is a function of the  contact time, biosorbent dosage 

and dye ion concentration. The results show that natural and biochar walnut shells were effective in removing 

malachite green dye from aqueous solution. The maximum adsorption capacitiy of biochar walnut shell was found 

to be 58.47 mg/g. The experimental data were well fitted to the langmuir equation, with good correlation 

coefficients. The adsorption kinetics of malachite green dye ions on natural and biochar walnut shell well describe 

by pseudo second-order model. These results showed that clinoptilolite can be used effectively as an biosorbent 

material for the removal of malachite green dye ions from aqueous solutions and wastewaters. 
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Abstract 

This study summarizes main common methods used for determination of total and metallic iron contents of iron 

bearing materials such as ores, slags, dusts, residues and direct reduced products (DRI and HBI), and offers to 

widespread the utilization of atomic absorption spectroscopy as a less time, effort and chemical reagent consuming 

way for the determination of total and metallic iron contents of EAFS samples. 

Keywords: EAF slag, AA spectroscopy, total iron content, metallic iron content, cementation. 

1. INTRODUCTION 

Steel is undoubtedly one of the most essential materials of the modern technology driven society (Janke et al., 

2000). Turkey, the 8th biggest crude steel manifacturer of World – also the 2nd biggest manifacturer of Europe-, 

substantiated 50 million tons of crude steel production in 2016 whose 70% was produced via EAF method (World 

Steel Association, 2017). As a result of the abovementioned production, approximately 7 million tons of EAF slag 

was generated and solely the 35% of that waste was recycled, the rest was either stockpiled in plants or dumped 

into the disposal areas (TÇÜD, 2015). 

There are several options for recycling EAF slag as; asphalt aggregate, cement, concrete or ceramic tile additive, 

agricultural fertilizer, adsorbent for waste water treatment, road base or sea water filling material, railroad ballast, 

grit scraper or refracter (Mihok et al., 2004, Sekaran et al., 2015, Liapis and Papayianni, 2015, Teo et al., 2014, 

Radenovic et al., 2013, Demir et al., 2017, Faleschini et al., 2016, Hosseini et al., 2016, Sofilic et al., 2010, Sarkar 

et al., 2010). Besides, some attempts (Xu et al., 2003, Araujo and Schalch, 2014) aim to enrich the iron content of 

the EAF slags and dusts, then feed-back them into the blast furnace or EAF for increased overall iron recovery. 

No matter which option is preferred, it is important to determine the total and the metallic iron contents of the slag 

accurately, since its chemical composition can influence or restrict the re-utilization area. 

Most common,current methods used for determination of total and metallic iron contents of a sample are as 

follows;  

1.1 Determination of Total Iron Concentration 

The most widely used method for determination of total iron content (Fetot  %) of a sample is "Dichromate Titration 

after Tin(II) Chloride Reduction Method (ISO 2597-1),(ASTM E 1028-98)" (Xu et al., 2003, Araujo and Schalch, 

2014, Mohassab et al., 2016). The method,  –also known as "chromatometric determination of iron "- includes the 

following steps; 

 Digestion of the sample in hot HCl to release ferrous (Fe+2) and ferric (Fe+3) iron ions: This process should 

be carried out in an inert atmosphere since ferrous iron ions can immediately be oxidized to ferric ions with air 

oxygen. If the sample includes metallic iron, digestion of this specie will result in formation of ferrous iron ions.  

 Pre-reduction: Ferric iron ions should be converted into ferrous iron ions via excessive addition of SnCl2. By 

the help of this step, whole iron in the sample is converted into a form which is convenient for K2Cr2O7 reaction 

(Eq.1). 

               2Fe+3  + SnCl4 -2 + 2Cl -    →  2Fe+2   + SnCl6 -2                                     (1) 
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  Removal of the excess of the SnCl2 by HgCl2: Since SnCl2 reacts with K2Cr2O7, the excess of it from pre-

reduction step should be removed as seen on Eq.2. 

SnCl4 -2 +  2HgCl4 -2        →   SnCl6 -2 + 4Cl -  +   Hg2Cl2 (solid)                       (2) 

 Titration: This step includes adjustment of pH with orthophosphoric acid, adding indicator (barium 

diphenylamin sulphonate) and titration with potassium dichromate of known concentration (Eq.3).  

  6 FeCl2 + K2Cr2O7 + 14 HCl (green) → 6 FeCl3 +2 CrCl3  + 2KCl  + 7H2O (purple)     (3)  

The total amount of the iron in the sample (Fetotal  %) can be determined from the amount of the potassium 

dichromate spent for the reaction given in Eq.3.  

If the above procedure is applied without 2nd and 3rd steps, the ferrous iron (Fe+2  %) concentration of the sample 

can be directly obtained (Fig. 1). Note that in case of metallic iron presence, the calculated value will include both 

the originally existing ferrous iron content and the metallic iron content. Thus, it is more convenient to entitle the 

ferrous iron content seen on Fig. 1 as "total ferrous iron content" ((Fe+2)total %). 

The ferric iron content of the sample (Fe+3 %), can be calculated according to the Eq.4, after determination of total 

iron (Fetotal  %) and total ferrous iron ((Fe+2)total %) concentrations.  

Fe+3 % = Fetotal % – (Fe+2)total %                                                     (4)  

It is worth to emphasize that, if metallic iron concentration of the sample is known, net ferrous iron concentration 

((Fe+2)net %) i.e. the ferrous iron originally existing in the sample before digestion with HCl, can be calculated by 

Eq.5.   

(Fe+2)net % = (Fe+2)total % – (Fe0)metallic%                                             (5)  

 

Fig. 1. Schematic representation of chromatometric iron determination (ISO 2597-1) 

1.2 Determination of Metallic Iron Concentration 

There are several methods for determination of metallic iron content of a sample.  

In the "Mercuric Chloride Method" (Riott,1941; Habashy, 1961;Williams and Anderson, 1922) , the metallic iron 

in the sample is extracted by HgCl2 according to Eq.6, and the resulting ferrous chloride (FeCl2) is titrated with 

potassium permanganate or potassium dichromate after the mercurous chloride precipitate (Hg2Cl2 (solid)) has been 

removed by filtration. The iron in the filtrate can also be determined by precipitating with ammonium hydroxide, 

burning, and weighing as Fe203.  

Fe0 (metallic) + 2HgCl2  → FeCl2 + Hg2Cl2 (solid)                                        (6)  
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Main challenges of this method are as follows; in order to prevent oxidation of the FeCl2, filtration should be 

carried out in CO2 or N2 atmosphere. Moreover, the surface of the metallic iron develops a protective film which 

prevents its further solution which results in underestimated values (Xu et al., 2003, Lapteva and Ushakova, 1990). 

In the "Magnetic Method" (Xu et al., 2003; Chatterjee, 1993; Morcali, 2016), the sample is weighed in gravitational 

and magnetic fields via a SATMAGAN (Saturation Magnetic Analyzer). If the field is strong enough to saturate 

the magnetic material such as metallic iron in the sample, the ratio of the two weightings is linearly proportional 

to the amount of the magnetic material (metallic iron) in the sample. Main challenge of this method is imbedded 

distribution of metallic iron in non-metallic slag bulks (Xu et al., 2003). 

In the "Ferric Chloride Method" (Williams and Anderson, 1922; Chatterjee, 1993), the sample is treated with a 

solution of ferric chloride which dissolves the metallic iron, forming ferrous chloride, according to the Eq. 7. The 

metallic iron concentration can be calculated after titration of ferrous iron with potassium dichromate. The method 

is time consuming since the complete solution of iron requires time. Moreover,exaggarated results can be obtained 

in the presence iron sulfides.   

2FeCl3 + Fe0 (metallic)  → 3 FeCl2                                            (7) 

The  "Bromine-Methanol Method (ISO 5416-2006)" (Chatterjee, 1993; Sant et al., 1968, Blum et al., 1971), 

depends on extraction of metallic iron with a solution of bromine in methanol (Eq. 8).  

2 Fe0 (metallic) + 3 Br2 → 2FeBr3                                                                                        (8) 

Since iron oxides are not affected by the bromine extraction, the metallic iron content of the sample can be 

calculated  by  the difference of the total iron contents of the original sample and the residue on the filtration paper. 

This method can not be applied to the samples with metallic iron concentration lower than 15%. Other challenges 

are hazardous chemicals and multi step procedure (Morcali, 2016).   

In the  "Copper Sulfate Method" (Riott,1941; Habashy, 1961;Williams and Anderson, 1922; Prasad,1969), the 

metallic iron in the sample is extracted by CuSO4 according to the Eq.9, and the resulting ferrous sulfate (FeSO4) 

is titrated after the filtration of metallic copper and the removal of the excess of the CuSO4 by displacement with 

aluminum in sulfuric acid solution. 

Fe0 (metallic) + CuSO4 → FeSO4 + Cu0 (metallic)                                       (9)  

As can be seen from the details of the methods given above, using traditional volumetric approaches for 

determining the total and metallic iron concentration of a sample includes multi step procedures and requires much 

time, attention, chemical reagents and skilled chemists (Mohassab et al., 2016). In this study, a rapid and simple 

instrumental analysis method is presented for determination of both metallic and total iron concentrations of an 

EAF slag sample. 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1 EAFS Sample 

The EAFS sample used in this study, was supplied from a local steel plant; Samsun-Yeşilyurt Demir-Çelik San. 

Tic. Ltd. Şti.  The sample was chrushed in a jawbreaker, then was sieved to the size range of 0.18-0.25 mm by 

standart mesh sieves.  The chemical composition (obtained via XRF analysis) and B.E.T. surface area of the EAFS 

sample are given in Table 1. 

Table 1.Chemical composition and B.E.T surface area of EAFS sample 

Components Fe Ca Si Al Mn Mg Other* 

Content (wt%) 18.1 27.1 10.9 4.5 5.0 3.4 31.0 

B.E.T. Surface Area (m2/g): 15.74 
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2.2 Determination of Total Iron Content of EAFS via AA Spectroscopy  

Approximately 0.5 g of EAFS sample was digested in 1:1 diluted-hot HCl, stirred for 45 minutes, then the total 

volume was completed to 1000 ml without filtration. A portion from the obtained stock solution is diluted, 

afterwards analyzed  with Shimadzu AA-7000 Atomic Absorption Spectrophotometer equipped with Fe hollow 

cathode lamp at 248.3 nm wavelenght, air-acetylene flame as atomizer and 9 mm burner height. It is worth to 

emphasize that, a calibration procedure (R2= 0.9996) was carried out with standart iron solutions of known 

concentrations before the analysis.  

The above mentioned procedure was repeated for 3 synthetic verification samples prepared via mixing the pure 

metallic iron powder (Sigma-Aldrich) with various proportions of pure SiO2 powder (Sigma-Aldrich) (Fig.2) in 

order to validate the method. 

Whole samples i.e. the EAFS and the 100%, 50%, 10% iron bearing verification samples, were also analyzed by 

chromatometric method (ISO 2597-1) whose details are given in Section 1.1.  

 

 

Fig. 2. Preparation of verification samples used in total iron determination  

 

Fig. 3. Preparation of verification samples used in metallic iron determination 
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2.3 Determination of Metallic Iron Content of EAFS via AA Spectroscopy  

Approximately 0.5 g of EAFS sample was transferred in to a 100 ml beaker and stirred with 50 ml 0.5 

M CuSO4.The beaker was heated near to boiling for 45 minutes and stirred occasionally. By this way, 

the metallic iron atoms in the sample were replaced by the copper ions according to the cementation 

reaction given in Eq.9.As the time completed, the content of the beaker was filtrated immediately and 

the pH value of the filtrate was adjusted around 1 with 1:1 diluted HCl in order to prevent ferrous iron 

ions in the solution from precipitating as brown Fe(OH)2 clouds. After pH adjustment, the total volume 

of the filtrate was completed to 1000 ml and the iron concentration was determined with Shimadzu AA-

7000 Atomic Absorption Spectrophotometer equipped with Fe hollow cathode lamp at 248.3 nm 

wavelenght, air-acetylene flame as atomizer and 9 mm burner height. Before the anlaysis,  a calibration 

procedure (R2= 0.9985) was carried out with standart iron solutions of known concentration.   

The above mentioned procedure was repeated for 5 synthetic verification samples prepared via mixing 

the pure metallic iron powder (Sigma-Aldrich) with various proportions of pure Fe2O3 powder (Alfa-

Aesar Puratronic) and FeO powder (Sigma-Aldrich) (Fig. 3) in order to validate the method. 

 

3. RESULTS  

 The total iron concentrations (Fetot %) of the EAFS and 3 verification samples determined by both 

chromatometric and AA spectroscopic (Section 2.2) methods are given in Table-2. Note that 

chromatometric method also provides the ferric (Fe+3 %) and total ferrous iron ((Fe+2)total %) 

concentrations. 

 

Table 2. Total iron concentrations of the EAFS and 3 verification samples obtained by chromatometry 

and the instrumental method proposed in this study 

Sample (A) 

ISO 2597-1 AA 

Fe+3 (%)  

(B) 

(Fe+2)total  

(C)                

Fetotal (%) 

(D) 

Fetotal (%) 

(E) 

V
er

if
ic

a
ti

o
n

 

sa
m

p
le

s 

100% Fe 0 100.53 100.53 98.8 

50% Fe 0 50.96 50.96 50.31 

10% Fe 0 10.72 10.72 10.04 

EAFS 2 16.09 18.09 17.98 

As can be seen from Table 2, the results obtained by the instrumental method proposed in this study 

(Column E) are compatible with results obtained by the standart titrimetric ISO 2597-1 method (Column 

D) and the XRF analysis of the sample (Table 1) as well. The slight difference between the columns D 

and the E might be originated from mistakes occurred during the sample weighing, pipette-burette 

reading and the sample dilution steps. Nevertheless, the results put forward that the instrumental method 

proposed in this study is valid and can be confidentally applied for the determination of the total iron 

concentration of any iron bearing material. Note that, the chromatometric analysis results of the 

verification samples confirm that the metallic iron in the sample transformed into ferrous iron after HCl 

digestion.   

 The metallic iron concentrations of the EAFS and 5 verification samples determined by the 

instrumental method proposed in this study (see Section 2.3) are given in Table 3.  
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Table 3. Metallic iron concentrations of the EAFS and 5 verification samples obtained by the 

instrumental method proposed in this study 

  Verification Samples  

Sample (Metallic iron content) 100(%) 75 (%) 50 (%) 25 (%) 0 (%) EAFS 

Determined Concentration (%) 99.85 75.96 50.98 25.42 0.24 3.64 

As can be seen from Table 3, the method proposed in this study which includes cementation of iron by 

copper, is valid for a wide range of metallic iron concentration. The slight differences between actual 

and determined results might be originated from mistakes occurred during dilution of solutions, sample 

weighing and preperation of the calibration solutions. Particularly, the exaggerated results (obtained by 

75%, 50%, 25% and 0% metallic iron containing verification samples) presumably resulted from the 

leakage of the very fine Fe2O3 powders from the  filtration paper in to the filtrate solution, then solution 

of that fines by HCl which was added for pH adjustment. Nevertheless, the results put forward that the 

instrumental method proposed in this study is valid and can be confidentally applied for the 

determination of the metallic iron concentration of any iron bearing material.    

 

4. CONCLUSIONS  

In this study, an instrumental method including utilization of AA (Atomic Absorption Spectrocsopy) is 

proposed for determination of both metallic and total iron concentrations of an EAFS sample.  

The method proposed for determination of total iron in EAFS includes the digestion of sample and 

release of iron ions into the liqud phase. The total iron concentration is then determined via AA 

spectroscopy without any further chemical treatment. It is determined that the method is applicable for 

a wide range of iron concentration. 

On the other hand, the method used for metallic iron determination depends on the cementation reaction 

given in Eq.(9). However, after the filtration and removal of the precipitated metallic copper, no more 

chemical treatment is required and the iron concentration of the filtrate is directly determined via AA 

spectroscopy which making the procedure less time, effort and chemical reagent consuming. It is 

determined that the method is applicable for a wide range of iron concentration. 

 By combining the results obtained by the above mentioned 2 methods, the whole iron species content 

of EAFS is determined as; 18.09% total iron, 2% ferric iron, 3,64 % metallic iron and 12.45% net ferrous 

iron (Fig. 4). 

 
Fig. 4. Total, ferric, net ferrous and metallic iron concentrations of EAFS  
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Abstract 

Steels utilized in manufacturing of big engineering structures such as oil platforms, storage depots, oil 

and gas pipe-lines, heavy duty vehicles, bridges, cranes, ship hull etc., which work under alternating 

loads and low temperatures should possess high yield strength as well as toughness at low temperatures. 

Welding is employed to join these steels and it has some drawbacks apart from its advantages. Welding 

fume includes micro and nano sized metal particulates and in addition to welding fume, welding 

emissions consist of gaseous emissions, which can be hazardous for health. Welding fume and gaseous 

emission together form welding plume. In this study, the effects of welding parameters on fume 

formation and emission of gases in shielded metal arc welding of high strength low alloy steel (HSLA) 

Weldox 700 using coated electrode were researched experimentally. The results were evaluated in terms 

of occupational safety and health. 

Keywords: HSLA steel, welding, fume, gas, emission, OSH 

 

1. INTRODUCTION 

Arc welding realized with coated electrode is a welding method that arc formed between workpiece and 

covered electrode provides required heat for welding. The most important task of the electrode cover is 

to protect the weld metal from the various adverse effects of the atmosphere. In addition to this, ensuring 

the stability of the arc, controlling the welding composition and controlling the seam profile are other 

tasks of the electrode cover (Walker and Polanin,2014) 

 

Visible fume is produced in arc welding during the process. Heated electrode tip melts and molten metal 

drops are formed at high arc temperatures and at the same evaporation occurs.  Metal particulates oxidise 

at ambient air and metal oxide particulates form. Solid particles in welding fumes occur from electrodes, 

their coatings and the main material on which welding or cutting process is realized and particles coming 

out of coatings such as paint and galvanization on main material. Metal oxide fumes suspend in the air 

for a long time and can disperse in various places in the workplace by air motions. Amount and 

composition of gases and fumes depend on chemical composition of the electrode, base material, 

welding method, current, arc voltage, welding speed etc. (OSHA,2013, Tandon ,1984, Mert et al. 2017) 

Gases and fumes that are formed in welding processes spread to the working environment enter the body 

through respiratory passage in workshops. Some of the aforementioned air pollutants may cause chronic 

(long-term) diseases and may cause acute (sudden) disorders according to level of exposure. Respiratory 

hardship, blood diseases, cancer, chronic bronchitis, headache, pulmonary edema, irritations in mouth 

and nose mucosa may occur due to the presence of more pollutants than the permissible concentration 

in the working environment and duration and intensity of exposure in case of inhalation is quite 

important. In addition, various damages in the central nervous system, kidney, liver, blood-forming 

system and bone structure can ocur. Chromium, nickel, manganese, silicon, arsenic, beryllium, 

cadmium, nitrogen oxides, phosgene, fluorine compounds, carbon monoxide, cobalt, copper, lead, 
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ozone, selenium, zinc are some of the toxic substances in welding plumes. Metal vapors could possibly 

deactivate respiratory system by settling into respiratory tract and the lungs. (NIOSH,1988 and 

https://kemperamerica.com/what-makes-welding-fumes-hazardous/ ) 

In the arc welding process, 95 percent of the welding fume is generated from the electrode . (Stern,1979) 

Common gases likely to occur in arc welding are shown in Table 1.   

Maximum allowable concentration (MAK) and time weighted average (TWA) values for gases are 

determined as a result of detailed investigations by a number of scientists and hygienists. 

MAK value: This value is defined as permissible concentration of a chemical compound in the air. It is 

established by the Commission for the Investigation of Health Hazards in the workplace of the German 

ScienceFoundation.(http://www.dfg.de/en/dfg_profile/statutory_bodies/senate/health_hazards/structur

e/working_groups/derivation_mak/index.html) 

TWA value: The TWA (Time Weighted Average) value can be used for both the chemical 

concentration and time exposure, which vary over time. It is used as the average exposure which workers 

may be exposed without adverse effects over a period such as in an 8 hours day or 40 hours week 

(average work shift ). It was established by the American Conference of Government Industrial 

Hygienists (ACGIH).(Wexler,2009)  

Table 1: Common gases in arc welding (Kahraman, 2003)  

 

GASES 

 

EFFECTS 

 

VALUES 

 

 

 

 

 

NO,NO2 (Nitrogen 

oxides) 

 

Vomiting,pulmonary edema and 

irritation in eye and respiratory tract are 

observed.When it acts for too long 

time,yellow color (on teeth and skin) 

and tooth decay can be seen. 

 

ACGIH TLV 
(www.cdc.gov) 

 

MAK : 5 ppm 

 

TWA:  3 ppm 

 

IDLH :20 

ppm (www.cdc.gov) 

 

CO (Carbon 

monoxide) 

Carbonmonoxide combined with 

hemoglobin prevents carrying oxygen 

by blood. Symptoms such as fatigue, 

headache, palpitation and fainting are 

seen. 

 

 

MAK : 200         ppm 

 

TWA :   35 ppm 
 

 

 

 

 

 

 

CO2 

(Carbon dioxide) 

When the ratio of this gas reaches to 

10% in the welding process, which does 

not have ventilation or absorbing 

installation, it combines with 

hemoglobin in blood and prevents 

carrying oxygen of the blood. It can 

cause breathing difficulties, fainting and 

also death in high concentrations. 

 

 

 

 

MAK : 

30000 ppm 

 

TWA : 

10000 ppm 

      

2. MATERIALS AND METHODS 

Experiments were realized in a fume chamber (Figure 1) using Lincoln Electric V-260S inverter power 

supply. Round base plates of Weldox 700 HSLA steel material with 290 mm diameter and 8 mm 

http://www.cdc.gov/
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thickness were welded using compatible coated electrode with 3.25 mm diameter. Two different current 

values (i.e. 100 A and 120 A) and welding speeds (i.e. roughly 35 cm.min-1 and 50 cm.min-1 ) were 

utilized for experiments and welding time was 30 seconds. During experiments, voltage values were 

recorded using clamp ampmeter. Glass fiber filters were dried in an oven for 1 hour at 130C and both 

filters and electrodes were weighed using an electronic balance. Filters and electrodes were weighed 

again after the experiments for fume formation rate measurements and %fume calculations. CO2, CO 

and NOx gases were measured using Mobydick 5000 gas analyzer. The following equation was used to 

find percentage of fume in the experiments. 

%Fume = ( Accumulated Particulate Amount / Spent Electrode Amount ) x 100 

 

 

Figure 1 : Recommended fume cabinet design for welding fume emission (Mert, 2013) 

Material and Electrode: 

Weldox 700: Weldox 700 (first member of Weldox class) is a high strength steel with yield strength of 

700 MPa. These steels can be used in variety tasks, in particular as carriers. It is very hard and has high 

wear resistance. Although it is very hard, it can be easily welded and bendable. The chemical 

composition and mechanical properties of Weldox 700 steel are shown in the following 

tables.(www.seyfettinpolat.com.tr) 

Table 2: Chemical composition of Weldox 700 base metal (www.seyfettinpolat.com.tr) 

C%  Mn% Si%   Cr%  

0.20 0.60 1.60 0.70 

Ni% Mo%  Ti%   V%  

2.0 0.70 0.04 0.09 

%Nb  %Cu  Al% B% 

0.04 0.30 0.015 0.05 

 

Table 3: Mechanical properties of Weldox 700 (www.seyfettinpolat.com.tr) 

  
Thickness 

(mm) 

 

Yield 

Strengh 

(MPa) 

 

Tensile 

Strength 

(MPa) 

 

Elongation 

(%) 

4-53 700 780-930 14 

53-100 650 780-930 14 

100-160 650 780-930 14 

http://www.seyfettinpolat.com.tr/
http://www.seyfettinpolat.com.tr/
http://www.seyfettinpolat.com.tr/
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EN ISO 18275-A ( E 69 5 Mn 2 NiCrMo B 4 2 H5) : These electrodes is basic coated NiCrMo alloy 

electrode. It is used in welding of high strength fine grained structural steels and casting steel. The weld 

metal has a high resistance to cracking and contains low hydrogen (4 ml / 100 grams of weld metal).  
During long-term storage, the moisture absorption rate is very low. Current type is direct current (DC). 

Chemical composition and mechanical properties of this type electrodes are given in the following 

tables.( www.gedikkaynak.com.tr) 

 

Table 4: Chemical composition of the electrode (EN ISO 18275-A) (www.gedikkaynak.com.tr) 

C% Si% Cr% Mo% Ni% Mn% 

0.05 0.2 0.35 0.45 2.2 1.6 

 

Table 5 : Mechanical properties of the electrode (EN ISO 18275-A) (www.gedikkaynak.com.tr) 

Yield 

Strength 

(N/mm2) 

Tensile 

Strength 

(N/mm2) 

Impact 

Strength 

(ISO-V/ 

-50oC) 

 

Elongation 

(Lo=5do)(%) 

Min.700 Min.760 Min.47 J Min.20 

 

3. RESULTS 

Table 6 shows experimental data recorded after measurements as well as calculated data. Voltage versus 

current graph is given in Figure 2. Figure 3 presents fume formation rate (g.min-1) versus current graph 

for relatively high and low welding speeds. Figure 4 shows graphs of measured NOx, CO2 and CO gases. 

Table 7 gives measured maximum and TWA values of gases. 

Table 6 : Experimental data and results  

 

http://www.gedikkaynak.com.tr/
http://www.gedikkaynak.com.tr/
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Figure 2 : Voltage vs. current graph 

 

 

 

Figure 3 : FFR vs. current graph 
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Figure 4 :    Graphs of measured values of NOx, CO2 and CO gases 

Table 7 : Measured maximum and TWA values of gases emitted 

Measurements 
NOx Max. 

value 

CO2 Max. 

value 

CO Max. 

value 

NOx 

TWA 

value 

CO2 TWA 

value 

CO TWA 

value 

High speed 

100 A 

 

9 ppm 

 

700 ppm 

 

30 ppm 

 

3 ppm 

 

389 ppm 

 

17 ppm 

High speed 

120 A 

 

25 ppm 

 

1700 ppm 

 

90 ppm 

 

8 ppm 

 

967 ppm 

 

43 ppm 

 

Low speed 

100 A 

 

29 ppm 

 

2000 ppm 

 

40 ppm 

 

11 ppm 

 

1101 ppm 

 

24 ppm 

 

Low speed 

120 A 

 

9 ppm 

 

1400 ppm 

 

40 ppm 

 

4 ppm 

 

777 ppm 

 

21 ppm 

 

 

4. CONCLUSIONS  

Welding fume is formed during arc welding processes as a result of melting and subsequent evaporation of 

electrode tip and reaction of metal particulates with oxygen in ambient air. Welding fume and plume consists of 

micro and nano sized metal particulates as well as deleterious gases such as carbon dioxide, carbon monoxide, 

nitrogen oxides and ozone. 
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Welding fume particulate and gaseous emissions are effected by type of welding process, current, voltage, welding 

speed, electrode type, base metal etc. It should be kept in mind that combination of these parameters might greatly 

affect the results. 

Experimental study showed that when welding current increases, fume formation rate (FFR) increases. In addition 

to this, when welding speed is higher, FFR is higher. Welding speeds above 50 cm.min-1 could be considered a bit 

high for manual metal arc welding. Therefore, arc could lose its consistancy and more fume forms. 

NOx :  Measured nitrogen oxides maximum and TWA values are higher than reference MAK and TWA values in 

all experiments. Maximum values in high speed 120 Amper, and low speed 100 Amper experiements are even 

higher than IDLH (Immediately Dangerous to Life or Health) value. 

CO2 :   Measured maximum and TWA values of carbondioxide are in appropriate levels in terms of worker’s 

health. CO2 levels don’t pose a health risk. 

CO : Measured carbon monoxide maximum values are in appropriate levels for workers health. However, CO 

TWA value in high speed 120 Amper experiment exceeds the reference TWA value. 

Based on measured NOx values, it could be concluded that welders who are exposed to these gases may encounter 

vomiting, pulmonary edema and irritation in eye and respiratory tract. When exposed for a prolonged time, yellow 

color (on teeth and skin) and tooth decay can be seen. 

Based on measured CO values, welders who are working with relatively high current (i.e. 120 A) and high welding 

speed (i.e. more than 50 cm.min-1) and exposed to these gases during  

 

8-hour shift may encounter fatigue, headache, palpitation and fainting. In addition to these, carbonmonoxide 

combined with hemoglobin prevents carrying oxygen by blood.  

Welding in areas where there is not sufficient ventilation, in confined areas and in areas where there is no adequate 

precautions in terms of occupational health and safety, welding fume and gases can affect human health adversely. 
Therefore, the effects of welding fumes and gases on human health should be examined in more detail. Welding 

workshops should be controlled regularly for fume particles and gases, occupational health and safety precautions 

should be taken and workers in these workplaces should be trained and their awareness be raised. 
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AA 7075 malzeme üzerine delinen delik yüzeylerinin pürüzlülük optimizasyonu ve 

istatistiki analizi. 
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Özet 

Alüminyum alaşımları hafif olmanın yanında üstün mekanik özellikleri sayesinde uzay, havacılık, 

silah ve savunma sanayinin gelişmesinde önemli rol oynamaktadır. Alüminyum alaşımlarının artan 

kullanım alanına bağlı olarak işlenebilirlikleri de sıklıkla araştırma konusu olmaktadır. Yapılan 

çalışmada deneyler, Taguchi deney tasarımı kullanılarak L16 diziliminde planlanmıştır. Dört farklı kesme 

hızı (20, 30, 40 ve 50 m/dak), dört farklı ilerleme (0,06, 0,1, 0,14, 0,2 mm/dev) ve iki farklı matkap uç 

açısı (118° ve 135°) etken parametreler olarak belirlenmiştir. ANOVA analizinden faydalanılarak yüzey 

pürüzlülüğü üzerinde etkili olan parametrelerin oranları tespit edilmiştir. Taguchi analizi sonucu, 

ortalama S/N oranlarının en yüksek değerlerinin alınmasıyla elde edilen optimum değerler 

incelendiğinde; kesme hızının birinci seviyesi olan 20 m/dak, ilerleme hızının birinci seviyesi olan 0,06 

mm/dev ve uç açısının birinci seviyesi olan 118° değerlerinde yüzey pürüzlülüğünün en iyi sonucu 

verdiği tespit edilmiştir. ANOVA sonuçlarına göre, yüzey pürüzlülüğü üzerindeki en etkili parametrenin 

Kesme Hızı (%59,24), daha sonra sırasıyla İlerleme Miktarı (%27,56) ve Uç Açısı (%4,97) olduğu 

belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: AA 7075, Delme, Yüzey pürüzlülüğü, Taguchi, ANOVA. 

 

Optimization and statistical analysis of surface roughness of the drilled hole surfaces on the 

AA 7075 material 

Abstract 

Along with its light mechanical properties, aluminium alloys play an important role in the 

development of space, aviation, weapons and defence industries. Due to the increasing use of aluminium 

alloys, their machinability is often the subject of research. In this study, experiments were planned in 
L16 sequence using Taguchi experiment design. Four different cutting speeds (20, 30, 40 and 50 m / 

min), four different feeds (0.06, 0.1, 0.14, 0.2 mm / rev) and two different drill bit angles (118 ° and 135 

°) as active parameters. By using ANOVA analysis, the ratios of the parameters which are effective on 

surface roughness were determined. As a result of Taguchi analysis, when the optimum values obtained 

by taking the highest values of average S / N ratios are examined; the first level of the cutting speed, feed 

rate and point angle (20 m/min, 0,06 mm/rev and 118° ) determined. According to ANOVA results, the 

most effective parameter on surface roughness was cutting speed (59.24%), then feed rate (27.56%) and 

point angle (4.97%) respectively. 

Keywords: AA 7075, drilling, surface roughness, Taguchi, ANOVA. 

 

1. GİRİŞ 

Alüminyum alaşımları hafif olmanın yanında üstün mekanik özellikleri sayesinde uzay, havacılık, silah 

ve savunma sanayinin gelişmesinde önemli rol oynamaktadır. Alüminyum alaşımlarının artan kullanım 

alanına bağlı olarak işlenebilirlikleri de sıklıkla araştırma konusu olmaktadır. Alüminyum alaşımlarının 

talaşlı imalatta ortaya çıkardığı davranışlar diğer metalik malzemelere göre farklar barındırmaktadır. 

Alüminyum alaşımları talaşlı işleme sürecinde sıvanma davranışı gösterdiğinden, kesici takımların 

üzerine yapışarak yüzey pürüzlülüğünün artmasında ve kesici takım ömrünün azalmasında önemli rol 
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oynamaktadır. 7xxx serisi alüminyum alaşımları % 4-8 Zn ve % 1-3 Mg içermekte olup, diğer alüminyum 

alaşımlarına oranla daha yüksek sertlik ve mukavemete sahip olduğundan özellikle uçak, uzay ve 

otomotiv sektörü tarafından ilgi görmektedir (Smith, 2001; Yurdakul ve ark., 2002; Wu ve ark., 1997; 

Heinz ve ark., 2000; Ferrer, 2001; Rendigs, 1997) .  

(Çakır ve ark., 2012) AA 7075 ve AA 6013 olmak üzere iki farklı alüminyum malzemenin, iki 

ağızlı HSS ve karbür matkaplarla, 4 farklı kesme hızı ve 4 farklı ilerleme değeri kullanılarak delik delme 

deneyleri gerçekleştirmişlerdir. Kesici takımda oluşan kuvvet ve momentlerin ölçülmüşlerdir. Bunun 

yanı sıra deneyeler tam faktöriyel düzeninde yapılmış olup sonuçlar varyans analizi ile yorumlamışlardır. 

Elde ettikleri sonuçlara göre ilerleme oranındaki artış, itme kuvveti ve momentini artırdığını, iş parçası 

malzemesinin ise kesme parametreleri kadar etkili olmadığını tespit etmişlerdir. Ayrıca İtme momentine 

kesici takım tipinin ve ilerlemenin daha büyük etkide bulunduğu sonucuna varmışlardır.  

(Kushnoore ve ark., 2016) AA 6061 malzemenin delinmesindeki itme kuvveti ve momenti ile 

birlikte delik kalitesini değerlendirmişlerdir. Deneylerde karbür matkaplar kullanmışlardır. L27 

ortogonal dizilim deney tasarımı kullanmışlardır. İtme kuvveti, moment, kesme hızı ve ilerlemenin delik 

çapı sapmaları üzerindeki etkisi, RSM tekniği geliştirilerek analiz edilmiştir. Önerilen modellerin 

yeterlilikleri ANOVA ile test etmişlerdir. İtme kuvveti, moment ve dairesel hata için optimum parametre 

seviyelerini Taguchi sinyal-gürültü oranı tekniği kullanılarak elde etmişlerdir. Sonuç olarak dairesel 

hataların en çok matkap çapı, kesme hızı ve ilerlemeden etkilendiğini belirlemişlerdir. 

Çeşitli çalışmalarda, işleme parametrelerinin, farklı uç açılı matkaplar için itme kuvveti ve çap 

sapmaları üzerindeki etkisi incelenmiştir. Sonuçlar, düşük ilerleme hızı ve düşük kesme hızlarının AA 

6061'in kuru işlenmesi için uygun olduğunu göstermektedir. AA-7075 delinmesinde dairesel hata ve itme 

kuvvetini en aza indirgemek için Taguchi ve yanıt yüzey metodolojilerinin bir uygulaması yapılmıştır. 

Optimizasyon sonuçları hem çap hatası hem de itme kuvvetini en aza indirmek için düşük kesme hızı, 

düşük ilerleme ve büyük uç açısı kombinasyonunun kullanılmasının gerekli olduğunu göstermiştir ( 

Kılıçkap ve ark., 2010) 

 AL-6061 alaşımının delinmesinde, delik kalitesinde oluşumunda farklı kaplamaların, uç açısının 

ve kesme parametrelerinin rolü araştırılmış ve kesme parametrelerinin delik kalitesi üzerinde farklı 

etkileri olduğu sonucuna varılmıştır. Düşük kesme hızı ve ilerleme kullanarak etkili sonuçlar elde 

etmişlerdir. Birkaç kesme koşulu ile farklı malzeme kullanılarak delinmiş, kesme hızı ve ilerlemeler, 

dairesellik hatalarının malzeme özelliklerine, matkap geometrisine ve kesme koşuluna büyük ölçüde 
bağlı olduğunu göstermiştir (Kurt ve ark., 2008).  

Bu çalışmada delme işlemi sırasında optimum işleme parametrelerinin seçimi için yeni bir yöntem 

tasarlanmış ve performansları araştırılmıştır. Çalışma, delme işlemi sırasında 7075 alüminyum 

alaşımının işlenmesinin çoklu performans optimizasyonu ile ilgilidir. Bu deney için kullanılan delme 

parametreleri; kesme hızı, ilerleme hızı ve matkap ucunu içerir ve iki çıkış parametresi yüzey pürüzlülüğü 

ve malzeme kaldırma oranıdır. Deney sonuçları toplanarak Minitab17istatistiksel yazılımında 

çözümlenmiştir. Yüzey pürüzlülüğünü ve malzeme kaldırma oranını etkileyen en önemli kontrol 

faktörlerini belirlemek için varyans analizleri kullanılmıştır. ANOVA, kesme derinliğinin ve kesme 

hızının, daha yüksek malzeme kaldırma hızı üretmede önemli bir rol oynadığını belirlenmiştir. Ayrıca 

kesme hızının, daha düşük yüzey pürüzlülüğü oluşturmak için de önemli bir rol oynadığını tespit 

edilmiştir (Gopalakrishan ve ark., 2018) 

Bu çalışmada, AA 7075 – T6 alüminyum alaşımı kuru delme koşullarında K 20 kalitesindeki 

karbür takımlarla sürekli delme deneylerine tabi tutulmuştur. Deneylerde kesme hızı (V) sabit tutulurken, 

ilerleme miktarı (f) ve matkap uç açısı (ɵ) parametreleri, belirli sınırlar içerisinde değiştirilmiş ve bu 

faktörlerin yüzey pürüzlülüğü, ilerleme kuvveti ve takım uç sıcaklığı üzerindeki etkileri deneysel olarak 

tespit edilmiştir. Ön delik açılmış numunelerden ölçülen sıcaklık değerleri, mevcut literatürde yer alan 

aynı malzeme için ön deliksiz koşullara nazaran önemli derecede azaldığı tespit edilmiştir. Takım uç 
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sıcaklıkları artan ilerleme hızı ve matkap uç açısı değerlerine bağlı olarak azaldığı belirlenmiştir. 

Numunelerin ortalama yüzey pürüzlülük değerleri, ilerleme miktarı ve matkap uç açısıyla arttığı 

gözlemlenmiştir (Çaydaş ve Çelik, 2017). 

 

2. DENEYSEL ÇALIŞMA 

 

Deneylerde kullanılan AA 7075 malzeme SEYKOÇ Alüminyum firmasından tedarik edilmiştir. 

Plakalar 15 mm kalınlığında olup delik delinen yüzey gönyesinde frezelenmiştir. AA 7075 malzemenin 

kimyasal bileşenleri Çizelge 1’ de gösterilmektedir.  

 

Çizelge 1. AA 7075 malzemenin kimyasal içeriği. 
Element Fe Si Cu Mn Mg Zn Cr Zi+Ti Diğer Al 

Oran 

(%) 
0,5 0,5 1,2-2,0 0.3 2,1-2,9 5,1-6,1 0,18-0,28 0,25 0,15 Kalan 

 

AA 7075 malzeme T6 ısıl işlemine tabi tutulmuş olup, akma mukavemeti 460–505 MPa, çekme 

mukavemeti 530-570 MPa ve sertlik değeri ise 140-160 Brinell arasındadır. Delikleri oluşturmak için 

kullanılan matkaplar iki farklı uç açsına (118° ve 135°) sahip olup Taegutec firmasından temin edilmiştir. 

Çapları 5 mm olan  matkap uçları HSS malzemeden imal edilmiş olup, TiN kaplamalıdır. Şekil 1’de 

deneylerde kullanılan 118° uç açısına sahip matkap gösterilmektedir.  

 

 
Şekil 1. Deneylerde kullanılan 118° uç açısına sahip HSS-TiN matkap. 

 

Deneylerde 11 kW motor gücüne ve azami 10.000 dev/dak iş mili hızına sahip DELTA SEIKI 

CNC - 1050 A – CNC dik işleme merkezi kullanılmıştır. Tezgâh mengenesine bağlanan AA 7075 

plakalar, 118°ve 135° uç açılarına sahip HSS-TiN kaplamalı matkaplarla delinmiştir. Tüm deneyler kuru 

işleme şartlarında gerçekleştirilmiştir. Kullanılan kesme ve takım geometrisi parametreleri Çizelge 2’ de 

gösterilmiştir. 

 
Çizelge 2. Deneylerde kullanılan kesme parametreleri. 

 

Matkap Malzemesi 
Matkap Uç 

Açısı (), º 

Kesme Hızı 

(Vc), m/dak 

İlerleme  

), mm/devn(f 

HSS-TiN 

118 
20 0,06 

30 0,10 

135 
40 0,14 

50 0,20 

 

Deneyler, tezgah tablası üzerine rijit bağlanmış mengene üzerinde gerçekleştirilmiştir. Şekil 2’ de 

deney düzeneği gösterilmektedir. 
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Şekil 2. Deney düzeneği. 

 

Delinen deliklerin ortalama yüzey pürüzlülükleri Mahr Marsurf PS10 profilometre ile ölçülmüştür.  

 

3. TAGUCHI DENEY TASARIMI 

 

Taguchi yöntemi belirlenen dikey dizinleri kullanarak deney sayılarını azaltmayı önermektedir. 

Taguchi yöntemi bir deney tasarım tekniği olmanın ötesinde yüksek kalitede sistem tasarımı için son 

derece faydalı bir tekniktir. Diğer taraftan deney sayısında elde edilen azalma, faktörler arasındaki 

etkileşimlerin belirli ölçüde göz ardı edilmesinden kaynaklanmaktadır (Savaşkan ve ark., 2004). 

Sonuçları değerlendirebilmek için sinyal/gürültü (S/N) oranı olarak bilinen bir istatistiksel performans 

ölçüsü kullanılır. Deneylerden elde edilen sonuçlar S/N oranına çevrilerek değerlendirme yapılır. S/N 

oranındaki S sinyal faktörünü, N ise gürültü faktörünü ifade etmektedir (Turgut ve Dikici, 2011). Gürültü 

faktörleri olarak bilinen kontrol edilemeyen faktörler ürünün fonksiyonel karakteristiklerinin hedef 

değerden sapmasına neden olan, bir başka deyişle kalitesizliğe yol açan faktörlerdir (Sakarya ve Göloğlu, 

2006). 

Yapılan çalışmada AA 7075 plakaların delinmesinde meydana gelen yüzey pürüzlülüğü için kesme 

parametreleri ve kesici takım geometrisi (uç açısı) optimize edilmiştir. Kesme hızı, ilerleme ve uç açısı 

değişken olarak belirlenmiştir. Değişkenlerin her biri için dört farklı seviye mevcut olup, Taguchi 

yönteminde L16 dikey dizini kullanılmıştır. Değişkenler ve seviyeleri Çizelge 3’te gösterilmektedir. 

 

Çizelge 3. Değişkenler ve seviyeleri. 

Değişkenler Kodlama Seviyeler 

Uç Açısı (), ° A 118 140 

Kesme Hızı (Vc), m/dak B 20 30 40 50 

), mm/devnİlerleme (f C 0,06 0,1 0,14 0,2 

 

Hasar faktörünün küçülmesi en iyi delik kalitesini oluşturduğu için En Küçük En İyi S/N eşitliği 

kullanılmıştır. En Küçük En İyi performans karakteristiği Eşitlik (3)’te verilmiştir. 

S/N = ‐10 . log (
1

n
 .  ∑ Yi

2n
i=1 )        (1) 

Matkap 
 

Ucu 

AA 7075 

Mengene 
CNC Dik İşleme Merkezi 
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Eşitlik (1)’de Y hasar faktörünü, n ise deney sayısını ifade etmektedir. Deney sonuçlarına ANOVA 

uygulanarak değişkenlerin etki seviyelerinin hasar faktörüne olan etkisi tespit edilmiştir. Varyans analizi 

% 95 güven aralığı dikkate alınarak Minitab 18 yazılımı ile gerçekleştirilmiştir. 

 

4. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

 

AA 7075 plakalar üzerinde L16 dikey dizinine göre delinen deliklerin ölçülen ortalama yüzey 

pürüzlülüğü Ra verileri ile Taguchi’nin en küçük en iyi performans karakteristiğine göre hesaplanan S/N 

verileri Çizelge 4’te gösterilmiştir. 

 

Çizelge 4. L16 dikey dizinine göre S/N oranları ve yüzey pürüzlülüğü verileri. 

Deney 

No 
A B C Ra Ra(dB)Ƞ 

1 118 20 0,06 0,588 4,61245 

2 118 20 0,10 0,866 1,24964 

3 135 20 0,14 1,312 
-

2,35868 

4 135 20 0,20 1,121 
-

0,99211 

5 118 30 0,06 0,819 1,73432 

6 118 30 0,10 0,998 0,01739 

7 135 30 0,14 1,379 
-

2,79129 

8 135 30 0,20 1,134 
-

1,09226 

9 135 40 0,06 1,115 
-

0,94550 

10 135 40 0,10 1,358 
-

2,65800 

11 118 40 0,14 1,589 
-

4,02248 

12 118 40 0,20 1,689 -4,55259 

13 135 50 0,06 1,638 -4,28628 

14 135 50 0,10 1,768 -4,94965 

15 118 50 0,14 1,561 -3,86806 

16 118 50 0,20 1,914 -5,63884 

 

Şekil 3’te yüzey pürüzlülüğü verileri kullanılarak hesaplanan S/N oranlarının etkileşimleri 

gösterilmiştir. 
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Şekil 3. Yüzey Pürüzlülüğünün S/N oranları için ana etki grafiği. 

 

Şekil 3 göz önüne alındığında, Ra üzerinde en önemli etkiyi yapan değişkenin kesme hızı (B) 

olduğu görülmektedir. İkinci sırada etkide bulunan değişken ilerleme (C) olurken uç açısı (A) ise üçüncü 

sırada etki etmektedir.  

 

4.1 Varyans Analizi (ANOVA) 

Değişkenlerin yüzey pürüzlülüğüne yaptıkları etkiyi tespit etmek için varyans analizi yapılmıştır. 

ANOVA sonuçları Çizelge 5’ te gösterilmektedir.  

 

Çizelge 5. Ra’nın S/N oranı iççin ANOVA sonuçları. 

Kontrol Faktörü SD KT Etki KO F P 

Kesme Hızı (B) 3 69,315 %58,96 23,105 18,05 0,001 

İlerleme (C) 3 32,249 %27,43 10,750 8,40 0,007 

Uç Açısı (A) 1 5,767 %4,90 5,767 4,51 0,067 

Hata 8 10,240 %8,71 1,280 
  

Toplam 15 117,571 %100,00 
   

 

Çizelge 5 incelendiğinde, P değerleri her değişkenin sonuçlar üzerindeki anlamlılık düzeyini,  KT 

kareler toplamını, KO kareler ortalamasını, gösterirken F değerleri ve yüzde etki oranlarına da yer 

verilmiştir. Yüzey pürüzlülüğü üzerinde en büyük etkiyi yapan değişkenin % 58,96 ile kesme hızı olduğu 

ve daha sonra sırasıyla ilerlemenin % 27,43 uç açısının ise % 4,90 oranında etkide bulunduğu tespit 

edilmiştir. Şekil 3’ te gösterilen ana etki grafiği ve Çizelge 5’ te belirtilen S/N tepki değerleri yapılan 

varyans analizini doğrulamıştır. 
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5. SONUÇLAR 

Yapılan çalışmada AA 7075 plakaların farklı uç açılarına sahip matkap uçlarının farklı kesme 

parametreleri kullanılarak delinmesinde ortaya çıkan yüzey pürüzlülüğü değerleri Taguchi optimizasyon 

yöntemi ile değerlendirilmiştir. Bu yöntem sayesinde deney sayısı azaltılarak zaman ve maliyet en aza 

indirgenmiştir. Deney sonuçlarına varyans analizi uygulanarak hasar faktörüne etki eden kesme 

parametrelerinin seviyeleri belirlenmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda; 

Tüm kesme ve takım geometrilerindeki sayısal artışların yüzey pürüzlülüğü ile doğru orantılı 

olarak arttığı tespit edilmiştir. 

Taguchi yöntemi sonucunda optimum yüzey pürüzlülüğü değeri olan 0,588 µm, deney parametre 

kombinasyonu uç açısı 118°, kesme hızı 30 m/dk ve ilerleme 0,06 mm/dak (A1B1C1) olduğunda elde 

edilmiştir. 

ANOVA sonuçları incelendiğinde yüzey pürüzlülüğü üzerinde en büyük etkiye sahip olan 

paramatre % 58,96 ile kesme hızı olurken (B) ikinci sırayı % 27,43 ile ilerleme (C), son sırayı ise % 4,90 

ile uç açısı (A) almıştır.  

Taguchi yöntemi kullanılarak AA 7075 plakaların delinmesinde delik yüzeylerinin pürüzlülük 

değerlerinin optimize edilmesi başarıyla uygulanmıştır. Daha kaliteli yüzey elde etmek için kesme hızı 

ve ilerlemenin mümkün olduğunca düşük ve daha dar açılı matkap uçlarının kullanılması tavsiye 

edilmektedir.  
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Parmak frezelenen AA 7075 malzemenin yüzey pürüzlülüğünün kesme parametreleri ve 

takım geometrisi ile olan ilişkisinin optimizasyonu. 
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Özet 

Alüminyum alaşımları güçlü bir korozyon direncine sahiptir. Sıfır altı sıcaklıklarda mukavemetleri 

artar bu durum alüminyum alaşımlarını düşük sıcaklıkta daha faydalı hale getirmektedir. Çok yüksek 

sıcaklıklarda ise mukavemetleri azalmaktadır. 7075 alüminyum alaşımı çeliğe benzer bir mukavemet 

göstermekle birlikte iyi yorulma mukavemeti ve orta derecede işlenebilirliğe sahiptir. Bu yönüyle 

endüstride askeri ve uçak sanayinde yüksek mukavemet gerektiren bileşenlerin imalatında sıklıkla tercih 

edilmektedir. Yapılan çalışmada AA 7075 plakalar Taguchi deney tasarımı yöntemiyle L18 ortagonal 

diziliminde planlanarak parmak frezelemeye tabi tutulmuştur. Kesme parametreleri olarak üç farklı 

kesme hızı (30, 60 ve 90 m/dak), üç farklı ilerleme (0,02, 0,05, 0,08 mm/dev) ve üç farklı kesme derinliği 

(0,5, 1, 1,5 mm) belirlenmiştir. Takım geometrisi olarak ise iki farklı ağız sayısı (2 ve 3) seçilmiştir. 

Taguchi analizi sonucunda en küçük yüzey pürüzlülüğü değerinin 90 m/dak kesme hızı, 0,02 mm/dev 

ilerleme ve 1,5 mm kesme derinliğinde 3 ağızlı parmak freze kombinasyonunda olduğu tespit edilmiştir. 

ANOVA sonucunda ise yüzey pürüzlülüğüne en büyük etkiyi yapan parametrenin ilerleme olduğu 

belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Parmak frezeleme, Optimizasyon, ANOVA, Ağız sayısı, AA 7075. 

 

Optimization of the surface roughness of the end milled AA 7075 material with respect to 

cutting parameters and tool geometry 

 

Abstract 

Aluminium alloys have a strong corrosion resistance. Their strength increases at subzero 

temperatures, which makes aluminium alloys more useful at low temperatures. At very high 
temperatures, their strength decreases. The 7075 aluminium alloy exhibits similar strength to steel but 

has good fatigue strength and modest machinability. In this aspect, it is frequently preferred in the 

industry to manufacture components that require high strength in the military and aircraft industry. In the 

study, AA 7075 plates were planted in the L18 orthogonal array by Taguchi experiment design method 

and they were subjected to end milling process. Three different cutting speeds (30, 60 and 90 m / min), 

three different feeds (0.02, 0.05, 0.08 mm / rev) and three different cutting depths (0.5, 1 ve 1,5 mm) 

were determined as cutting parameters. In terms of tool geometry, two different number of flutes (2 and 

3) were selected. As a result of the Taguchi analysis, it was found that the smallest surface roughness 

value was 90 m / min cutting speed, 0.02 mm / rev feed and 1.5 mm cutting depth in the combination of 

3 flute end milling cutter. As a result of ANOVA, it is determined that the parameter which has the 

greatest effect on surface roughness is progress. 

Keywords: End milling, optimisation, ANOVA, flute number, AA 7075 
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1. GİRİŞ 

7xxx serisi alüminyum alaşımları, genellikle düşük yoğunluk, yüksek dayanım, süneklik, tokluk 

ve yorulmaya karşı direncinden dolayı yapısal uygulamalarda, uzay ve havacılık sanayinde yaygın olarak 

kullanılmaktadır (Rendings, 1997; Williams 2003). Alüminyumun sertlik, çekme ve akma 

mukavemetlerini artırmak amacıyla Cu, Zn, Mg gibi elementlerle yaptığı alaşımlar diğer özelliklerinden 

ziyade mukavemetinin ön plana çıktığı taşıyıcı profiller ve konstrüksiyonlarda kullanılmaktadır 

(Demirci, 2004). Frezeleme, imalat işlemleri arasında yaygınlıkla kullanılan işlemlerden biridir. İmalat 

operasyonları ile üretilen parçaların kalitesi, yüzey form hataları ve bitirme yüzeyine göre 

belirlenmektedir. Yüzey kalitesi, ürün kalitesinin yanı sıra fonksiyonel özelliklerinin belirlenmesinde rol 

oynamaktadır. İyi yüzey kalitesi, malzemelerin tribolojik özelliklerini, aşınma direncini, yorulma 

dayanımını, ısı iletimini ve estetik görünümünün arttırılmasında etkili olmaktadır. Ancak, üretim 

maliyetlerinin artmasına da sebep olabilmektedir (Kakati ve ark., 2011). 

Frezeleme işleminde yüzey pürüzlülüğünü etkileyen en önemli parametrelerin ilerleme, kesme 

hızı, kesme derinliği olduğu bildirilmektedir (Salguero ve ark., 2013; Baek ve ark., 2001; Salguero, 2013; 

Cai ve ark., 2001; Ammula ve Guo, 2005).  

Rao ve Shin 'nın araştırması, tek uçlu bir uç kesiciye sahip 7075-T6 alüminyum alaşımlarının 

yüksek hızlı yüzey frezeleme üzerinde yapılan analitik ve deneysel çalışma ile ilgiliydi. Sonuçları, karbür 

ve elmas uçlar ile işlenmiş iş parçasının kesme kuvvetleri, talaş morfolojisi ve yüzey bütünlüğü açısından 

analiz etmişlerdir (Rao ve Shin, 2001). Fuh ve Wu, takım geometrilerinin (burun yarıçapı ve yanak 

genişliği) ve kesme parametrelerinin (kesme hızı, kesim derinliği, ilerleme) yüzey pürüzlülüğü Ra 

üzerindeki etkisini, RSM yöntemini kullanarak Al alaşımının parmak frezelemesinde çalışmışlardır (Fuh 

ve Wu, 1995). Yang ve Chen Al iş parçasının parmak frezelemesinde iş mili hızı, ilerleme hızı ve  kesme 

derinliğinin Ra üzerindeki etkisini incelediler (Yang ve Chen, 2001). Benardos ve Vosniakos, Al 

alaşımının CNC yüzey frezelemesinde Ra'nın tahminini yapmak için Taguchi yöntemini kullanmışlardır. 

Deneyde göz önünde bulundurulan faktörler, kesme derinliği, diş başına ilerleme hızı, kesme hızı, kesici 

takımın aşınması, kesme sıvısının kullanımı ve kesme kuvvetinin üç bileşeni olmuştur (Benardos ve 

Vosniakos, 2002). Brezocnik ve ark., 6061 Al alaşımının CNC parmak frezelemesinde, işleme 

parametreleri ve titreşimler açısından Ra'nın tahmini için genetik programlama kullanmışlardır 

(Brezocnik ve ark., 2004). Wang ve Chang  Al2014-T6'nın parmak frezelemesinde yüzey pürüzlülüğünü 

araştırdılar (Wang ve Chang, 2004). Simunovic ve ark. ve Saric ve ark. yüzey frezeleme işleminde yüzey 

pürüzlülüğü tahmini üzerine araştırmalar sunmuşlardır. Modelleme verileri, merkezi karma  deney 

tasarımı tarafından toplanmıştır. Giriş değişkenleri kesme hızı, ilerleme ve kesme derinliğidir. 

Modelleme sürecinde yazarlar regresyon modelleme ve Yapay Sinir Ağları kullanmışlardır (Simunovic 

ve ark., 2013; Saric ve ark., 2013). 

Zaghbani ve Songmene, Al6061-T6 ve Al7075-T6 alaşımlarının yüksek kesme hızlarında 

frezelenmesinde malzeme özellikleri ve kesme parametrelerine bağlı olarak kesme kuvveti ve sıcaklığın 

tahmin edilebilmesi için matematiksel model geliştirmişlerdir (Zaghbani ve Songmene, 2009). 

(Hüseyinoğlu,  2008)  minimum   soğutma   sıvısı   ve   geleneksel   soğutma   tekniği   kullanarak   

frezeleme işleminde  kesme  parametreleri  ile  kesici  takım  çeşidinin  çapak  oluşumu  ve  yüzey 

pürüzlülüğüne etkilerini araştırmıştır. Deneylerde üç farklı kesici takım (HSS, TİN ve Karbür), devir 

sayısı (260, 780 ve 1330 dev/dak) ve ilerleme hızı (20, 40 ve 80 mm/dak) kullanılmıştır. İlerleme hızının 

artmasıyla yüzey pürüzlülüğünün arttığı fakat devir sayısı arttıkça yüzey pürüzlülüğünün azaldığı tespit 

edilmiştir. Ayrıca karbür takımlarla yapılan deneylerde TİN ve HSS takımlara göre daha düşük yüzey 

pürüzlülük değerlerine ulaşıldığı bildirilmiştir. 

Al-5083 alaşımının frezelenmesinde, kesme hızı, ilerleme ve kesme derinliğinin kesme kuvveti, 

yüzey pürüzlülüğü ve çapak yüksekliği üzerindeki etkileri deneysel olarak araştırılmıştır. Deneyler, 10 

mm çapında kaplamasız karbür parmak freze ile üçer adet kesme hızı (3000-4000-5000 dev/dak), 
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ilerleme (0.05-0.075-0.1 mm/diş), ve kesme derinliği (1-1.5-2 mm) kullanılarak Taguchi L9 (33) 

orthogonal deney düzeneğine göre yapılmıştır. Deneyler sonucunda, kesme hızının artması ile kesme 

kuvveti ve yüzey pürüzlülüğünün azaldığı, çapak yüksekliğinin arttığı gözlenmiştir. İlerlemenin artması 

ile kesme kuvvetleri, yüzey pürüzlülüğü ve çapak yüksekliğinin arttığı belirlenmiştir. Varyans analizi 

(ANOVA) yardımıyla bağımsız değişkenler arasında ilerleme parametresinin, kesme kuvveti, yüzey 

pürüzlülüğü ve çapak yüksekliği üzerinde en etkili faktör olduğu, bunu sırasıyla kesme hızı ve kesme 

derinliğinin takip ettiği belirlenmiştir. Doğrulama deneyleri sonucunda, optimizasyon çalışmalarının 

başarılı bir şekilde sonuçlandığı tespit edilmiştir (Bayraktar ve Turgut, 2016). 

 
2. DENEYSEL ÇALIŞMA 

 

SEYKOÇ Alüminyum firmasından tedarik edilen AA 7075 malzemenin kimyasal bileşimi Çizelge 

1’ de gösterilmiştir. Plakalar 15 mm kalınlığında olup, işlem görmemiş yüzeyleri frezelenmiştir.  

Çizelge 1. AA 7075 malzemenin kimyasal içeriği. 
Element Fe Si Cu Mn Mg Zn Cr Zi+Ti Diğer Al 

Oran 

(%) 
0,5 0,5 1,2-2,0 0.3 2,1-2,9 5,1-6,1 0,18-0,28 0,25 0,15 Kalan 

 

AA 7075 malzeme T6 ısıl işlemine tabi tutulmuş olup, akma mukavemeti 460–505 MPa, çekme 

mukavemeti 530-570 MPa ve sertlik değeri ise 140-160 Brinell arasındadır. Parmak frezeleme işlemi 

için kullanılan kesici takımlar iki farklı ağız sayısına (2 ve 3) sahip olup Taegutec firmasından temin 

edilmiştir. Çapları 8 mm olan parmak frezeler HSS malzemeden imal edilmiş olup yüzeylerinde kaplama 

bulunmamaktadır. Şekil 1’de deneylerde kullanılan parmak frezeler gösterilmektedir.  

 

 
Şekil 1. Deneylerde kullanılan parmak frezeler. a) 2 ağızlı, b) 3 ağızlı. 

 

Deneylerde 11 kW motor gücüne ve azami 10.000 dev/dak iş mili hızına sahip DELTA SEIKI 

CNC - 1050 A – CNC dik işleme merkezi kullanılmıştır. Tezgâh mengenesine bağlanan AA 7075 

plakalar, 2 ve 3 ağız sayısına sahip HSS parmak frezelerle işlenmiştir. Tüm deneyler kuru işleme 

şartlarında gerçekleştirilmiştir. Kullanılan kesme ve takım geometrisi parametreleri Çizelge 2’ de 

gösterilmiştir. 

 

 

 

 

 

 

  

) 

) 
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Çizelge 2. Deneylerde kullanılan kesme parametreleri. 

 

Kesici Takım 

Malzemesi 
Ağız Sayısı (Z) 

Kesme Hızı (Vc), 

m/dak 

İlerleme  

), mm/devn(f 

Kesme Derinliği 

(ap), mm 

HSS 

2 
30 0,02 0,5 

60 0,05 1 

3 
90 0,08 1,5 

 

Deneyler, tezgah tablası üzerine rijit bağlanmış mengene üzerinde gerçekleştirilmiştir. Frezelenen 

yüzeylerin ortalama yüzey pürüzlülükleri (Ra) Mahr Marsurf PS10 profilometre ile ölçülmüştür. Şekil 

2’ de deney düzeneği ve profilometre gösterilmektedir. 

 

  
a)                                                          b) 

Şekil 2. Deneylerde kullanılan cihazlar. a) CNC dik işleme merkezi, b) Profilometre 

 
3. TAGUCHI DENEY TASARIMI 

 

Taguchi yöntemi belirlenen dikey dizinleri kullanarak deney sayılarını azaltmayı önermektedir. 

Taguchi yöntemi bir deney tasarım tekniği olmanın ötesinde yüksek kalitede sistem tasarımı için son 

derece faydalı bir tekniktir. Diğer taraftan deney sayısında elde edilen azalma, faktörler arasındaki 

etkileşimlerin belirli ölçüde göz ardı edilmesinden kaynaklanmaktadır (Savaşkan ve ark., 2004). 

Sonuçları değerlendirebilmek için sinyal/gürültü (S/N) oranı olarak bilinen bir istatistiksel performans 

ölçüsü kullanılır. Deneylerden elde edilen sonuçlar S/N oranına çevrilerek değerlendirme yapılır. S/N 

oranındaki S sinyal faktörünü, N ise gürültü faktörünü ifade etmektedir (Turgut ve Dikici, 2011). Gürültü 

faktörleri olarak bilinen kontrol edilemeyen faktörler ürünün fonksiyonel karakteristiklerinin hedef 

değerden sapmasına neden olan, bir başka deyişle kalitesizliğe yol açan faktörlerdir (Sakarya ve Göloğlu, 

2006). 

Yapılan çalışmada AA 7075 plakaların delinmesinde meydana gelen yüzey pürüzlülüğü için kesme 

parametreleri ve kesici takım geometrisi (uç açısı) optimize edilmiştir. Kesme hızı, ilerleme ve uç açısı 
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değişken olarak belirlenmiştir. Değişkenlerin her biri için dört farklı seviye mevcut olup, Taguchi 

yönteminde L16 dikey dizini kullanılmıştır. Değişkenler ve seviyeleri Çizelge 3’te gösterilmektedir. 

 

Çizelge 3. Değişkenler ve seviyeleri. 

Değişkenler Kodlama Seviyeler 

Ağız Sayısı (z) A 2 3 

Kesme Hızı (Vc), m/dak B 30 60 90 

), mm/devnİlerleme (f C 0,02 0,05 0,08 

Kesme Derinliği (ap), mm D 0,5 1 1,5 

 

Hasar faktörünün küçülmesi en iyi delik kalitesini oluşturduğu için En Küçük En İyi S/N eşitliği 

kullanılmıştır. En Küçük En İyi performans karakteristiği Eşitlik (3)’te verilmiştir. 

S/N = ‐10 . log (
1

n
 .  ∑ Yi

2n
i=1 )        (1) 

Eşitlik (1)’de Y hasar faktörünü, n ise deney sayısını ifade etmektedir. Deney sonuçlarına ANOVA 

uygulanarak değişkenlerin etki seviyelerinin hasar faktörüne olan etkisi tespit edilmiştir. Varyans analizi 

% 95 güven aralığı dikkate alınarak Minitab 18 yazılımı ile gerçekleştirilmiştir. 

 
4. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

 

AA 7075 plakalar üzerinde L18 dikey dizinine göre delinen deliklerin ölçülen ortalama yüzey 

pürüzlülüğü Ra verileri ile Taguchi’nin en küçük en iyi performans karakteristiğine göre hesaplanan S/N 

verileri Çizelge 4’te gösterilmiştir. 

 

Çizelge 4. L18 dikey dizinine göre S/N oranları ve yüzey pürüzlülüğü verileri. 

Deney 

No 
A B C D Ra Ra(dB)Ƞ 

1 2 30 0,05 1 0,345 9,2436 

2 2 30 0,08 1,5 0,738 2,6389 

3 2 60 0,02 0,5 0,227 12,8795 

4 2 60 0,05 1 0,814 1,7875 

5 2 60 0,08 1,5 0,894 0,9732 

6 2 90 0,02 1 0,252 11,9720 

7 2 90 0,05 1,5 0,988 0,1049 

8 2 90 0,08 0,5 0,868 1,2296 

9 2 30 0,02 1,5 0,326 9,7356 

10 3 30 0,05 0,5 0,266 11,5024 

11 3 30 0,08 1 0,570 4,8825 

12 3 60 0,02 1 0,260 11,7005 

13 3 60 0,05 1,5 0,526 5,5803 

14 3 60 0,08 0,5 0,549 5,2086 

15 3 90 0,02 1,5 0,199 14,0229 

16 3 90 0,05 0,5 0,511 5,8316 
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17 3 90 0,08 1 0,865 1,2597 

18 3 30 0,05 1 0,345 9,2436 

 

Şekil 3’te yüzey pürüzlülüğü verileri kullanılarak hesaplanan S/N oranlarının etkileşimleri 

gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 3. Yüzey Pürüzlülüğünün S/N oranları için ana etki grafiği. 

 

Şekil 3 incelendiğinde, Ra üzerinde en önemli etkiyi yapan değişkenin ilerleme (C) olduğu 

görülmektedir. İkinci sırada etkide bulunan değişken kesme hızı (B) olurken kesme derinliği (D) ise 

üçüncü sırada etki etmektedir. Ağız sayısı (A) etkisinin düşük olduğu tespit edilmiştir. 

 

4.1 Varyans Analizi (ANOVA) 

Değişkenlerin yüzey pürüzlülüğüne yaptıkları etkiyi tespit etmek için varyans analizi yapılmıştır. 

ANOVA sonuçları Çizelge 5’ te gösterilmektedir.  

 

Çizelge 5. Ra’nın S/N oranı iççin ANOVA sonuçları. 

Kontrol Faktörü SD KT Etki KO F P 

Ağız Sayısı (A) 1 0,07553 %5,54 0,07553 3,94 0,075 

Kesme Hızı (B) 2 0,15347 %11,25 0,07673 4,00 0,053 

İlerleme (C) 2 0,83502 %61,22 0,41751 21,75 0,000 

Kesme Derinliği 
(D) 

2 0,10792 %7,91 0,05396 2,81 0,107 

Hata 10 0,19193 %14,07 0,01919   

Toplam 17 1,36386 %100,00    
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Çizelge 5 incelendiğinde, P değerleri her değişkenin sonuçlar üzerindeki anlamlılık düzeyini,  KT 

kareler toplamını, KO kareler ortalamasını, gösterirken F değerleri ve yüzde etki oranlarına da yer 

verilmiştir. Yüzey pürüzlülüğü üzerinde en büyük etkiyi yapan değişkenin % 61,22 ileilerleme olduğu 

ve daha sonra sırasıyla kesme hızının % 11,25,  kesme derinliğinin  % 7,91 ve ağız sayısının %5,54 

oranında etkide bulunduğu tespit edilmiştir. Şekil 3’ te gösterilen ana etki grafiği ve Çizelge 5’ te 

belirtilen S/N tepki değerleri yapılan varyans analizini doğrulamıştır. 

 
5. SONUÇLAR 

Yapılan çalışmada AA 7075 plakaların farklı uç açılarına sahip matkap uçlarının farklı kesme 

parametreleri kullanılarak delinmesinde ortaya çıkan yüzey pürüzlülüğü değerleri Taguchi optimizasyon 

yöntemi ile değerlendirilmiştir. Bu yöntem sayesinde deney sayısı azaltılarak zaman ve maliyet en aza 

indirgenmiştir. Deney sonuçlarına varyans analizi uygulanarak hasar faktörüne etki eden kesme 

parametrelerinin seviyeleri belirlenmiştir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda; 

Tüm kesme ve takım geometrilerindeki sayısal artışların yüzey pürüzlülüğü ile doğru orantılı 

olarak arttığı tespit edilmiştir. 

Taguchi yöntemi sonucunda optimum yüzey pürüzlülüğü değeri olan 0,199 µm, deney parametre 

kombinasyonu ağız sayısı 3, kesme hızı 90 m/dk ve ilerleme 0,02 mm/dak ve kesme derinliği 1,5 mm 

(A2B3C1D3) olduğunda elde edilmiştir. 

ANOVA sonuçları incelendiğinde yüzey pürüzlülüğü üzerinde en büyük etkiye sahip olan 

paramatre % 61,22 ile ilerleme olurken (C) ikinci sırayı % 11,25 ile kesme hızı (B), üçüncü sırayı % 7,91 

kesme derinliği (D) ve son sırayı ise % 5,54 ile ağız sayısı (A) almıştır.  

Taguchi yöntemi kullanılarak AA 7075 plakaların frezelenmesinde delik yüzeylerinin pürüzlülük 

değerlerinin optimize edilmesi başarıyla uygulanmıştır. Daha kaliteli yüzey elde etmek için kesme hızı, 

ilerleme ve kesme derinliğinin mümkün olduğunca düşük seçilmesi gerekmektedir. Bununla beraber 

daha az sayıda kesici ağıza sahip parmak frezeler de yüzey pürüzlülüğünün azaltılmasına yardımcı 

olmaktadır. 
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Abstract 

 

In this study, an industrial robot system has been implemented to determine the position of the randomly located 

part for a drilling process. The software developed for the system takes place in two steps and directs the robot to 

the goal. In the first step, the robot takes a continuous image from the camera while it is in the home position and 

it scans the working space to find the part to drill. The next step, the robot calculates the radius of the circle by 

using Circle Hough Transform (CHT) algorithm when arrives at the working space of the determined part. If the 

radius of the circle is higher than the predetermined threshold value, the drilling tool is directed towards the center 

of the circle. It makes the drilling process and returns to the home position in order to restart the process. Thus, 

drilling can be performed without a fixed point and position as in standard manufacturing processes which requires 

fixtures and fittings. A fixed tool is used instead of the actual drill for safety. KUKA Agilus KR-6-r900-sixx 

industrial manipulator is used and it is controlled using open source licensed software Robot Operating System 

(ROS) with OpenCV running on Linux operating system.  

  
Keywords: ROS, OpenCV, image processing, industrial robot. 

1. INTRODUCTION 

Parallel to the developing technology, all fields of industrial production such as manufacturing and automotive are 

also developing. The most important factor triggering the development of the industry is the development of the 

robotics industry. In the past, robots were machines that were able to perform predefined tasks in their programs 

and that could not work in dynamic environments where people were. Nowadays, sensor technology, information 

processing techniques and artificial intelligence concepts are constantly developing so that the robots are able to 

perceive their surroundings and work with together human around their workspace. For instance, a mechanical 

part called the Rzeppa joint, which is difficult to install, has been mounted using a robot by the Cherubini team in 

2016. This system is operated in cooperation with human and robot depending on image and touch sense 

(Cherubini et al., 2016). A robot touch feel has been proposed for robot and human to work together from Erdem 

and et all. In the study, they have proposed a structure that would resolve the problem of hand tremor based on the 

information received from professionals and beginner both in the welding and dyeing process (Erden and Billard, 

2015a, 2015b, 2016). The most important thing in the systems of the human-robot interaction is human safety.  A 

remarkable study about human safety has been performed by Bdiwi et al. (Bdiwi, Pfeifer and Sterzing, 2017). The 

common point of this work and other works on this subject is the transmission of information to the robot decision 

mechanism by processing the image obtained from the cameras. A study similar to the previous study has been 

also carried out using the ROS platform to avoid from a moving obstacle (Han et al., 2018). This software was 

implemented using ROS and OpenCV software which are based on open source code. ROS is a C ++ and Python-

based platform for programming, modeling, controlling and simulating many robots such as industrial robots, 

mobile robots and humanoid robots, etc. Many works are available in the literature, from ROS-based drone 

publications to IOT publications (Karnouskos et al., 2017; Majumdar et al., 2017; Mayoral et al., 2017). OpenCV 

(Open Source Computer Vision Library) is released under a BSD license. It has C++, Python and Java interfaces 

for Linux and the other operating systems. 

In this paper, the images and sensor information from external environment have been processed via ROS. It has 

been demonstrated that the robot can perform the drilling process successfully with the software developed in this 

study. In addition, the images obtained during the operation of the robot are presented in the paper. 
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 2. THE STRUCTURE OF THE SYSTEM 

Commercial industrial robots usually operate with a pre-program structure, which has a disadvantage of 

reprogramming for each process. In this paper, a study is performed that an intelligent drilling robot for Industry 

4.0. Industrial robot companies provide the service to their customers with software/hardware price such as vision 

systems. Therefore, new software is required for each new manufacturing process and this is an extra cost for the 

companies. This work is performed by using a low cost webcam and Linux operating system with license cost-

free. The Linux-based ROS that can provide a communication between robot and PC is used in this application. 

In addition OpenCV tool is preferred in order to process data that can be communicated directly with the image 

chips. Thus, the extra cost resulting from hardware and software is eliminated for this production process.   

 

2.1. ROS 

ROS is a unique software that can work with Linux operating system and it can provides control of the robots and 

their all components by using a computer. In addition, ROS is released under the terms of the BSD (Berkeley 

Software Distribution) license and is an open source software. Software can be developed for all robots from 

industrial robots to mobile robots hanks to ROS. The reason why ROS is a large-scale system is that it can be 

operated with MoveIt! and rviz as effective tools. MoveIt! uses the drawing files of urdf and xacro extensions for 

industrial and other robots, it is an interface that allows the robot to obtain forward and inverse kinematic equations. 

It controls the collision between the joints and the objects in the environment by using these obtained equations. 

This data can be displayed on the rviz simulation screen in ROS environment. The Rviz tool is based on the data 

that is published and subscribed based on the ROS core. This allows visualization of  the axis information of the 

robot joints, the position and the data from the sensors. A sample rviz svreen is given in Fig. 1.   

  

 

Figure 17. A sample rviz screen (http://www.pirobot.org/blog/0025) 

 

In this study, KUKA Agilus KR-6-r900-sixx robot is used as a manipulator. The drawing files for this robot are 

taken from [https://github.com/ros-industrial/kuka_experimental]. The drawing files of the robot are placed into 

the MoveIt! program and the simulation part of the robot is obtained as shown in Figure 2.  
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Figure 2. rviz image of the KUKA Agilus KR-6-r900-sixx   

Then the codes on the [https://github.com/AytacKahveci/KukaRosOpenCommunication ] website have become 

compatible with ROS.  

2.2. OpenCV 

OpenCV (Open Source Computer Vision Library) is released under a BSD license and hence it’s free for both 

academic and commercial use. The user potential in the world is quite high due to be open source. It is capable of 

directly accessing equipment such as graphic card and camera, which are image input-output devices attached to 

the computer. In this way, it is possible to create a visual decision-making mechanism by providing the 

environmental conditions for the robot vision. The system block diagram is given in Fig. 3.  

  

Camera OpenCV ROS Robot

Manipulator 
Position

Drill
Position

Image
Data

 

Figure 3. Block diagram of system 

As shown in Fig. 3, the centres and radii of the circles are calculated by using HoughCircles(); code which is 

provided from OpenCV. If the circle radius is greater than the 30-pixel threshold, the center point coordinates of 

the circle are transferred to ROS. ROS converts the pixel data to millimeters and sends it to the robot. The robot 

sends to real position information back to the ROS when performing the operation. The data received by the 

computer is monitored instantly on the rviz screen.  

 

 3. EXPERIMENTAL SETUP 

The study has been performed by Ubuntu 16.04 based PC operating system, Kinetic Kame distribution of the ROS 

and OpenCV platform. The communication between ROS and the Windows based operating system owned by the 

robot is provided by using the KUKAVARPROXY program. The experimental setup is given in Fig.4.  The 

experimental setup consists of a manipulator, robot server, camera, reference plane, workpiece, linux-pc for ROS 

https://github.com/AytacKahveci/KukaRosOpenCommunication
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and OpenCV. In this work, a virtual drill tool has been used to simulate drilling process for security. The processed 

image, the present position and next positions of the robot can be observed in rviz as shown on the monitor.  

  

Camera
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KUKA Robot

KUKA Windows 
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Linux PC 

(ROS+OpenCV)

rviz

Processed 

Image

The 

Simulated

Drill Tool

 

Figure 4. Experimental setup 

     4. EXPERIMENTAL RESULTS  

In this study, a virtual drilling process is implemented for a determined master circle center of the workpiece in 

the anywhere of the workspace. The experimental results are given in Fig. 5 and Fig. 6. The images in the figures 

are taken at intervals equal to one second.  

  

 

Figure 5. The first step for randomly positioned part 
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The workpiece is located in the right of the reference plane as shown in Fig. 6. The robot automatically finds the 

workpiece and the automatic drilling process is started. 

  

 

Figure 6. The second step for randomly positioned part 

The workpiece is located in the upper left corner of the reference plane as shown in Fig. 7. Similarly the first 

application, the robot automatically finds the workpiece and the automatic drilling process is started. This system 

can be watched from the published video [https://twitter.com/mcbingol/status/968921252005105665], where it 

achieves satisfactory results.  

 

5. CONCLUSION 

In this study, a piece with a hole in the middle is used to test the accuracy of the results. A virtual drilling process 

instead of actual drilling is performed as a representative. The center position of this workpiece on the specified 

reference plane was determined by the CHT algorithm in OpenCV. The center position of this workpiece on the 

specified reference plane is determined by the CHT algorithm in OpenCV. The values in millimeters are calculated 

from the pixel information to control the target movement of the robot by using ROS. As the depth information 

cannot be obtained by using one camera, the work is carried out by a workpiece with a hole in the middle. There 

has been some misalignment in the x and y axes for this application setup. It can be eliminating by using an 

artificial neural network based structure. In the future study, the depth will be determined by using stereo camera 

or depth camera to process different z-height parts. 
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Abstract 

 

In this study, the basic linguistic commands that can be applied from mobile robots to industrial robots are studied. 

Mentioned commands are taken from the present datasets. In addition to all one digit numbers, the commands 

consist of a total of twenty words including "yes, no, go, stop, forward, backward, up, down, right and left". The 

twenty commands which will be implemented to robots are, firstly, filtered and Linear Prediction Cepstral 

Coefficients (LPCC), Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCC), and both method (LPCC+MFCC) are 

applied, respectively. The obtained coefficients are classified via Cubic Support Vector Machine (CSVM). 

According to results, LPCC, MFCC, and LPCC+MFCC are classified these commands at an accuracy of %48.2, 

%78.2, and %81.8, respectively. As a result, it is shown that applying LPCC+MFCC as feature extraction in word-

based speech processing applications for robotic applications gives better results in this study. 

 

Keywords: Speech recognition, Linear Prediction Cepstral Coefficients (LPCC), Mel-Frequancy Cepstral 

Coefficients (MFCC), Cubic Support Vector Machine (CSVM). 

1. INTRODUCTION 

A robot is a machine that can perform predefined operations and decide on the basis of the computer algorithms 

with control and determination systems (Bingol, Akpolat and Koca, 2018). The robots are not only achieve 

predefined works but also work together humans by becoming Cobots (Collaborative Robots). They are systems 

that enable communication between the operator and the robot directly. Thus, the robots become machines that 

allow to work together with the operators (Villani et al., 2018). People often prefer to talk to communicate with 

each other, so it is important for human-robot interaction (Gomez et al., 2012). Speech recognition, which started 

to be studied in the mid-20th century, continues to be popular today. (OLSON and Belarf, 1957; Moriya et al., 

2019). On this issue, two different methods are used in recent studies. The first of these methods, as in the work 

of Du and his colleagues, is to be using speech recognition SDK(software developer's kit), such as released by 

Microsoft (Du et al., 2018). The second and the more complicated method, as in the work of Zinchenko and his 

colleagues, is the realization of this part with its own software (Zinchenko, Wu and Song, 2017).  

This study is the basis of voice-controlled industrial robotic arm application in the future. Due to the fact that many 

of the SDKs developed by companies such as Microsoft have been working on the internet platform which is not 

safe for an industrial product to connect to the internet. Therefore, a local workable voice algorithm program has 

been developed in this study. 

 

This study consists of four main sections and these sections are Materials and Methods, Results and Discussion, 

and Conclusion, respectively. 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

Speech recognition methods can be examined under four main topics as analysis, feature extraction techniques, 

modeling, and matching. Detailed information these topics can be found in the review article by Barman and Deb 

(Barman and Deb, 2017). 

In this study, a word-based voice processing algorithm is preferred instead of syllable-based voice processing, 

because limited number of words have been used human-robot interaction. Before starting the speech recognition 

process, the sounds in the dataset are separated by cropping the active speech area. In this way, data that did not 

make any sense is crop and. Then, since word-based speech recognition is worked, data with average word length 

is taken in the remainder of data.  
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As the size of the pre-treated data is high, feature of the data are extracted using two different methods. Linear 

Prediction Cepstral Coefficients (LPCC), which is first feature extraction method, is obtained by using the data. 

Later, Mel-Frequency Cepstral Coefficients (MFCC), which is second feature extraction method, is obtained by 

using the data. 

The coefficients, which are LPCC, MFCC, and LPCC together MFCC, respectively, are classified via Cubic 

Support Vector Machine (CSVM). The trained classifier is then tested with words that are never heard during 

training. This process is shown in detail in Fig. 1. 

 

Preprocessing
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Feature 

Extraction
Classifier

Preprocessing
Feature 

Extraction
Classifier Text

Training

Implementation

ASR

ASR

 

Figure 18. Block diagram of ASR 

Meaning of ASR, which is shown by in Fig. 1, is Automatic Speech Recognition. In this study, education is 

provided by 2000 samples, all of which are from different twenty words. 

 

2.1 LPCC Algorithm 

LPCC is actually an FIR (Finite Impulse Response) filter rather than a feature extraction method. 

The mathematical formula of this property, which is also the spectral envelope estimation method, is given in Eq. 

(1). 





p

i
inxianx

1
)()1()(   (1) 

In this equation, p is the prediction degree of the filter, x is the signal and a prediction is the polynomial coefficient. 

 

 

 

2.2 MFCC Algorithm 

MFCC is a proven feature extraction methodology that has been at audio processing articles in recent years. Steps 

of the algorithm are given detailed in Fig. 2.  
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Figure 2. The diagram of MFCC algorithm 

Firstly, speech data is emphasized, then emphasized data is framed according to a defined time. It is applied a 

windowing function to framed data. After, Discrete Fourier Transform is carried out to the data. Logarithm is 

applied to the processed data by applying mel-scale. Finally, MFCC data is obtained by applied Inverse Discrete 

Cosine Transform. 

 

2.3 CSVM Algorithm 

SVM which is a method of machine learning is used generally so as to solve a classification problem. The great 

advantage of SVM approach is the formulation of its learning problem, leading to the quadratic optimization task. 

It greatly reduces the number of operations in the learning mode. It is well seen for large dataset, where SVM 

algorithm is usually much quicker than other methods (Osowski, Siwek and Markiewicz, 2004). SVM is chosen 

to solve the classification problem, as the software, which will convert adaptive condition in the future, will be 

implemented easier. A basic SVM methodology is shown in Fig. 3.   

 
Figure 3. Linear SVM 

 

As shown in Fig. 3, SVM is used to separate data from different classes within the dataset. When this data is 

separated, vectors are formed so that pass through the weight center of data. Errors of formed vectors are calculated 

according to the dataset and vector, which is calculated minimum error, is selected. In this way, different class 

data is separated. When the dataset is changed, also type of SVM is changed. In this study, due to its high accuracy, 

one of the SVM methods, the Cubic SVM (CSVM) algorithm is used. The difference of CSVM from classic SVM 

is that the vector is a cubic curve rather than linear. 
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3. RESULTS and DISCUSSION 

In this study, all the numbers are labeled with their own numerical symbols and the words, which is "yes, no, go, 

stop, forward, backward, up, down, right and left", are represented by numbers from 10 to 19. The trained 

classifiers are tested with different two thousand data, which is not encounter during training. Obtained for the 

separate testing of the LPCC and MFCC algorithms the results are shown in Fig. 4 and Fig. 5. Obtained for the 

together testing of the LPCC and MFCC algorithms the result is shown in Fig. 6. 

 

Figure 4. The result of LPCC 

 

Figure 5. The result of MFCC 
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Figure 6. The result of together MFCC with LPCC 

 

Total accuracy rate, which is written green, is the right-bottom corner of confusion matrix. According to results, 

LPCC, MFCC, and LPCC+MFCC are classified these words at an accuracy of %32.0, %68.2, and %73.0, 

respectively.  

 

Speech recognition is a popular issue studying from past to today.  Hence, there are a lot of similar studies in 

literature. One of similar as methods of these articles was worked by Wisniewski et al. in 2007. In the study, 

accuracy rate of 80.0% is obtained from Polish language speech data by using MFCC feature extraction method 

and HMM (Hidden Markov Model) classifier (Wiśniewski et al., 2007). In another study, Ravikumar et al. 

classified data, which is aggregated from ten English people, with accuracy rate of 83.0% by using MFCC feature 

extraction method and Perceptron classifier (Ravikumar et al., 2008). 

4. CONCLUSION 

In this study, a word-based speech recognition algorithm is performed.  First of all, speech part of sound data is 

split at the algorithm. Then, split speech data is separated at size of word. The feature of word data is extracted by 

using LPCC and MFCC which is two different techniques. Extracted features are classified separately and together 

via SVM. During training, classifier, which uses the LPCC and MFCC together, classified data with an accuracy 

rate of 81.8%. Also, this classifier is tested different 2000 words and accuracy rate of 73.0% is obtained. The 

results are very satisfactory compared to other studies. However, this algorithm must be developed to be used in 

industrial robot applications. 

In future studies, feature extraction improvements will be made. The speech recognition software, which can learn 

operator dependent adaptively, will be developed and then the meaning of text, which is obtained at speech 

recognition software, will be studied.  
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Abstract 

 

Leaf explants of Lens culinaris  Medik. an important legume plant was regenerated using juvenile leaf 

explants treated with MS medium supplemented with different concentrations of BAP and NAA  that induced 

callus ensued by shoot regeneration with  numerous shoot buds on callus. The calli induced shoots faced inhibition 

under the influence of  Small shootlets were transferred to shoot elongation medium supplemented with 1 mg/l 

BAP + 1   GA3. These shoots were rooted on ½ x  MS medium containing 0.5 mg/l IBA. The results showed  

induction of 3-4 rootlets per plants with average root length of 2-3 cm after four weeks of rooting. These plantlets 

were transferred to seedling trays covered by transparent domes with one vent  to maintain and control 

environmental humdity  for hardening at 24 C for hardening ensued by acclimatisation of the  plantlets in the 

greenhouse. It was possible to produce 24-30 plantlets after continuous subculture of the calli  in five subcultures 

from the calli of  leaf explants. The developing calli tended to induce browning with each advancing sub culture. 

This is first report of shoot regeneration from  juvenile leaf explants of lentil and could contribute positively 

towards the advancement of lentil biotechnology.  

Keywords: Plant regeneration, juvenile leaves, lentil, Lens culinaris ,    İn vitro 

 

1. INTRODUCTION 

Lentil (Lens culinaris  Medik.) is a major plant grown widely in semi-arid regions in South Asia, the 

Mediterranean region (Africa and the Middle East),  South America and Western Canada (Acikgoz  et al. 1994, 

Gulati et al. 2002, ). Lentil seed is a good source of protein (20-36%) and its contribution to human nutrition is of 

vital importance, especially in developing countries (Christou, 1993). 

It also improves soil fertility by stabilizing atmospheric nitrogen.    İn vitro lentil culture (Lens culinaris  

Medik.) It is difficult and many techniques have been used to overcome this problem. 

The establishment of an effective and reproducible regeneration protocol is one of the basic preconditions 

for gene transformation and plant breeding. First experiment on shoot regeneration was carried out by Bajaj and 

Dhanju (1979) using shoot meristem tips. The experiment was followed by  Williams and McHughen (1986) using 

hypocotyls and epicotylsSimilarly, Singh et al. (1982) and Malik and Saxena  (1992) also reported multiple direct 

shoot regeneration   

 Ye et al. (2002a, b) copared effects of MS and B5 medium containing different concentrations of  BAP, 

TDZ and KIN in lentils.   They reported that the  MS medium had better response compared to  B5 regeneration 

medium to induce shoots.  . Sarker et al. (2003) noted  best multiple-shot regeneration on cotyledon nodes on MS 

medium supplemented with 0.5 BAP, 0.5 KIN, 0.1 GA3 and 5.5 mg L-1 tyrosine. 

Successful regeneration of lentils  is  supported by explant age, explant density, explant position  

(abaxial/adaxial/vertical), explant size, explant source, genotype, physiological stage of donor plant, explants etc. 

(Parrott et al., 1988)..  Lentil is a recalcitrant plant and is difficult to regenerate.  Previous studies have used 

cotyledon node, apical meristem, stem nodes, hypocotyl and epicotyls as explants for regeneration. No previous 

study report regeneration from leaf explant in lentil. 
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Age of explant is an important factor in plant regeneration. In  general, as the plant ages, there is increase 

levels of fiber in plants (the amount of cellulose and lignin present in the plant) that reduce  regeneration capacity 

of the explants.  

Another cause of poor explant regeneration from explants in many economically important plants in    İn 

vitro cultures is the necrosis of the treated tissues. Necrosis results in damage of the tissue cells. During in vitro 

culture, contents of the cytoplasm and vacuoles are mixed and the phenolic compounds in the plant cells and tissue 

are easily oxidized by surrounding oxygen in air. Similrly number of papers report regeneration from lentil (Singh 

and Raghuvanshi 1989,  Polanco et al. 1988, 2001, Khawar and Özcan (2002, Sarker et al. 2003,  Khawar et al. 

2004, Gulati et al. 2001, and many others), This results in damage to the tissues that results in  plant regeneration 

systems. There are conflicting reports, however, all researchers agree that   rooting in lentil.is tedious and difficult. 

  

Therefore,  there is need to introduce new explants and develop new  biotechnological tools and protocols 

for regeneration tissue cultured plants. Integration of biotechnological tools and  traditional breeding methods can 

help to induce resistance against biotic and abiotic stresses  and result in  improving cultivated lentil germplasm. 

 

2. MATERIAL AND METHODS 

 

2.1 Plant material  
 

The seeds of lentil CV. Ali dayı  was used in the study. It  was obtained from the Central Field Crops 

Research Institute, Yenimahalle, Ankara. 

2.2 Culture medium and preparation 
 

MS basal medium with vitamins  (Murashige and Skoog 1962) supplemented with   30 g/l  sucrose and 6.5 

g/l  agar (Duchefa) was used in the study.  

Bidistilled water was used when the media were prepared    after the pH of the medium was adjusted to 5.7 

± 0.1 using 1N NaOH or 1N HCl under 1.2 atmospheric pressure, at 120ºC for 20 min before  sterilization. 

All cultures were maintained at a temperature of 24 ± 1 ° C under 16 h light  photoperiod using white 

fluorescent lamps. 

2.3 Sterilization 

The sterilisation was performed for 45 seeds of lentil cv. Ali Dayı each at a time. The seeds were sterilised with 
100% commercial bleach for 20 min followed by 3 min ×6 times rinsing with sterilized water.  

 

2.4 Statistical analysis 

The statistical analysis was performed with  SPSS 24 computer software using One way analysis 

of variance. The means were separated using LSD test. All  means expressed in percentage were arcsine 
transformed before subjecting them to statisticsl snslysis.  

 

3. RESULTS  
 

Plant material   is extremely important for the success of tissue culture studies So far the regeneration studies 

of leaf explants from lentils have not been reported. In this study, leaf explants obtained from one week old seedling 

of lentil plant were cultured on MS medium containing various concentrations of BAP and NAA. The results of 

the study showed the induction of  callus on each of the explant ensued by number of sprouting shoot buds on the 

explants. 

These sprouted shoot buds were transferred to shoot elongation medium supplemented with 1 mg/l  BAP + 

1 mg/l  GA3. 1.5-2 cm long shoots were rooted on ½ × MS medium containing 0.5 mg/l  IBA.  After four weeks 

of rooting, the average root length was 2-3 cm. The resulting plantlets were transferred to seedling trays covered 

with perforated transparent domes to maintain and control their environmental humidity at 24 ° C. This is the first 
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regeneration report obtained from lentil leaflets and can contribute positively to the development of lentil 

biotechnology. 

 

4. DISCUSSION  

 

It is established that when explants develop lignins and cellulose, they are more prone to oxidation of 

phenolic compounds that inhibit enzyme activity and results in decay of  explants in the culture medium. Therefore 

to avoid this issue the explants were taken at the age where the explants induce minimum oxidation of phenolic 

compounds and in the event of oxidation, there is minimum  necrosis and  darkening of the explants in the  

regeneration medium avoiding necrosis on the explants (Laukkanen et al., 1999; Compton et al., 1986).  This 

precaution in this study saved 100% plants and induced shoot regeneration on the treated explants cultured on MS 

medium containing  1.5, 2.5 and 4.5  mg/l BAP  did not induce any shoot regeneration. However, supplementation 

of 0.30 mg/l NAA with any of the above mentioned concentrations had promototary effects and  induced  shoot 

and callus regeneration on all explants. The callus weight had range of 3.22-3.66 g. However, number of shoots 

per explant showed negative effects of increased concentrations of  each of BAP +0.30 mg/l NAA on shoot 

regeneration. Shoot regeneration percentage ranged 0.55 -8.72 shoots per explant. Maximum number of shoots 

per explant was noted on 1.5 mg/l BAP+0.30 mg/l NAA. Each in ascending concentration of BAP+NAA was 

inhibiting and the mini,mum shoots were noted on 4.5 mg/l BAP+0.30 mg/l  NAA. 

These concentrations of BAP +NAA induced dormancy on the shoot elongation. Thereafter, these shoots 

were cultured on MS medium containing  1 mg/l BAP+ 1 mg/l GA3 to elongate the shoots. This treatment reduced 

the stress on the shoots resulting profuse elongation of shoots. The shoots that  took height of 3-4 cm were excised 

from the explants and rooted on ½ × MS medium to induce roots. All explants induced profused rooting.  

These were transferred to pots for acclimatisation ensued by flowering and seed set. 

  

Table 1 Effects of various concentrations of BAP+NAA on shoot regeneration from juvenile leaf explant 

of lentil 

BAP 

(mg/l) 

NAA 

(mg/l) 

Callus and shoot  

regeneration 

percentage (%) 

Callus weight  

(g) 

Number of 

shoots per 

explant 

1.5 0.00 0.00b 0.00e 0.00d 

2.5 0.00 0.00b 0.00e 0.00d 

4.5 0.00 0.00b 0.00e 0.00d 

1.5 0.30 100.00a 3.66a 8.41a 

2.5 0.30 100.00a 3.35c 0.5c 

4.5 0.30 100.00a 3.22c 0.91 
All values shown with different small letters in a column are significantly different at p<0.01 using Duncan Multiple Range Test 

 

These plantlets were transferred to seedling trays covered by transparent domes with one vent  to maintain 

and control environmental humdity  for hardening at 24 C for hardening ensued by acclimatisation of the  plantlets 

in the greenhouse.  

 

5. CONCLUSION  

 

The study meets objectives and confirm that shoot regeneration from  juvenile leaf explants of lentil  could 

be materialised positively and could lead  towards the advancement in  lentil biotechnology.  
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Abstract 
 

Sugarbeet is an important industrial plant grown in Turkey and its farming is done around four corners of 

the country.   Prevention of all the causative agents of biotic and abiotic stresses at every stage of beet growth is 

very important.   This study made use of composite technology to  introduce genes in aerial parts of the plant using  

Agrobacterium-mediated beet transformation without affecting the edible roots. The study made use of 

Agrobacterium strain GV2260 (pGV2260)::p35SGUS-INT, for transformation of plumule portions and  

transformed canopy of the germinating seedlings without treating the Agrobacterium strain to radicles. The 

results of the study showed gus positive leaves of the beet canopy. The results were  confirmed by PCR analysis. 

Development of sugar beet composite plants will offer an alternative to whole plant transformation. This will help 

to study factors  like physiological mechanisms and gene expression behaviour of plants related to susceptibility 

or resistance to biotic and abiotic stress and its effects on yield of the plants. 

 

Keywords   composite plants, Agrobacterium tumefaciens, sugarbeet,    In vitro, Turkey 

 

1. INTRODUCTION 
 

Sugar beet - Beta vulgaris var. Saccharifera L. is a biennial industrial plant (rarely personality). The sugar 

content of sugar beet  (ZZ) cultivars ranges  24% - 28% as a result of consistent breeding and cultivation activities 

(Er 2012). Besides production of sugar, sugar beet is used to produce bye products like   beet pulp and molasses, 

fodder for  livestock,  spirits alcohol, cosmetics, beverages, confectionery, yeast and biological fuels    (Draycott 

AP 1988).There is no specific   climate and soil requirements for sugarbeet production (Karbuz et al. 2008). 

In order to reduce biotic and abiotic stress induced  losses and obtain quality products, it is important to 

breed  plant resistance by  integration of traditional breeding methods   with the methods of biotechnological 

breeding.   

There are no functional studies of genes in sugar beet cultivars grown in Turkey  that could give some 

knowledge about the  functions of genes related to various  biotic and abiotic stresses. An easy way to study these, 

is through production of composite transgenic plants.   

Composite plants consisting of a wild-type (WT) or non transformed shoots/roots   with transgenic 

roots/shoots were initially described in the legume   Lotus corniculatus   (Hansen et al.   1989). They were   obtained 

by inoculating an apical stem explant with   Agrobacterium rhizogenes   used for hairy root induction   and letting 

both the roots and the shoots grow.   

There is a need to produce safe, easy and simple methodologies for the production of composite transgenic 

plants. Within the scope of this study, the canopy  of one day old germinating seedlings of the sugarbeet  line EMU 

8 were treated with Agrobacterium strain GV2260 (pGV2260) :: p35SGUS-INT for production of  composite 

transgenic plants (Pourali Kahriz 2016). 
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2. MATERIAL AND METHODS 

 

2.1 Plant material  
 

The sugar beet line EMU 8, was used in the study. It  was obtained from the Etimesgut Sugar Research 

Institute at Ankara. 

 

2.2 Culture medium and preparation 
 

MS basal medium with vitamins  (Murashige and Skoog 1962) supplemented with   30 g/l  sucrose and 6.5 

g/l  agar (Duchefa) was used in the study.  

Bidistilled water was used when the media were prepared    after the pH of the medium was adjusted to 5.7 

± 0.1 using 1N NaOH or 1N HCl under 1.2 atmospheric pressure, at 120ºC for 20 min before  sterilization. 

All cultures were maintained at a temperature of 24 ± 1 ° C under 16 h light  photoperiod using white 

fluorescent lamps. 

2.3 Sterilization 

The sterilisation was performed for 50 sugar beet line EMU 8 seeds each at a time. The seeds were first treated 
with ethanol for 2 min. Thereafter they were treated with 100% sulphuric acid followed by 3 times rinsing with 
water. These seeds were sterilised with 100% commercial bleach followed by rinsing with sterilized water. These 
seeds were overnight  treated with 3% PPM.   

 

2.4 Bacterial material and transformation 

 

This study made use of GV2260 strain of of Agrobacterium tumefaciens. Electroporation of pBin19 (p35S 

GUS-INT) plasmid in competent cells was performed using Bio-Rad electroporation device (# 165-2105). 

 
Fig. 1 A schematic view of the pBin19 (plasmid containing beta glucuronidase (uidA/gus) and neomycin 

phosphotransferase (nptII) genes inserted  between the right and left border by the cauliflower mosaic virus 

(CaMV35S) promoter and the nopaline synthase (NOS) terminator 

100 μL of competent cells were mixed with 2 μL of plasmid (100 ng) and placed on ice. Thereafter,  the 

electroporation device was run that had a capacity of 25° F, after setting the voltage to 2.2 kV with a 200 ohm 

resistence.  

After electroporation, the cells contained in 1 mL of SOC (20 g/L Trippton, 5 g/L Yeast Extract, Yeast 

Extract, 4.8 g/L MgSO4, 3.603 g/L dextrose, 0.5 g/L NaCl, 0.186 g/L KCl) medium were stirred for 2 hours at 

28°C at 200 rpm. For selection of transformed cells, NB medium containing 50 mg/L kanamycin and 50 mg/L 

rifampicin was used. 

The selected bacteria were incubated at 28 °C for 24-48 hours. Transfected Agrobacterium cells were 

selected in form of colonies and were multiplied on NB medium. 

To confirm positive clones, they were screened using  PCR for  gene-specific primers to amplify the uidA (gus) 

and nptII (kanamycin resistant) genes. PCR positive colonies were inoculated into 10 ml of NB medium 

supplemented with 50 mg/L rifampicin, 100 mg/L  kanamycin, and then amplified under dark conditions in an 

incubator at 28 °C for 48 h with shaking at 200 rpm.   
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2.5 Conservation of Bacteria for short duration     

 
For short-term use, NA (Nutrient Agar) was plated in media and grown at 28 ºC. Then, the Petri dishes  

containing bacterial cultures  were wrapped in stretch film and kept in inverted position  at 4 ºC for 6 weeks. 

The seedling canopy  of line EMU 8 were then immersed in A. tumefaciens suspension for 45 min ay 

OD650=0.8  (Table 1) and then co cultivated for two days to transform  canopies. Another set of seedling canopies 

were dipped in water as mock treatment. Thereafter, the seedlings canopies were dipped/treated with 500 mg/L  

Sulcid           for 10  min to get rid of inoculated bacteria on canopies of live transformed composite plants.  

Thereafter, these seedlings were transferred to MS medium containing 500 mg/L  Sulcid. The distilled water 

treated seedlings (mocks-control) were never treated with any concentration of  Sulcid  at any stage of 

development. 

All explants were cultured and incubated for 15 days under 16 hours light photoperiod  by culturing them 

at a light intensity of 35 μ mole photons/m2/s at 24 ± 1°C. 

The histochemical gus analysis and PCR of the seedlings  was carried out to confirm the composite 

transgenic nature of the seedlings. 

 

Table 1 Schematic representation of protocol and results. 

Charachteristics Specifications  

Name of line cultivar EMU 8 

Number of explants used 100 

Number of replications 10 

Type of culture medium MS medium 

Type of sucrose Sucrose from SigmaAldrich 

Type of   agar Sigma type A 

Culture conditions 24 °C white fluorescent lights  16 h light 

photoperiod 

Light intensity  35 µmol m-2 s-1 

Name of Agrobacterium strain   GV2260 (pGV2260)::p35SGUS-INT 

Bacterial selection  Rifampisin @50 mg/l 

Bacteriostatic agent  Sulcid @500 mg/l  

Method of inoculation  Canopy dipping  

Method of using control treatment Canopy dipping in distilled water 

Duration of the experiment including after 

inoculation 

15 days 

Types of confirmatory tests Histochemical gus analysis/ pcr 

Primers used for gus gene  confirmation  (1400 bp) F- CTC GAC GGC CTG TGG GAC TTC  

R- CTT TCG GCT TGT TGC CCG C 

Primers used for npt II gene  confirmation  (750 bp) F- TGG ATT GCA CGC AGG TTC TC  

R-CAA GAA GGC GAT AGA AGG CG 

 

3. RESULTS  

 

The results of the study showed that canopy treatment with Agrobacterium tumefaciens was equally 

effective for transformation. The researchers can safely produce transgenic canopies without affecting sugar beets. 

Moreover, these plants could be safely used for production of transgenics through seeds. 

All of the canopy treated plantlets were gus  and npt II positive as confirmed by  histochemical analysis and 

PCR in the same order. No transformation was noted on mock plants that were treated with water only. No 

intermediate  or mosaics were noted on the seedling canopies.    

The study further shows that there is no need to use any specific medium to rescue the transgenic composite 

plants.  
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4.  DISCUSSION   

 

There is  need to develop composite sugar beet plants for making studies on biotic and abiotic stress along 

with functional analysis of  genes in sugar beet. There are very few genetic transformation studies  on  sugar beet 

form Turkey. This demands an extensive work on plant for development of a repeatable transformation protocols.   

This study reports   a novel protocol  for development of composite genetically transformed sugar beet 

canopies by dipping them in A. tumefaciens   suspansiyon  without detatching them from roots and stems of the 

growing  seedlings. It was  difficult to distinguish non treated canopy with transgenic canopy at OD650=0.4  that  

showed similar root branching pattern  except through gus analysis.  The results of the study  will help to 

understand  induction of various types of biotic and abiotic stress systems in  sugar beet   through molecular 

analysis. 

However, the canopies of the developing sugar beet seedlings showed retardation at higher optical densities. This 

could be due to the damage caused to root cells during T-DNA transformation. Increased  concentration of cells 

surrounding root  tissues may have inducted inhibition in canopy  growth. However, since all the cells were 

juvenile, they accepted T-DNA and induced genetic transformation.   Sanità di Toppi et al. (1997) used 2-week-

old seedlings grown in vitro. The transformation yielded hairy canopy from either stems or cotyledons. These 

investigations clearly approve and demonstrate the importance of the optical density in  A. tumefaciens mediated 
transformation.   

This study reports first in vitro composite transformation of sugar beet with detection of  GUS and npt II positive 
activity in co-transformed canopies of sugar beet.  

5. CONCLUSION 

 

The results of the study maintain that the composite plants could be obtined in  sugar beet   and could be utilized 

for functional gene analysis of various types of biotic and abiotic stresses.   
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Abstract 

 

Sugar beet  Beta vulgaris juvenile leaves were found  susceptible to Agrobacterium  tumefaciens strains 

carrying octopine Ti-plasmids after wounding on juvenile leaves, without separating them from the seedlings. It 

was possible to isolate these tumors and culture them separatley under aseptic conditions on MS medium 

containing Duocid @500 mg/l. The tumor showed gus activity that demonstrated that the tumors were induced 

due to the action of Agrobacterium strain and applicability of the Agrobacterium mediated genetic information in 

sugar beet.  The regeneration of tumor was more profuse on juvenil tissues. No shoot regeneration was noted on 

any calli suggesting that the tumors were uniform  in structure. All of them were gus positive.  Further optimization 

of the procedure is in progress. The study underline the importance juvenile seedlings for the genetic 

transformation of  sugar beet.  

Keywords: Agrobacterium, tumors, juvenile leaves, sugar beet    

 

1. INTRODUCTION 
 

Sugar beet (Beta vulgaris L.), is the most important industrial products used for sugar production in Europe and 

Turkey for production of sugar. Sugar beet contributes about 22.4% of total sugar production in the world. Despite 

the relatively short period of cultivation (about 200 years), the yield and quality parameters of sugar beet have 

been significantly improved by traditional breeding methods.   Sugar beet has , a high degree of heterozygousity  

mainly due to crossing, and therefore the success of regeneration protocols and regeneration success is a serious 

problem.   However, they have led to the development of new varieties with the integration of classical and 

biotechnology methods In the last 36 -40 years. 

Micropropagation, germplasm protection, production of disease-free especially virus-free plants, development of 

homozygous diploid lines (ie, double haploid / diplohaploids) from haploid plants from pollen or ovary cultures, 

genetic transformation with symmetrical or asymmetric protoplast fusion and induction of somaclonal varieties 

using biotechnological  techniques  are playing  an increasing role in the breeding and development of new 

cultivars.   In addition,  protocols for both shoot regeneration  and somatic embryogenesis of sugar beet are not 

reproducible, and have very low regeneration frequencies.   Thus, in all these aspects, sugar beet is famous as a 

recalcitrant  plant species.    

Low yield, management problems, susceptibility to a variety of abiotic (like salt, temperature, cold stress, etc.) 

and biotic stresses (like insect pests and diseases such as bacteria, fungi, virus etc.) are affecting the agronomic 

value of this crop that can be improved by the use of recombinant DNA technologies.   Studies in Turkey have 

shown that compared to other dicotyledonous plant species,  sugar beet plant have proven to be less susceptible to 

genetic  transformation.   The induction of gal or tumor into the sugar beet plant by Agrobacterium tumefaciens 

forming a crown gall disease starts after transfer and expression of T-DNA to the plant genome (Thomashow et 

al., 1980; Stachel et al., 1985).    

T-DNA genes have a significant effect on enzymes that are involved in the synthesis of phytohormones, auxin 

(indole-3 acetic acetamide-hydrolase, iaaH and tryptophan 2-monooxygenase, iaaM), cytokinin (isopentyl 

transferase, ipt) and the metabolites of the expression (Willmitzer et. al., 1982; Joos et al., 1983; Koncz et al., 

1983).   Tumors are considered as chaotic cell aggregates. In addition, tumors include an improved vascular bundle 
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system that includes phloem and xylem functionally linked to the host's vascular system (Malsy et al. 1992; and 

Aloni et al. 1995).   The development of this vascular system related to bacterial T-DNA genes that are resposible 

for the synthesis of phytohormones integrated into the plant genome. 

The differentiation of vascular bundles is known to be regulated by finely tuned hormonal signals (Sachs, 1991; 

Aloni, 1995). the cytokine content is generally higher than that of normal plant tissue in the tumor-forming plant 

(Weiler & Spainer, 1981).   Therefore, these tumors offer an excellent model system for the investigation of 

structural and functional development of phytohormonal regulation and gene functions ranging from DNA to 

biochemical and physiological processes.    

Therefore, it is very important to determine plant sensitivity   to determine whether transgenic plants can be 

produced by treating them with oncogenic Agrobacterium tumefaciens lines before carrying out actual gene 

transfer studies to the desired sugar beet plant lines and varieties.    

The aim of this study was to evaluate the sensitivity of the cv. Kassandra  to A. tumefaciens A281 (pTiBo 542) :: 

pBI121.1 strain using leaf explants of sugar beet plants developed in vitro.    

 
2. MATERILAS AND METHODS    

.2.1 Plant Material     

Sugar beet (Beta vulgaris L.) cultivar (Kassandra) was obtained from the Sugar Research Institute, Etimesgut, 

Ankara, Turkey.     

2.2 Seed sterilisation and seed germination    

The seeds were treated with sulphuric acid for ½  hour to soften seed coat and improve permeabilşty of seeds. 

Thereafter, the seeds were rinsed 3x 5 mins to remove traces of the acid. Pırsued by treating with commercial 

bleach for  10 min. these were rinsed with sterile distilled water for 3×5 min once again. These seeds were treate 

with 3% PPM (plant preservation mixture) overnight. All seeds were cultured on agar solid MS medium  overnight.     

Subsequently, the seeds were cultured in culture boxes 10x10x10 cm.  Each culture box contained 75 ml of agar 

solidified MS medium containing  30 g/l sucrose (w/v) 7 g/l agar (Sigma type A) to aid seed germination  (Table 

1).     

2.3 Inoculation    

A sterile needle dipped in  Agrobacterium strain was used to puncture first two leaves on the seedlings. A mock 

was also used as control, where the leaves were punctured with a needle that did not carry inoculant.    

2.4 Agrobacterium strain  

Agrobacterium strain A281 (pTiBo 542) :: pBI121.1 was used in the study. The strain was obtained from the 

Department of Field Crops, Faculty of Agriculture, Ankara Univeristy, Turkey.    Multiplication of  Agrobacterium  

strain   A loop of the   Agrobacterium  strain was taken out of refrigerator (85C) and the bacteria was cultured in 

5 ml of NB (Nutrient broth) and multiplied by shaking it continuously overnight  at 28 ºC. The next day the optical 

density650  of these cultures were measured. These were  adjusted at 0.8 and used for treatment with the explants.    

Moreover, the  Agrobacterium   tumefaciens were streaked on a plate containing Nutrient agar+ 50 mg/l 

streptomycin containing medium for 24-36 h. These  plates were inverted and incubated at 28 ºC for multiplication.  

Thereafter, these plates were used for taking cultures for 6-7 weeks ensued by subculture streaking as mentioned 

above after this period.   Cocultivation medium   Cocultivation medium also consisted of MS medium. It was also 

prepaired as described for seed germination medium.        

Tümör induction  medium   The sugar beet seedlings were used as explant. These were transplanted   on 75 ml of 

agar solidified  MS medium containing 500 mg/l Sulcid  to  induce tumors  and stop growth and overgrowth of 

the  Agrobacterium .       The pH of seed germination medium, cocultivation medium and tumor induction medium 

was adjusted to 5.7±0.1  with 0.1 N KOH or 0.1 N HCl. All culture media was autoclaved at 121ºC for 21 min.     
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Culture conditions    All cultures were incubated under cool white fluorescent light (35 µmol m-2 s-1) with a 16 h 

light   photoperiod in a growth chamber at 24±1°C.    Tumor induction was noted at the end of 15 d culture. The 

tumor inducing leaves were removed from the growing plantlet and the growing tumors were   were measured by 

using Vernier caliper for taking their dimensions and and taking their weight using a 0000 scale sensitive balance. 

.    These tumors were tested for transformation by their gus activity and pcr analysis using respective primers for 

the gus genes as described by (Pourali Kahriz P. 2016) 

2.5 Statistical analysis    

The means and standard errors of the data for the tumors was checked using SPSS 24.   

Table 1 Schematic representation of protocol and results.  

Charachteristics Specifications  

Name of line/ cultivar Kassandra 

Number of explants used 100 

Number of replications 10 

Type of culture medium MS medium 

Type of sucrose Sucrose from SigmaAldrich 

Type of   agar Sigma type A 

Culture conditions 24 °C white fluorescent lights  16 h light photoperiod 

Light intensity  35 µmol m-2 s-1 

Name of  Agrobacterium  strain  A281 (pTiBo 542) :: pBI121.1 

Bacterial selection  Rifampisin @50 mg/l 

Bacteriostatic agent  Duocid @500 mg/l  

Method of inoculation  Puncture inoculation with needle 

Method of using control treatment Inoculation with needles that did not carry any bacteria 

Tumor diameters 0.5 -0.9 mm 

Duration of the experiment including 

after inoculation 

15 days 

Types of confirmatory tests Histochemical gus analysis/ pcr 

Primers used for gus gene  confirmation  

(1400 bp) 

F- CTC GAC GGC CTG TGG GAC TTC  

R- CTT TCG GCT TGT TGC CCG C 

 

3. RESULTS    

There are two  genetic transformation reports on  Sugar beet  in literature form Turkey. Therefore, there is need 

for development of a reliable  good transformation protocols in sugar beet.  There is need to develop new protocols 

using different explants and introduce novel and new genes in sugar beet against prevalent biotic and abiotic 

stresses. This study reports successful development of a novel protocol  for genetic transformation using oncogenic  

Agrobacterium   tumefaciens strain . Development of new  genetic transformation protocols is desirable.  

This study describes transformation of leaf explants  without detatching leaves from the growing seedlings.  This 

study further emphasise that these leaf explant were prone to genetic transformation and there is no need for 

empirical tailoring of any culture medium or plant growth regulators for transformation.   The tumors induction 
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was noted only on the leaves of the plantlets that were punctured with leaves that contained  Agrobacterium  as 

inoculum.   

There was no tumor induction  on the leaves of plantlets that were punctured only with mock needle that did not 

carry any inoculant.  The treated leaves showed profuse tumor induction on the treated leaves. These leaves showed 

gus expression on tumors and in the peripheral cells of the tumors on the leaves. Thus, the researchers did not need 

any specific medium to rescue the transgenic tumorous tissues on the leaf explants.    Using this protocol, the 

researchers could save a lot of time that is wasted in optimisation of a protocol during transformation.   There is 

need to employ this protocol on other sugar beet cultivars cultivars to determine sensitive and resistant genotypes  

for transformation.   

Treated explants induced  healthy and greenish white  tumors in three to four days that grew to 0.8 to 0.9 mm after 

13-15 d.    The results of this study indicated that  the strain of   A.    tumefaciens   was highly virulent.    The 

virulence of   A.   tumefaciens  strain A281 has  also been reported in early studies; where the researchers report 

induction of    large, early appearing   tumors   (Hood   et al.,  1986 & Jin   et al.,  1987). The results of this study 

are also in line with the results of   Cervera   et al.  (1998). They report similar effects of the strain on explants 

taken from a   woody   plants.    

Hansen   et al.  (1994) has emphasised that during transformation,  virG  along with  virB   operon of   pTiBo542   

increases stable transformation by encoding T-DNA genes  for proteins that induce are responsible for induction 

of neoplastic  tumors  on undetatched  leaf tissues in agreement with  Walden, (1993), Jin   et al.,  (1987), Chen   

et al.  (1991), Ogawa & Mii, (2001), Warkentin, and  Mchughen, (1991).    The histochemical   GUS-staining and 

polymerase   chain reaction (PCR) of   gus gene confirmed that these tumor tissues were 100% transformed.  There 

was no observation of  intermediate or mosaics. 

4. CONCLUSION 

It is concluded that it is possible to obtain transgenic plants in  sugar beet from leaf explant that are highly prone 

to tumor induction. The results could  guide planning for evaluating leaf explant when working with non    

oncogenic strains.  These results could also be used for functional studies of  sugar beet as well to measure various 

kinds of biotic and abiotic stresses.            
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Abstract 

 

Rice is one of the most important crop grown for food in the World after wheat and 85% of the total produce 

is meant for human consumption. Rice is a source of carbohydrates, fiber, protein,  minerals and vitamins. 

Although a relatively new crop in Turkey, it is grown on large area in Northern Turkey lying in Thrace and Central 

Black sea region and isolated pockets  of the Central Anatolia. UNDP reports that most of the rice eaters represent 

poor population of the World.  Therefore, to minimise public  fears, this study made use of composite technology 

to  introduce genes in aerial parts of the plant using  Agrobacterium GV2260 (pGV2260)::p35SGUS-INT -

mediated transformation against affecting the edible shoots. The results of the study showed that it is possible to 

Consequently this study aimed to examine the prospects of composite  rice formation without affecting qualities 

of rice utilizing Agrobacterium-interceded rice  transformation using radicle dip methods. These seedlings were 

planted in pots for growth and judge morphological behviour of the plants. Development of rice   composite plants 

will offer an alternative to whole plant transformation and will facilitate in study gene expression and many 

physiological mechanisms in plants, related  resistance   of biotic and abiotic stress during growth and development 

and grain induction in rice. 

 

Keywords Composite plants, Agrobacterium tumefaciens, rice, In vitro, Turkey 

 

1. INTRODUCTION 

Corn, rice and wheat share the first three places in cereals according to their production quantities (FAO 2015). 

According to the production areas, this order varies among wheat, corn and rice. Therefore, these plants are of 

great importance today with their social, environmental, strategic and economic dimensions (Geçit et al. 2011). 

Due to the rapid increase in the world population, increasing food demand puts pressure on the increase of 

agricultural production. There is a problem of  insufficient and unbalanced supply of balanced diet in many parts 

of the world (Eser and Geçit 2010). 

Paddy is a herbaceous plant species of the genus Oryza sativa L. (Anonymous 2015c) and is the only cereal grain 

species that grows and can germinate in water and benefit from oxygen dissolved in water (Tsunoda and Takahashi 

1984). 

Paddy is  grown in every continent  and many countries including Turkey.  Main production areas in Turkey 

include Marmara region  and the Western Black sea region. Turkey is  not self-sufficient in rice and imports a 

large amount to meet the local needs (Pourali .Kahriz M. 2016).  

Rice production in the Marmara region of  Turkey, accounts for 69.7%. Its production stands at  25.8% in the 

Black Sea region; 2.2% in Central Anatolia; 1.9% in the south-eastern Anatolia; 0,3% in the Mediterranean region 

and 0.1% in the Eastern Anatolia region (Pourali .Kahriz M. 2016).   

One hundred (100) g of boiled rice has   composition of 5 mg Sodium -, 115 mg Potassium -, 28 mg Calcium -, 

259 mg Magnesium -, 0.8 mg Iron-, 115 mg Phosphorus -, 0.11 mg Vitamin E -, Vitamin B1 0.07 mg (Thiamine) 

and  0.049 mg vitamin B2 (Riboflavin). This makes rice a very  important economic crop for human nutrition  

(Zhou vd. 2002). 
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Activities like rice research and breeding are being carried out  for more than 100 years using conventional 

breeding methods in Turkey. A significant increase in the quantity and quality of the product has been  obtained 

from the unit area  using  locally bred hybrid varieties (Pourali .Kahriz M. 2016).  

Significant obstacles to resistance to biotic and abiotic stresses  have been encountered (Kumlay and Dursun 2003). 

Cross-species hybridization is very difficult due to infertility. 

Rate of improvement of rice through traditional methods  is very low and reduced. Even if these characters could 

be transferred from different plant species to the rice, it is almost impossible to prevent the passage of undesirable 

linked genes to the hybrid offsprings (Pourali .Kahriz 2016). Moreover,  it takes a long time to reverse these 

negativities by means of backcrossing (Sleper and Poehlman 2006). In addition, it is very slow and difficult to 

perform functional studies against biotic and abiotic stresses using hybridization and selection techniques, under 

the cover of traditional plant breeding methods (Yüceer 2011).  

However, the use of plant genetic engineering techniques that are becoming increasingly common these days can 

easily overcome these negativities  without changing the desired characteristics of the original plants  (Pourali 

.Kahriz 2016)..  

Study of functional genes that control various charachters could help accelarated plant breeding work and will  

provide innovation and convenience. Composite plants consisting of a wild-type (WT) or non transformed shoot   

with transgenic roots were initially described in the legume   Lotus corniculatus   (Hansen et al.   1989). They were   

obtained by inoculating an apical stem explant with   Agrobacterium rhizogenes   used for hairy root induction   

and letting both the roots and the shoot grow.  

Induction of   hairy roots has been reported for over 450 plant species,   suggesting that many of them are potentially 

suitable for   production of composite plants (Veena and Taylor   2007).      

2. MATERIALS AND METHODS 

The rice cultivar Hamzadere was used in the study. It  was obtained from the Agricultural Research Institute 

Edirne. 

MS basal medium with vitamins  (Murashige and Skoog 1962) supplemented with   30 g/l  sucrose and 6.5 

g/l  agar (Duchefa) was used in study. Bidistilled water was used when the medium was prepared    after the pH 

of the medium was adjusted to 5.7 ± 0.1 using 1N NaOH or 1N HCl under 1.2 atmosphere pressure, at 120ºC for 

20 min before  sterilization. 

2.1 Culture conditions 

All cultures were maintained at a temperature of 24 ± 1°C under 16 h light  photoperiod using white 

fluorescent lamps. 

The sterilisation was performed for 50 rice cultivar Hamzadere  seeds each at a time. The seeds were first 

treated with ethanol for 2 min. Thereafter, the seeds were sterilised with 100% commercial bleach follwed by 

rinsing 3 × 5 m with sterilized water.   

2.2 Bacterial strain and plasmid 

This study made use of GV2660 strain of of Agrobacterium tumefaciens. Electroporation of pBin19 (p35S 

GUS-INT) plasmid in competent cells was performed using Bio-Rad electroporation device (# 165-2105). 
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Figure 1 A schematic view of the pBin19 (plasmid containing beta glucuronidase (uidA/gus) and neomycin phosphotransferase (nptII) 

genes inserted  between the right and left border by the cauliflower mosaic virus (CaMV35S) promoter and the nopaline synthase (NOS) 

terminator 

100 μL of competent cells were mixed with 2 μL of plasmid (100 ng) and placed on ice. Thereafter,  the 

electroporation device was run that had a capacity of 25° F, after setting the voltage to 2.2 kV with a 200 ohm 

resistence.  

After electroporation, the cells contained in 1 mL of SOC (20  g/L  Trippton, 5  g/L  Yeast Extract, Yeast 

Extract, 4.8  g/L MgSO4, 3.603  g/L   dextrose, 0.5  g/L  NaCl, 0.186  g/L  KCl) medium were stirred for 2 hours 

at 28 ° C at 200 rpm. For selection of transformed cells, NB medium containing 50  mg/L kanamycin and 50  mg/L   

rifampicin was used. 

The selected bacteria were incubated at 28 ° C for 24-48 hours. Transfected Agrobacterium cells were 

selected in form of number of colonies. 

2.3 Selection of Agrobacterium 

A. tumefaciens cultures were grown in an incubator at 150 rpm / d (rpm) at 28 ºC overnight in 5-10 ml NB 

(Nutrient broth) medium containing selective antibiotics. 

2.4 Confirmation of positive colonies 

To confirm positive clones, they were screened using  PCR for  gene-specific primers to amplify the uidA 

(gus gene) and nptII (kanamycin resistant) genes. PCR positive colonies were inoculated into 10 ml of NB medium 

supplemented with 50  mg/L  rifampicin and 100  mg/L  kanamycin, and then amplified in an incubator at 28 ° C 

for 48 hours with shaking at 200 rpm.       

For short-term use, NA (Nutrient Agar) was plated in media and grown at 28 ºC. Then, the bacterial cultures 

obtained were wrapped in stretch film and kept in inverted Petri dishes at 4 ºC for 6 weeks. 

2.5 Multiplication of Agrobacterium 

PCR-positive colonies were inoculated into 10 ml of NB medium supplemented with 50 mg / L rifampicin 

and 100 mg / L kanamycin, and then amplified at 28°C for 48 h with shaking at 200 rpm.     

The seedling roots  of rice cultivar Hamzadere were then immersed in A. tumefaciens suspension using 

OD650 =0.4, 0.6, 0.8, 1.0 min for 45   and then co cultivated for two days to transform  roots. Thereafter, the 

seedlings roots were cultured in amedium containing 50 mg/l kanamycin and treated with 500 mg/l Duocid   for 

selection of composite transformed plants.  

All explants were enumerated and cultured at 24 ± 1 ° C under 35 micro mol photons / m 2 / s light intensity  

for 15 days under  16 hours light photoperiod. The histochemical gus analysis of the seedlings  was carried out to 

confirm the composite transgenic natüre of the seedlings. 

3. RESULTS 
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Treatment of germinating plants intact roots with Agrobacterium strain was very tedious and laborious.  Every 

care was taken to avoid contact of Agrobacterium strain suspansion  with  canopy of germinating seedlings at 

OD650=0.4-1.0. 

The roots of the treated  seedlings were held in suspansion of Agrobacterium for  30 min.  

The results of the study showed 74-100% living seedlings after Agrobbacterium tumefaciens treatment for 30min 

at respective optical densities. Maximum percentage of living  plants were noted on OD650=0.4 (Table 1).  

The plant height ranged 3.88 cm – 6.33 cm. There was significant reduction in plant height  with each increase in 

the concentration of optical density. 

Number of gus positive plants had range of 73-77%.There was no significant difference among the gus positive 

composite transgenic plants. However, the plants that were treated with  Agrobacterium strain at increased optical 

density were increasingly weak in their stature. 

Table 1: Effects of different optical densities of Agrobacterium on compiste plant transformation 

Optical density 

of 

Agrobacterium   

(OD650 ) 

Number of 

treated 

seedlings  

Percentage (%) 

and number of 

living plants 

Plant height 

(cm) on 

selection 

medium after 

15 days 

Percentage (%) 

and number of 

gus positive 

plantlets 

•  

0.4 100.00 100.00a 6.33a 72.00  

0.6 100.00 93.00b 4.13a 75.00  

0.8 100.00 74.00c 3.95b 77.00  

1.0 100.00 78.00c 3.88c 73.00  

All values shown by different letters in a column are significantly different using LSD test at p<0.05 

 

4. DISCUSSION 

This study explains a protocol for A. tumefaciens mediated transformation of rice roots plants leading to 

establishment of a reliable and efficient protocol to produce composite transgenic rice plants. It was  difficult to 

distinguish non treated roots with transgenic roots at OD650=0.4  that  showed similar root branching pattern  

except through gus analysis.   This will help to understand  induction of root system in rice through molecular 
mechanisms. 

However, the roots showed retardation at higher concentrations. This could be due to the damage caused to root 

cells during T-DNA transformation. Increased  concentration of cells surrounding root  tissues inducted 

inhibition in root growth  by reduction of their multiplication rate. However, since all the cells were juvenile, 

they accepted T-DNA and induced genetic transformation.   Sanità di Toppi et al. (1997) used 2-week-old 

seedlings grown in vitro. The transformation yielded hairy roots from either stems or cotyledons. These 

investigations clearly demonstrate the importance of the optical density in  A. tumefaciens mediated 

transformation. This further points the agrobacterium concentration related  the seedling's ability to survive  
infection.  

As a result of the correctly determined optical density of the agrobacterium high transformation efficiencies were 
recorded   
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In the present study, we detected GUS activity in co-transformed roots containing gus gene. By analysis of   
GUS enzyme activity  has been visualized for the first time in Turkish rice cultivars    

 5. CONCLUSION 

The results of the study maintain that the composite plants could be obtined in rice and could be utilized for 

functional gene analysis of various types of biotic and abiotic stresses successfully.   
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Abstract 

 

Rice is an cash crop that is grown in Trakya and Karadeniz regions of Turkey. Prevention of   abiotic stress 

during tissue culture is very important  at every stage of rice under    In vitro conditions. The study aimed to find 

the effect of active charcoal on rooting of rice cv. Hamzadere in during tissue culture. Single factorial experiment 

was used to study the effect of active charcoal. The results of the study showed that active charcoal was more 

prone to profuse rooting compared to the rooting of rice in non active charcoal containing medium. Both cultivars 

showed profuse and dense rooting ssystem. It was obviously due to the effects of active charcoal that improved 

the quality of radicles and inhibited effects of  unwanted light on roots that induced profuse, stronger and longer 

roots that are not produced under  abiotic stress by light causing  reduced growth of roots on the plants. All plants 

with active charcoal induced roots had good quality leaf and strong plant growth. Active charcoal induced rooted 

plants showed    survival rate of 100%, in a substrate containing 3:1 ratio of peat moss and clay. The technique 

could be employed in rice tissue culture   effectively. 

 

Keywords active charcoal, rooting, rice,    In vitro conditions, roots,  

1. INTRODUCTION 

The final culture stage prior to the acclimatisation to external conditions is rooting of in vitro culture regenerated 

shoots in any micropropagation system  (Ismail et al., 2011; Millán-Orozco et al., 2011). The survival of plants  

obtained under external conditions in vitro depends on the development of a good rooting system to absorb water 

and nutrients from the soil (Benková and Bielach, 2010). 

A variety of information is known about exogenously applied natural or synthetic auxins and gelling agents and 

in favor of rooting (Osterc and Štampar, 2011), on the other hand very few relevant information is known about 

other variables such as supplementation of culture medium with activated charcoal (Arthur et al., 2006, Thomas, 

2008). 

Plant tissue culture techniques are useful for clonal proliferation, genetic development and protection of rare 

species (Park et al., 2009). Generally  agar or a phytagel are used as gelling agent to provide growth support to 

plants. 

The stimulating effect of wood charcoal may include: 

(1) reducing the light intensity at the base of the shoots, providing an environment suitable for deposition of auxins, 

cofactors, or both; and 

(2) adsorption of substances such as  oxidised phenolic compounds and excess auxins or cytokinins carried from 

culture previous medium (Arthur et al., 2006). 

Rice is a monocot plant of Oryza in the Poaceae family, which has been grown for more than 10,000 years (Sasaki, 

2001). This genus consists of 26 species (Khush 1997), 24 of which are wild and only two (Oryza sativa L. and O. 

glaberrima Steud) are cultivated. 

Cultivated rice (Oryza sativa) is divided into three sub-species - indica, javanica and japonica (Datta et al., 2003). 

In Asia, two main subspecies - indica and japonica are grown. Indica rice accounts for 80% of the cultivated rice 

in the world (Ramesh et al., 2009; Tie et al., 2012) and is mainly cultivated in South and Southeast Asian countries 

(Zhang et al., 2006). 
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Rice is staple food of more than half of the world's population (Hadiarto and Tran 2011) and  is eaten by more 

than 90% of the Asian population (Khush and Brar 2001; Ziegler and Barclay 2008). 

It is  second most widely grown grain in the world, after wheat (Pazuki and Sohani 2013). In Asian countries, Rice 

provides about half of the total dietary carbohydrates and provides 50-80% of the daily calorie needs (Khush 

2005).  

According to Savary et al. (2000), 24-41% of rice yield is lost annually due to pests, diseases and weeds. In the 

developing world, nutritional development of rice can also help to reduce the malnutrition of undernutrition (Bajaj 

and Mohanty 2005). 

The aim of this study was to investigate the effect of wood activated charcoal on rooting ability during in vitro 

rooting of rice culture. 

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1 Plant material 

 

The seeds of rice cultivar Hamzadere  were obtained from the  Agricultural Research Institute Edirne. 

All chemicals used in the study were purchased from Merck (Germany) or Duchefa (The Netherlands). MS 

basal medium with vitamins  (Murashige and Skoog 1962) was supplemented with 30 g/l  sucrose, 0 (control), 1, 

2.5 and 5 g/l concentrations of active charcoal and 6.5 g/l  agar (Duchefa). Bidistilled water was used when the 

media were prepared    after the pH of the medium was adjusted to 5.7 ± 0.1 using 1N NaOH or 1N HCl under 1.2 

atmospheric  pressure, 120ºC for 20 min. before  sterilization. 

 

2.2 Culture conditions 

 

All cultures were maintained at a temperature of 24 ± 1 ° C under 16 h light  photoperiod using white 

fluorescent lamps. 

The sterilisation was performed for 50 seeds of rice cv. Hamzadere each time. The seeds were first treated 

with ethanol for 2 min. Thereafter the seeds were treated   sterilised with 100% commercial bleach follwed 4 x 5 

rinsing with sterilized water. 

 

2.3 Statistical analysis  

 

Each treatment contained 50 seeds divided equally into 5 replicates. The experimental data was analysed 

using SPSS 24.  The significance of the means were comuted using One Way analysis.The significance among the 

means were compared by LSD test. All values given in percentage were arcsine transformed before subjecting 

them to analysis of variance.  

 

3. RESULTS  

The results of the study showed that  no use of active charcoal in the culture medium was inhibitive and less 

promotoy fort he development of roots. 

Root were noted on all culture treatments including control.  Number of roots per plant had a range of 2.35 – 6.90 

(Table 1). There was a significant increase in the number of roots with each increase in the concentration of active 

charcoal.  Minimum number of roots were noted on control treatment. Maximum increase in number of shoots 

was noted on supplementing 5 g/l active charcoal in the culture medium.  

 

Root length aso showed imlications of adding active charcoal in the culture medium. Root length  ranged 1.11 – 

9.07 cm. Minimum root length was noted on control treatment.  Maximum root length was observed on adding 1 

g/l active charcoal in the medium. The length of roots decreased with each  increase in the concentration of active 
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charcoal in the culture medium; such that minimum root length on active charcoal containing medium was noted 

on 5 g/l active charcoal in the culture medium was  

Table 1: Effects of various concentrations of active charcoal on rooting of cv Hamzadere under in vitro conditions 

Active 

charcoal (g) 

Rooting 

percentage (%) 

Number of roots 

per plant 

Root 

length (cm) 

0.00 

(Control) 

100.00 2.35d 1.11d 

1.00 100.00 3.62c 9.07a 

2.50 100.00 6.32b 8.37b 

5.00 100.00 6.90a 3.62c 

All values in a single column showed by different letters in a column are significantly different using LSD 

test 

 

4. DISCUSSION 

A variety of information is known about exogenously applied natural or synthetic auxins and gelling agents and 

in favor of rooting (Osterc and Štampar, 2011), on the other hand very few relevant information is known about 

other variables such as supplementation of culture medium with activated charcoal (Arthur et al., 2006, Thomas, 

2008). 

The results show that addition of activated cahrcoal could improve rooting. The maximum number of roots  was 

noted on a medium containing  5 g/l active charcoal. A medium without caharcoal (control conditions) did not 

encourage profuse rooting. However, the longest roots were noted on a medium containing 1 g/l Charcoal. It is 

assumed that although, plant tissue culture techniques are useful for clonal proliferation, genetic development and 

protection of plant  species (Park et al., 2009).  Use of activated wood charcoal in culture medium may improve 

rooting as they reduce reduce light intensity in the substrated that provide a base for their growth and ultimately  

shoots, providing an environment suitable for deposition of auxins, cofactors. The study further emphasise that in 

this case addition of 5g/l  activated charcoal may have  adsorbed more phytohormones and inhibited growth of 

roots compared to 1 g/l  charcoal that induced longest roots in the culture medium.  

 5. CONCLUSION 

It is necessary to root rice cultures in activated charcoal. The concentration of activated charcoal must be 

empirically determined for each cultivar.    

 REFERENCES 

Arthur GD, Stirk WA, Van SJ 2006. Effects of autoclaving and charcoal on root promoting substances present in 

water extracts made from gelling agents. Bioresour. Technol., 97:1942-1950. DOI: 

10.1016/j.biortech.2005.08.016  

Bajaj S,  Mohanty A 2005. Recent advances in rice biotechnology—towards genetically superior transgenic rice. 

Plant Biotechnology Journal.3: 275– 307 

Benková E. Bielach A 2010. Lateral root organogenesis-from cell to organ. Curr. Opin. Plant Biol., 13: 677-683. 

DOI: 10.1016/j.pbi.2010.09.006 Datta et al., 2003 

Ismail RM, Elazab HE, Hussein GM,  Metry EA 2011. In vitro root induction of faba bean (Vicia faba L.). GM 

Crops, 2: 176-181. DOI: 10.4161/gmcr.2.3.18003 Khush 1997 

Khush GS, Brar DS, Hardy B. (Eds.) 2001. Rice genetics IV. Enfield, N.H. (USA). Science Publishers, Inc., and 

Los Banos (Philippines): International Rice Research Institute. 488. p. 

Millán-Orozco, L, Corredoira E, San José MC, 2011. In vitro rhizogenesis: Histoanatomy of Cedrela odorata 

(Meliaceae) microcuttings. Rev Biol. Trop., 59: 447-453. PMID: 21513204 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                                  837 

 

 

Osterc G, Štampar F 2011. Differences in endo/exogenous auxin profile in cuttings of different physiological ages. 

J Plant Physiol., 168: 2088-2092. DOI:10.1016/j.jplph.2011.06.016 

Park SU, Kim YK and Lee SY 2009. Improved in vitro plant regeneration and micro-propagation of Rehmannia 

glutinosa L.J. Med. Plants Res., 3: 031-034.  

Ramesh M, Murugiah V, Gupta AK 2009. Efficient in vitro plant regeneration via leaf base segments of indica 

rice (Oryza sativa L.), Ind J Exp Bio. 47: 68–74 

Sasaki T 2001. Rice genome analysis to understand the rice plant as an assembly of genetic codes. Photosynth. 

Res. 70: 119-127.  

Thomas TD, 2008. The role of activated charcoal in plant tissue culture. Biotechnol. Adv., 26: 618-631. DOI: 

10.1016/j.biotechadv.2008.08.003  

Tie W, Zhou F, Wang L, Xie W, Chen H, Li W, Lin Y 2012. Reasons for lower transformation efficiency in indica 

rice using Agrobacterium tumefaciens-mediated transformation: lessons from transformation assays and 

genome-wide expression profiling. Plant Mol Biol. 78: 1-18. 

Zhang H, Yao H, Chen F. 206. Accumulation of γ-aminobutyric acid in rice germ using protease. Biosci. 

Biotechnol. Biochem. 70: 1160-1165. 

Zeigler RS, Barclay A. 2008. BarclayThe relevance of rice. Rice Sci.,1:3-10. 

 

 

 

 
  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S2452316X16000168#bbib25


International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                                  838 

 

 

Rheological Analysis of Xanthan Gum-Sodium Alginate Solutions 

 

 

Guler Bengusu Tezel 

 

 

Bolu Abant Izzet Baysal University, Department of Chemical Engineering, Faculty of Engineering and Architecture, Bolu, 

Turkey 

 

e-mail : gulerbengusutezel@ibu.edu.tr 

 

Abstract 
Viscoelastic polymeric materials are widely used in dye, food, defense, pharmaceutical, cosmetic industries. It is 

needed to analyze rheological manner as to be usage in industrial processes for instance to be pumped, trasported, 

injected, dispersed of viscoelastic materials which called complex that behave both elastic and viscous properties 

according to under applied stress response. To increase and regulate viscosity, to be gelling and lubricate, Xanthan 

Gum (XG) and Sodium Alginate (SA) preparats are utilized in lotions, creams, shampoo products especially in 

cosmetic fields. The structural and textural changes of viscoelastic mixtures in terms of rheological characteristics 

analysis such as  viscosity is important in the process ranging from product research and development to consumer. 

For the scope of the study, the effects of different mixing ratio of XG-SA, concentration on the dynamic 

mechanical properties of mixtures are aimed to be investigate using rheometer. Flow and viscoelastic 

characteristics of XG-SA mixtures are  greatly affected by addition of XG and SA. The results show that XG 

addition into XG-SA mixtures also improves rheological properties of SA solutions due to intermolecular 

interaction occured between XG-SA as comfirmed by shear flow measurements.   

Keywords: Viscoelasticity, rheological measurements, Xanhtan Gum (XG), Sodium Alginate (SA), XG-SA 

mixture 

 

 

1. INTRODUCTION 

Rheology is the science that related the flow of liquids and the deformation of the soft solids (Barnes et al. 1989).   

According to rheological perspective, flow can be classified as Newtonian and non-Newtonian nature of the flow 

(Collyer and Clegg, 1998). Main difference between Newtonian and non-Newtonian fluids comes from non-

linearity relation with  applied shear rate and shear stress into the material (Tanner,1988). Viscosity is  a material 

property and it is a measure of inflowability or resistance to the flow.  To increase and regulate viscosity, to be 

gelling and lubricate, Xanthan Gum (XG) and Sodium Alginate (SA) are utilized in lotions, creams, shampoo 

products especially in cosmetic fields. XG and SA  are naturally occurring polysaccharide consisting primarily 

chain of glucose (Yang et al. 2011,  Song et al., 2006).  They are also widely used as a thickening and stabilizing 

agent due to high solubility in water, biodegradable, and non-toxic.The structural changes of viscoelastic mixtures 

in terms of  rheological characteristic analysis such as viscosity and viscosity variation are important in the process 

ranging from product research and development to consumer (Tezel et al., 2017).  Their correct measurements 

supplies useful knowledge for product formulations, storage stability, transportation of fluids such as pumping, 

injection. They are also important from economical point of views for the engineering applications.  XG and SA 

have a non-Newtonian rheology, with a shear-thinning behavior under increasing shear rate. Applied shear rate or 

the flow time decides the flow structure (Tanner, 2000). Microstructure and rheology of non-Newtonian solutions 

differ with respect to concentration, mixing ratio, temperature and pH levels.  For the scope of the study, the effects 

of different mixing ratio of XG-SA, concentration on the shear mechanical properties of mixtures are aimed to be 

investigate using rheometer. 
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2. MATERIALS AND METHODS 

2.1 Materials 

 

The XG and SA powders  were dissolved in distilled water at 25 oC for 6 h using a magnetic stirrer with gentle 

shaking  (400 rpm) in order to prepare 0.5% (w/v) stock solutions of XG and SA.  The mixing solutions at ratios 

of XG:SA as 1:1, 1:2, 1:4, 2:1 (v:v) at pH 7.0 were also stirred with a magnetic stirrer for 2 h at 25 oC.  

 

2.2 Methods  

To get flow characteristics solutions, dynamic shear tests measurements were performed  by a stress controlled 

rheometer (Malvern Kinexus Pro, UK) fitted by a cone-and-plate system at 25 oC. Diameter and angle of the cone 

were  chosen 40 mm and 4o, respectively. The gap between the cone-and-plate was fixed at 0.05 mm for all 

measurements.  

3. RESULTS AND DISCUSSION 

Dynamic shear measurements were performed using stress controlled rheometer using shear rate ramp 

measurements. Figure 1 shows  rheological data (shear stress and shear rate) to get flow behavior of solutions  over 

a shear rate range 0.1-100 s-1 at 25 oC.  Plot of shear stress versus shear rate for solutions shows non-Newtonian 

behavior due to non-linearity relation between shear stress and shear rate.   XG has more viscous solution compared 

to other solutions due to their more complex double helical molecular structure (Song et al. 2006). It  has a more 

viscosifying effect on SA solutions. On the other hand,  SA creates micro gelling molecular environment (Yang 

et al. 2011). When they are mixed, nature of the flow trend does not change. They show  shear thinning  viscosity 

with increasing shear rate. Carreau Model have been used to characterize the flow behavior of these type of 

solutions as in Eqn.1.   

η(γ)‐η∞

η0‐η∞
= (1 + (γλ)2)((n‐1)/2)                                    (1) 

Where η0 is zero shear rate viscosity, η∞ is value of viscosity at infinite shear rate, λ is a fluid time constant for the 

model, n describes the slope of the power law.  

 

 
 

Figure 1. Apparent viscosity versus shear rate for different 0.5% XG, 0.5% SA and  their mixtures 

solutions at 25 °C. 
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Table 1. Carreau model parameters ( η0 , η∞ , λc and n  ) for the present experimental data 

 

%0.5 XG-SA η0 η∞ λ n R2 

XG 9.024 0.012 2.299 0.306 0.994 

SA 0.638 0.0017 0.479 0.182 0.998 

XG:SA (1:1) 1.812 0.0020 1.479 0.242 0.997 

XG:SA (2:1) 8.204 0.0088 2.002 0.267 0.996 

XG:SA (1:2) 0.642 0.0015 0.534 0.224 0.995 

XG:SA (1:4) 0.605 0.0016 0.520 0.214 0.996 

 

 

As seen Table 1, the rheological flow model parameters by using Carreau model give reasonable non linear fitting 

with high coefficient determination (R2) in the range of 0.994-0.998 at the different mixing ratios. As a common 

property, n is lower than 1. This implies that all of samples exhibit shear thinning behaviour and their apparent 

viscosity decreases with applied shear rate.  Also, lower n values provides more thinning property and lower 

internal resistance to the flow.  Zero shear viscosity increases with the addition XG into SA solutions. This may 

be resulted from hydrogen bonding and intermolecular interaction between XG-SA molecular network. Further, 

the viscosity shows power law relation shear rate range of  1-100 s-1 and reaches constant η∞ values. Predicted 

model time constant, λ, determines where it changes from constant to power law region and it takes higher value 

for XG solutions due to more complex entanglement molecular structure of XG.  When increased the ratio of SA, 

time constant also drops to lower values. This leads to smaller resistance to flow for the XG-SA network. 

 

4. CONCLUSIONS 

Rheological flow parameters can be described by Carreau model due to giving highest regression coefficient with 

the experimental data of XG, SA and their mixtures. The incorporation of XG and SA shows good compability 

due to electrostatic attraction and hydrogen bonding. This synergetic effect can enhance the processability and 

flexibility  due to increasing viscosity of SA. This gel network can be good canditate for design product in cosmetic 

and drug engineering owing to hydrogelling nature. 
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Fonksiyonel ormancılık kriterlerine uygun orman yol ağlarının planlanması 
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Özet 

Ormanlar sürdürülebilir kaynaklar olup, ormanlık alanlar odun üretiminden sosyo-kültürel alanlara kadar birçok 

farklı alanda insanlara hizmet etmektedir. Fonksiyonel ormancılık çalışmaları üç ana başlıkta incelenmektedir. 

Ana fonksiyonel ormancılık çalışmaları ekonomi (ana ve tali ürünlerin üretimi), ekolojik (doğa koruma, erozyonla 

mücadele, iklimin korunması) ve sosyo-kültürel (hidroloji, toplum sağlığı, estetik, eko-turizm ve rekreasyon, 

ulusal savunma ve bilimsel çalışmalar) olarak ayrılmaktadır. Orman yolları tüm ormancılık çalışmalarının 

gerçekleştirilebilmesi için gerekli olan ana tesislerdir. Orman yollarının planlama çalışmaları ormanların 

fonksiyonel durumlarına göre yapılmalıdır. Örneğin odun üretimi için planlanacak olan orman yollarının dere ve 

yamaç yolları olarak planlanması yanında, turizm amaçlı planlanacak olan yollar çoğunlukla dere ve sırt yolu 

olarak planlanmalı ve teknik özellikleri bu fonksiyonlara göre projelendirilmelidir. Ayrıca fonksiyonel ormancılık 

çalışmalarının gerçekleştirildiği yerlerde yapılacak olan orman yollarında ekolojik etmenlerde göz önüne alınmalı 

ve çevresel etkiler minimuma indirilmelidir. Özellikle toplumun kullanımına açık olan alanlarda yapışacak olan 

yolların alan için gerekliliği ve kullanılabilirliği çok önemlidir. Bu çalışmada, öncelikle orman yollarının 

fonksiyonları incelenecek ve daha sonraki adımda hangi fonksiyona göre hangi tip orman yolunun planlanması 

gerekliliği incelenecektir. Aynı zamanda, planlama çalışmalarında yapılan hatalar irdelenecek ve çözüm önerileri 

getirilecektir. 

Anahtar Kelimeler: Orman yolları, fonksiyonel planlama, sanat yapıları, üst yapı 

 

1. GİRİŞ 

Ülkemiz orman alanları genel ülke yüzölçümüne oranla %27.2 (22 milyon ha) civarında olup, nüfusun hızla artışı 

sonucunda ormanlık alanlarımızda kullanım yoğunluğu da son yıllarda oldukça artmıştır. Fonksiyonel ormancılık 

çalışmaları; odun üretiminden ormanların sosyo ekonomik olarak kullanımına kadar geniş bir yelpazeyi 

kapsamaktadır. Son yıllarda özellikle turizm amaçlı olarak orman yollarının kullanımı da oldukça artmıştır.  

 

Ormanlarımız her ne amaçla kullanılırsa kullanılsın ormanlık alanlara ulaşım ana ve tali orman yolları yardımıyla 

olmaktadır. Ulaşımın olmadığı alanlarda fonksiyonel ormancılıktan veya herhangi bir faaliyetten bahsetmek 

mümkün değildir. Bundan dolayı, orman yollarının mevcut durumlarının belirlenmesi ve hangi fonksiyon tipine 

göre hangi orman yolunun tercih edilmesi gerektiği önemli bir planlama unsuru olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Ormanlık alanlarımız içerisinde yapılan veya gerçekleştirilen fonksiyonel ormancılık çalışmalarının orman yolu 

ilişkisine bakacak olursak, üretim amaçlı bir orman yolu çoğunlukla toprak yol şeklinde kullanılırken ve kısa süreli 

çalışmalarda kullanım yoğunluğu olduğu halde, turizm amaçlı kullanılacak yollar mutlaka stabilize veya asfalt 

kaplama olmalıdır. Bir diğer yandan, orman yolu üzerinde trafik yönlendirme levhalarına gerek duyulmazken 

yoğun bir rekreasyon amaçlı kullanım ormanında mutlaka bu levhaların olması gerekir. Böylece trafik güvenliği 

sağlanmış olur (Öztürk ve Şentürk, 2018). Son yıllarda, turizm ve rekreasyon amaçlı orman yollarının mevcut 

durumlarının da iyileştirilerek standartlarının yükseltilmesi çok önemli bir hal almıştır (Demir ve ark., 2017). 

Standartlarının yükseltilme çalışmaları ana başlıklar halinde; yol genişliklerinin arttırılması, kurpların 

genişletilmesi, karşılaşma yerlerinin inşası, sanat yapılarının tamamlanması ve üst yapının iyileştirilmesini 

kapsamaktadır. 
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Bu çalışmada, ormanların fonksiyonlarına göre orman yollarının seçimi ve bu seçime göreplanalama 

çalışmalarının yapılması gerektiği incelenecektir. Planlamada yapılması gerekenler öneriler halinde ortaya 

konacaktır. 

 

2. MATERYAL VE METOD 

2.1. Fonksiyonel Ormancılık 

 

Ormanlık alanlarımızın ana fonksiyonları aşağıda sırasıyla verilmiştir; 

 

1. Ekonomik fonksiyonlar 

- Odun üretimi 

- Odundışı orman ürünlerinin üretimi 

- Bitkisel ürünler 

- Hayvansal ürünler 

- Su ve mineral ürünler 

 

2. Ekolojik fonksiyonlar 

- Doğayı koruma 

- Erozyonu önleme 

- İklim koruma 

 

3. Sosyal ve kültürel fonksiyonlar 

- Hidrolojik 

- Estetik 

- Eko-turizm ve rekreasyon 

- Ulusal savunma 

- Bilimsel çalışmalar 

 

Bu fonksiyonların belirlenmesinde, orman ürünleri üretiminden olumsuz etkilenecek ekosistemler, ormanların 

sunduğu ve toplumsal olarak ihtiyaç duyulan orman ürünü dışındaki hizmetler ve toplumun orman ürünlerine olan 

ihtiyacı dikkate alınır (Asan, 1990). 

 

2.2. Orman Yolları 

 

Orman yolları, bir yılda üzerinden taşınacak ürün miktarları, yapılış nedenleri, trafik yoğunluğu, seyir halindeki 

araçların büyüklüğü ve tonajları dikkate alınarak üç ana gruba ayrılmıştır. Bunlar; Ana orman yolları, Tali orman 

yolu (A tipi – B tipi) ve Traktör yollarıdır. Ülkemizde kullanılan orman yollarının geometrik standartları Tablo 

2.1’de gösterilmiştir. A tipi orman yolunun enkesiti Şekil 1’de verilmiştir. 

 

Tablo 1. Orman yollarının geometrik standartları (OGM, 2008) 

 

Yolun Tipi Birim Ana 

Orman 

Yolu 

Tali Orman Yolu Traktör 

Yolu A Tipi B Tipi 

SBT NBT EBT 

Platform Genişliği m 7 6 5 4 3 3.5 

Şerit Sayısı adet 2 1 1 1 1 1 

Şerit Genişliği m 3 3 3 3 3 3 

Maksimum Eğim % 8 10 9 12 12 20 

Min.Kurp Yarıçapı m 50 35 20 12 8 8 

Banket Genişliği m 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 0.50 

Hendek Genişliği m 1 1 1 1 0.50 -- 
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SBT: Standartları yükseltilmiş B Tipi tali orman yolları 
NBT: Normal B Tipi tali orman yolları 

EBT: Ekstrem B Tipi tali orman yolları 

 

 
Şekil 1. A tipi tali orman yolu enkesiti 

 

Ana Orman Yolları 

Trafiğe uygun, platform genişliği 7 m ve hendek genişliği 1 m olup, yolun toplam genişliği 8 m olan ve ana dereleri 

takip eden yollardır. Bu genişlikte bir orman yolu yapabilmek için, o yol üzerinden bir yılda geçecek ürün miktarı 

50000 m³’ten fazla olmalıdır. Bu yolların tamamı 6 m genişlikte bir üst yapı malzemesi ile kaplanmalıdır. Orman 

yolunun minimum kurp yarıçapı 50 m, maksimum eğimi %8 olmalıdır. Bu yollarda standart trafik işaretlerinin 

konması zorunludur.   

 

Tali Orman Yolları 

 

A Tipi Tali Orman Yolları 

Trafiğe uygun, platform genişliği 6 m ve hendek genişliği 1 m olup, yolun toplam genişliği 7 m olan ve dereleri 

takip eden yollardır. Bu genişlikte bir orman yolu yapabilmek için, o yol üzerinden bir yılda geçecek ürün miktarı 

25000-50000 m³ arasında olmalıdır. Bu yolların tamamı 5 m genişlikte bir üst yapı malzemesi ile kaplanmalıdır. 

Orman yolunun minimum kurp yarıçapı 35 m, maksimum eğimi %10 olmalıdır. 

 

B Tipi Tali Orman Yolları 

Trafiğe uygun, platform genişliği 4-5 m ve hendek genişliği 1 m olup, yolun toplam genişliği 5-6 m olan, dere ve 

yamaç yollarıdır. Bu genişlikte bir orman yolu yapabilmek için, o yol üzerinden bir yılda geçecek ürün miktarı 

25000 m³’ten az olmalıdır. Bu yolların tamamı 3-4 m genişlikte bir üst yapı malzemesi ile kaplanmalıdır. Orman 

yolunun minimum kurp yarıçapı 12 m, maksimum eğimi %9 olmalıdır. Kısa mesafelerde olmak üzere maksimum 

eğim %12’ye çıkarılabilir. Bu yollarda ters eğim 1000 m mesafeye kadar %9, 1000 m mesafeden daha uzun 

olduğunda %7 olarak uygulanmaktadır. 

 

Traktör Yolları 

Üretim alanları içerisinde çeşitli şekillerde sürütülerek dere içlerinde ve orman alanı içerisinde belirli rampalarda 

toplanan ürünlerin, mevcut orman yollarına sürütülerek veya hava hatlarıyla taşınamaması durumunda, rampada 

toplanan ürünü almak amacıyla yapılan geçici yollara traktör yolları denir. Bu yollarda uygulanan eğimler, iniş 

aşağı nakliyatta maksimum %20, yokuş yukarı nakliyatta maksimum %12 olmalıdır. Traktör yolunun genişliği 3.5 

m olarak planlanır. Bu yollarda kurp yarıçapı 8 m’dir ve sanat yapıları zorunlu olmadıkça yapılmamaktadır (OGM, 

2008). 

2.3. Fonksiyonlarına göre orman yolları 

1960’lı yıllarda yapılan uzun dönemli planlama çalışmalarında ülke orman varlığına göre orman yolu miktarı 

210.000 km olarak belirlenmiştir. Geçen yaklaşık 50 yıl içerisinde yaklaşık 180.000 km orman yolu inşa edilmiştir. 

Bu orman yolları yukarıda sıralanan orman yolu tiplerinde olup, ormanlık alanlarımızı saran yol ağı şeklindedir. 
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Orman yolları düşük standartlı yollar olup, karayolları ile kıyaslandığında yapım tekniği ve üst yapı bakımında 

daha düşük yapılardır (Demir ve Hasdemir, 2000). Orman yolları dere, yamaç ve sırt yolu olarak 

adlandırılmaktadır. Bu yolların genel görüntüsü Şekil 2’de gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 2. Orman yollarının konumlarına göre adlandırılması 

Orman yollarının ormancılık fonksiyonlarına göre sınıflandırılması aşağıdaki tabloda kısaca açıklanmıştır. 

Tablo 2. Orman yollarının konumlarına ve fonksiyonlara göre sınıflandırılması 

Yol Tipi Yoğun Kullanım Şekli Sınıfı Sanat 

Yapıları 

Üst Yapı Karşılaşma 

Yerleri 

Dere Yolları Ormanlık alana giriş, odun üretimi, koruma, milli 

parklar, rekreasyon alanları, turizm 

A – B Mevcut Var / Yok Var 

Yamaç Yolları Odun üretimi, koruma, yangın B Mevcut Var / Yok Yok 

Sırt Yolları Yangın, koruma, turizm, odun üretimi B Yok Var / Yok Yok 

3. SONUÇ ve ÖNERİLER  

Ormanlık alan içerisinde alanın fonksiyonlarına göre orman yollarının standartlarının arttırılması çok önemli bir 

konudur. Ormanların yoğun kullanım durumunu gösteren Tablo 2’ye bakıldığında, ormanlık alanlar içerisine 

ulaşımımızı sağlayan ilk yollar dere yollarıdır (Şekil 3). Dere yolları odun üretiminin piyasaya ulaştırılmasını 

sağlamaktadır. Bunun yanında, özellikle milli parklarda ve ormanlık alanın rekreasyon amaçlı kullanımı, turizm 

amaçlı kullanımlarda da dere yolları en çok geçilen ana yollardır. Dere yolları üzerinde kurulan turistik tesisler ve 
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bu amaçla kullanılan alanlar ülke genelinde yoğundur. Bundan dolayı bu orman yollarının standartlarının 

yükseltilip A tip orman yolu standardına getirilmesi gerekmektedir. Yoğun kullanımından dolayı bu yollarda üst 

yapı ve karşılaşma yerleri mutlaka olmalıdır. Ayrıca, trafik levhaları ve özellikle köprülerde korkulukların inşa 

gerekmektedir. Bu durum mesire yerleri ve rekreasyon alanlarında alanı kullanan kişilerin güvenliği açısından 

önemli bir detaydır. 

  

 

 

 

 

 

Şekil 3. Dere kenarına inşa edilmiş orman yolları 

Yamaçlarda inşa edilen orman yollarının asıl amacı odun üretiminin gerçekleştirilebilmesidir (Şekil 4). Özellikle 

yamaçlarda yapılan üretim faaliyetleri sonucunda ortaya çıkan orman ürünlerinin bölmeden en kısa ve en 

ekonomik olarak çıkarılabilmesi amacıyla yamaç yolları yapılarak yolun üst ve alt kısmında kalan ürünlerin çeşitli 

teknik ve araçlarla orman yolu kenarına kadar getirilmesi saplanmaktadır. Orman yolu kenarına getirilen ürünler 

buradan sekonder transport ile piyasaya ulaştırılmaktadır. Bu yolların gereğinden fazla açılması orman 

ekosistemine zarar verebilmektedir. Özellikle kazı sonucunda meydana gelen toprak kitlesinini yamaç aşağı 

sürüklenmesi-akması nedeniyle meşçere içerisinde zayiyat artmaktadır. Bu nedenle bu orman yollarında genellikle 

standart yükseltme çalışmalarına gitmeye gerek yoktur. Sadece kurplarda yapılacak genişletme çalışmaları ve 

karşılaşma yerlerinin inşası yeterli olacaktır. 

  

 

 

 

 

 

Şekil 4. Yamaca inşa edilmiş orman yolları 

Sırt yolları yamacın en üst kısmında inşa edilen yollardır (Şekil 5). Bu yollar daha çok alanın korunması, 

gözetlenmesi ve yangın kontrol alanları olarak inşa edilmeleri yanında, odun üretim çalışmalarında da 

kullanılmaktadır. Son yıllarda, yamaç paraşütü, seyir terasları, safari gibi turistik gezi ve faaliyetlerde yoğun olarak 

kullanılan yollardır. Bu yolların üzerinde çok fazla sayıda sanat yapısı bulunmamakla birlikte üst yapının olması 

yolun daha uzun ömürlü olmasını sağlamaktadır. Bu yollarda yapılacak iyileştirme çalışmaları içerisinde yolların 

üst yapısının tamamlanması ve yol genişliklerinin arttırılması şeklinde olabilir.  



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                                  846 

 

 

Orman yolları tüm fonksiyonel ormancılık çalışmalarının olmazsa olmazıdır. Orman yollarının planlanması 

esnasında fonksiyonel ormancılık çalışmalarının ön değerlendirilmesinin yapılması yanında, hangi alanın hangi 

fonksiyon çeşidi ile değerlendirileceği de önem kazanmaktadır. Fonksiyonel ormancılığa karar verildikten sonra 

alandaki mevcut orman yollarının durumlarının eksiksiz belirlenmesi gerekir. Daha sonra bu yollarda yapılması 

gereken teknik çalışmalara karar verilerek planlama çalışmasına başlanmalıdır.  

 

 

Şekil 5. Sırta inşa edilmiş orman yolları 

 

Orman yollarının fonksiyonel planlama ölçeğinde yeniden ele alınması ve fonksiyonel tabanlı olarak yapılması 
gereken çalışmalar öneriler halinde aşağıda sırasıyla verilmiştir; 

 Öncelikle orman yol ağları, o alanda yapılacak fonksiyonel kullanım kapsamında yeniden değerlendirilmeli 

ve o amaç doğrultusunda inşa, bakım ve onarımı yapılmalıdır.  

 İnşa, bakım ve onarım çalışmalarında uygun makinaların seçimi ve deneyimli operatörlerin kullanımı 

gereklidir. 

 Özellikle araç trafiği bakımında yoğun olarak kullanılan orman yollarında trafik işaretlerinin olması trafik 

güvenliği açısından çok önemlidir. 

 Mevcut orman yollarının üst yapı çalışmalarının tamamlanması gerekmektedir. Özellikle ormanlık alan 

hangi amaçla kullanılacaksa bölgesel mevsimlik şartlar değerlendirilmeli ve en uygun malzeme seçimi ile 

üst yapı gerçekleştirilmelidir.  

 Orman yol güzergâhları üzerinde sanat yapılarının yapım ve bakım çalışmalarına ağırlık verilmelidir. Yol 

yüzeylerinin deformasyonunu önleyici tedbirler alınarak yolların her mevsim açık olması sağlanmalıdır. 

 Orman yol güzergâhları üzerinde bulunan ve özellikle insanlar tarafından yoğun olarak kullanılan köprülere 

korkuluk yapılması insanların güvenliği açısından önemlidir.  

 Orman yollarının arazi şartları nedeniyle genişlik bakımından yetersiz olarak inşa edildiği alanlarda belirli 

mesafelerde karşılaşma yerleri kullanılarak araçların güvenli bir şekilde seyahatinin sağlanması uygun 

olacaktır. 

 Ormanlık alanların yollar vasıtasıyla işletmeye açılması yararları yanında bazı olumsuzlukları da 

beraberinde getirecektir. Ormanlık alanların kontrolsüz kullanımı, kaçakçılık, orman yangınlarının artması 

gibi birçok olumsuz etki yaratacağı nedeniyle ormanlık alanlarda güvenlik tedbirlerinin ve kontrollerin 

sağlanması gerekmektedir.  
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Özet 

Günümüz teknoloji çağında inşaat sektörü önemli mesafeler katetmiştir. Teknolojik gelişmeler ise 

gereksinimlerimiz doğrultusunda oluşmaktadır. İkinci dünya savaşı sonrası yıkılan ve hasar gören yapılar 

nedeniyle büyük oranda konut eksikliği ortaya çıkmıştır. Bu eksikliği ortadan kaldırmak için gelişmiş ülkeler 

çözüm yolu arayışına girmişlerdir. Bu çözüm yolu arayışının sonucunda ise yapının taşıyıcı sistemini oluşturan 

kiriş, kolon ve döşeme gibi yapı elemanlarının yapım alanına getirilmeden önce özel olarak tasarlanmış endüstriyel 

ortamlarda yapı elemanlarının üretimi yapılarak prefabrik yapıların temeli atılmıştır. Bina projelerinde prefabrik 

yapı elemanlarının kullanılmasının birçok faydası vardır. Kısaca; projenin maliyetinin azaltılması, yapı 

elemanlarından istenilen dayanımın ve kalitenin sağlanması, malzeme israfının azaltılması, projenin kısa sürede 

tamamlanması, şantiyelerde ki iş kazalarının önemli ölçüde azalması şeklinde özetlenebilir. 

Bu çalışmada Türkiye’de kullanılan prefabrik yapı türlerinden ve özelliklerinden, prefabrik betonarme yapı üretim 

ve montaj aşamasından, ön germe yönteminden bahsedilerek prefabrik yapı sektöründeki başlıca sorunlar ve 

öneriler ortaya konmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Öngerilme, prefabrikasyon, prefabrike yapı türleri 
 

 

1. GİRİŞ 

 

1.1. Prefabrikasyonun Tanımı ve Özellikleri 

 

Prefabrikasyon E. Kulaksızoğlu’nun tanıttığı gibi; kısaca “önceden yapı elemanı üretimi”, daha geniş anlamda ise 

“bir bütünün parçası olan standartlaştırılmış elemanların önceden üretimi ve bunu takiben yine önceden tespit 

edilmiş bir plana göre bir araya getirilmeleri öngören bir üretim ve inşaa sistemidir” (İlbay, 1992). Eski dönemlerde 

yapılan kemerler ve kubbelerin malzemeleri taş ocaklarında hazırlanıp şantiye yerinde monte ediliyordu. Bu bize 

ilkel bir prefabrikasyonun çok eski dönemlere hatta günümüz “şantiyede üretim” kavramının olmadığı zamanlara 

kadar uzandığının bir göstergesidir. 

 
Prefabrik yapı uygulamaları ülkemizde 1940’larda santrifüj beton direklerin üretimi ile başlamıştır. Prefabrik 

teknolojilerin betonarme yapılarda yaygın kullanılması 1960’larda başlamıştır. Beton prefabrik sanayinin bugün 

ulaştığı düzeyde ise her türlü az ve çok katlı yapılar (konut, eğitim, ticaret, spor yapıları, genel hizmet, turizm, 

sanat yapıları  vb.) ulaşım yapı elemanları (boru, telefon direkleri, elektrik, menfez ve trafo binaları vb.) ve çevre 

düzeni elemanları yapabilmekte ve üretebilmektedir. Mevcut olan bilgi birikimleri, teknolojileri, deneyimleri ve 

kapasiteleri ile bu alanda çalışan aktif firmalar artık çağdaşlaşmış toplumun yapı, alt yapı ve çevre elemanları ile 

ilgili olan bütün gereksinimlerine cevap verebilecek düzeydedir. Türkiye’de günümüzde sanayi yapılarının %84-

85’inde prefabrik betonarme yapı elemanları kullanılmaktadır. Fakat inşaat alanında %70-75’lik bir paya sahip 

olan konut inşaatlarında ise prefabrik betonarme yapı elemanı kullanım oranı sadece %4 civarındadır. 

 

Ülkemiz prefabrik üretim konusunda batı ülkelerinden geride bir konumda yer almaktadır. Ülkemizin bir deprem 

kuşağı içerisinde yer alması özellikle konut inşaatlarında prefabrike sistemlerin kullanılmasını zorlaştırmakta fakat 

bu sorun biz inşaat mühendislerinin çözmesi gereken bir sorundur. 
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Tablo 1. Prefabrike beton üretimi (1998 / TPB) 

 

 
 

1.2. Türkiye’de Kullanılan Prefabrik Yapıların Kullanım Alanları 

 

 
                                     a)                                                                                    b) 

 

                       Şekil 1. a) Prefabrik spor salonu örneği ve b) prefabrik sanayi örneği 

 

 

   
                                           a)                                                                                    b) 

 

                        Şekil 2. a) Prefabrik kamu kurumu ve b)Prefabrik yemekhane binası  
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a) b) 

 

Şekil 3. a) Prefabrik kamu kurumu ve b)Prefabrik şantiye örneği 

 

 
                                                   a)                                                                                    b) 

 

Şekil 4. a) Prefabrik ofis binası ve b)Prefabrik çiftlik örneği 

 

 
                                                            a)                                                                                    b) 

 

Şekil 5. a) Prefabrik okul ve b)Prefabrik depo örneği 
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a) b) 

 

Şekil 6. a) Prefabrik Taşıyıcı Sistem Park Alanı ve b) Prefabrik Çelik Taşıyıcı Sistem Üretim Alanı 

 

Prefabrik yapıların birçok avantajı vardır. Bu avantajlardan bazıları şunlardır: 

 

-Betonarme prefabrik yapı elemanlarının üretimi sırasında kalıplar bir kez kurulur ve aynı kalıp üzerinden yapılan 

seri üretimler sayesinde kalıp maliyetlerinde azalma olur (Akısan, 1984; Şentürer, 1983). 

-Betonarme prefabrik yapı elemanlarının üretim aşamasında beklenen maliyet ile gerçek maliyet arasında büyük 

farkların oluşmaması veya belirtilen bütçe dâhilinde kalınması (Eşiyok, 2000; Köylüoğlu, 1997), 

-Betonarme prefabrik yapı elemanlarından inşa edilen yapının oluşturulur oluşturmaz şantiye alanına göndermeye 

hazır halde olması ve geleneksel olarak yapılan inşaata kıyasla daha kısa sürede bitmesi sayesinde yatırımcıya 

erken kira veya satış olanağı sağlamaktadır (Eşiyok, 2000), 

-Üretim de işçilik, kalıp ve malzemeye bağlı maliyetlerin azalması. 

-Prefabrikasyon teknolojisinin sağlamış olduğu faydalar sayesinde kış aylarında da inşaata devam edilebildiğinden 

işçiler işlerine devam edebilmektedir, 

-İhzarat gereksinimi olmadığından stoklama depolama maliyeti oluşmaz (Toprak, 2002), 

-Fabrikalarda yapılan üretimlerde yapım hızının artması; malzeme kaybının en aza indirilmesi ve işçilikten en 

yüksek verimin alınmasından dolayı verimlilik artmaktadır (Akısan, 1984), 

-Kapalı koşullarda gerçekleştirilen betonarme prefabrik yapı elemanlarının üretiminin mevsim şartlarından 

etkilenmemesi; şantiye ortamında proje çalışmaları için gerekli altyapı sürerken taşıyıcı elemanların fabrikalarda 

üretilebilmesi; üretimin sabit olması nedeniyle iş programlarının daha kesin bir şekilde belirlenmesi ve olası 

gecikmelerin öngörülmesi; proje yapım süresini fazlasıyla kısaltmaktadır (Akısan, 1984; Toprak, 2002), 

-Üretimdeki tekrar ve süreklilik sayesinde prefabrik yapıların yapımında uzmanlaşma sağlanır (Eşiyok, 2000; 

Köylüoğlu, 1997). 

-Geleneksel yöntemlerde zor hava şartları ve çevre koşullarını gözeterek üretim yaparak prefabrik yapı 

elemanlarında kalite standartlarını yükseltmek mümkündür. 

-Ön gerilme tekniklerine uygun olması ile genel olarak endüstri yapıları için büyük bir önem arz eden geniş açıklık 

geçme olanakları olması, 

-Fabrika ortamında yapılan prefabrik yapı elemanlarının üretiminde işçi sayısının şantiye ortamında yapılan 

üretime oranla daha az olması ve yapılabilen denetimlerle iş kazasının azaltılması ile iş gücü daha verimli bir 

biçimde kullanılır (Şentürer, 1983). 
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2. MATERYAL VE METOD 

2.1. Prefabrik Yapı Türleri 

Prefabrik yapılar malzemeleri bakımından üç grupta sıralanır ;  

1) Betonarme (Kagir) Prefabrik Yapılar 

2)   Ahşap Prefabrik Yapılar 

3)   Çelik Prefabrik Yapılar 

2.1.1. Betonarme Prefabrik Yapılar 

Betonarme prefabrik yapılar, üretim tesislerinde üretildikleri için daha yüksek dayanımlı beton sınıfları 

kullanılması, daha iyi kalıplama ve vibrasyon yapılabilmesi mümkündür. Taşıyıcı sistemi betonarme olduğu için 

ve istenilen kalite de ve dayanımda beton döküldüğü için daha çok tercih edilir. Yerleşik kalıp sistemleri 

üretimlerde ön germe veya art germe teknolojilerinin kolaylıkla kullanılmasına olanak verir. Bu teknolojiler 

sayesinde daha ekonomik kesitler ile daha büyük yükler taşınabilir veya daha büyük açıklıklar geçilebilir. 

 
  Şekil 7. Betonarme prefabrik yapı 

2.1.2. Ahşap Prefabrik Yapılar 

Üst yapı elemanları uygulama projesine göre ahşap olarak fabrikalarda panolar halinde hazırlandıktan sonra taşıma 

araçları ile yerine götürülüp, alt yapı üstüne monte edilerek kısa sürede inşa edilen ahşap bina yapılarıdır. Prefabrik 

ahşap binalar genellikle bodrumsuz, tek katlı olarak inşa edilir. Gerektiğinde meyilli arazilerde bodrumlu olarak 

da yapılabilmektedir. Yangına karşı ise üzerine yangına dayanıklı özel malzemeler ile kaplanarak dayanıklığı 

artırılmış olur.  
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Şekil 8. Ahşap prefabrik yapı 
2.1.3. Çelik Prefabrik Yapılar 

Çelik taşıyıcılı yapılar ara kolonsuz, duvarsız ve kesintisiz yapılardır. Ara kolonlar hiç yoktur veya çok az 

sayıdadır. Kolon kesitleri çok küçüktür. Örnek olarak betonarmede 100*100 cm olan bir kolonun çelik karşılığı 

40* 40 cm’dir. Yani çelik prefabrik yapılar diğer prefabrik yapılara göre daha biraz daha fazla kullanım alanı 

sunan yapılardır.  

Çelik yapıda tesisat bölgelerine kolay ulaşılır, bakım ve yenileme biraz  kolay yapılır. Genel olarak da çelik 

yapının paslanmaması için özel malzemelerle boyanır. 

 

 
Şekil 9. Çelik prefabrik yapı 

2.2. Öngerme Yöntemi 

Öngerme, betonda demir donatı çubukları yerine kopma dayanımı çok daha yüksek olan (normal donatı çubuğu: 

5.000 kg/cm2 ;öngermeli halat:18 600kg/cm2 ) halatların kullanılarak verilen germe kuvvetinin prefabrike beton 

elemana aktarılması ve bu yolla taşıma kapasitesinin sağlandığı yöntemdir. Bu yöntemle büyük açıklıkların normal 

betonarme kirişlere göre daha küçük kesitlerle geçilmesi sağlanmaktadır.  

Bu yöntemde kalıplar içine yerleştirilen öngerme halatları çapına, uzunluğuna göre hesaplanan kuvvetlere göre 

hidrolik krikolarla gerilirler.  

Germe işlemi yapılırken çok dikkatli olmak gerekir. Halatların birbirine dolanmaması gerekli ve germe işlemini 

yapan operatör halatları gererken yakınında kimsenin bulunmadığına dikkat etmelidir. Aksi takdirde halatlarda 

meydana gelen kopma sert bir biçimde fırlayıp zarar verebilir. Gerekli kontroller tamamlandıktan sonra beton 

dökümüne başlanır.  
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Kalıplara dökülen beton prizini aldıktan ve betonla halatlar arasında yeterli aderans sağlandıktan sonra halatlar 

kesilir. Halatların yeri dönme kuvveti aderans yoluyla betona basınç uygular. Çeliğe yapay olarak verilen 

gerilmenin aderans yoluyla betona aktarılmasıyla kesitte oluşacak çekme gerilmesi yok edilmiş olur. 

 

Şekil 10. Kiriş tabanına sürülmüş halatlar 

2.3. Prefabrik Yapı Elemanlarının Üretimi 

Prefabrik yapı elemanları uygun koşullar altında fabrika ortamlarında üretilirler. Sağlıklı bir üretimin yapılması 

için yeterli niteliklere sahip kalıplar kullanılır. Kalıplar projeye uygun olarak revize edilip sızdırmazlığı sağlanır.  

 

Şekil 11. Prefabrik kalıplar 

 

 

Beton artıklarından arındırılıp temizlenir ve madeni kalıp yağı ile düzenli bir biçimde yağlanır. Projesine uygun 

olarak hazırlanan demir donatı ve öngerme donatılarının gerekli kontrolleri dikkatlice yapılır. Donatı boyu, etriye, 

cins, çap, adet, çirozlar ve bindirme boyları kontrol edilir. 

Birleşim bölgelerine ait filizler, bu bölgelerde filiz üzerindeki yivler, mesnet donatıları, perde bağlantı filizleri 

kontrol edilir. Öngermeli elemanlarda halat çapları, cinsleri ve halat koordinatlarının kontrolü yapılır. Halat germe 

kuvvetlerini ayarlarken manometre vasıtası ile veya germe-uzama ilişkisi ile halat çapına göre ayarlanıp kontrol 

edilir. 

Bu kontroller yapıldıktan sonra beton dökme ve yerleştirme işlemine geçilir. Prefabrike elemanın beton 

dökümünde projesinde belirtilen beton cinsine uygun olarak hazırlanan beton, kalıplara dökülerek vibrasyonla 

(yüksek frekanslı kalıp vibrasyonu veya şişe tipi vibratörler kullanılarak) sıkıştırılıp yerleşimi sağlanır. 

Belli beton hacimleri doğrultusunda alınan beton numunelerde standart basınç deneyi ile 7, 28 gün bekletildikten 

sonra kırılarak mukavemet testleri yapılıp sonuçlar kayıt altına alınır. 
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Elemanların görsel olarak kontrolleri yapılır. Yapı elemanlarının boyut kontrolü yapılarak projeye uygunluğu 

kontrol edilir. Yapı elemanlarının özelliklerini gösteren etiket çıkarılıp elemanların üzerine yapıştırılır. Ankraj 

plakalarının yerleri, betona gömülme durumu kontrol edilir, üzerindeki betonlar temizlenerek ve antipas boya 

sürülerek korozyona karşı önlem alınmalıdır. Manşonlu, bulonlu, filizli birleşimlere ait aksesuarların 

fonksiyonlarını yerine getirebileceği kontrol edilmelidir. 

Öngerilmeli elemanlarda halatın içe kaçıp kaçmadığı kontrol edilmeli, ters sehimlerin kontrolü yapılmalıdır. 

Yapılan kontrollerde eleman üzerinde herhangi bir parça kopması, çatlak, aşırı gözenek, ankraj plakalarında 

dönüklük, filiz deliklerinde, yerlerinde tespit edilen hatalar tolerans sınırları içinde ise tamir ve onarım çalışmaları 

yaptırılarak sevk edilir.  

İmalatı tamamlanan yapı elemanları stok sahasına alınırlar. Farklı şekilde imalatı yapılan öngerilmeli elemanlar 

projelerinde belirtilen noktalardan mesnetlenerek stoklanırlar. Stoklama işlemi yapılırken yapı elemanlarının 

düzenli bir şekilde istifi yapılır. Yapısında herhangi bir bozukluk 

meydana getirmeden 

yavaşça konmalıdır. 

 

Şekil 12: Prefabrik yapı elemanlarının stoklanması 

 
2.4. Prefabrik Yapı Elemanlarının Montajı 

Prefabrike yapı elemanları, sevk ve montaj sırasında maruz kalacağı etkiler göz önüne alınarak tasarlanmalıdır. 

Tasarım kabullerine uygun şekilde, yapısal özelliklerine zarar gelmeyecek önlemler ile sevk ve montajları 

yapılmalıdır. Montaj işlemi öncesinde, şantiyedeki alt yapı ve lojistik işlerinin bitmiş olması gereklidir. 

Altyapı temel sistemi tamamlandığında saha dolguları yapılarak vinçlerin ve taşıyıcıların rahat manevra yapacağı 

alanlar oluşturulmalıdır. Prefabrik montaj riskli bir çalışmadır. Her bir eleman en az 4 ton olabilmekte ve bu tonaj 

40-50 tonlara kadar çıkabilmektedir. Bu ağırlıkların sevk araçlarından şantiyede montaj için indirilmesi ve 

montajının yapılabilmesi için vinçler kullanılmaktadır. Vinç ile çalışmalar en riskli çalışmalardandır. Bu anlamda 

personel kaldırıcıların kullanılması, kullanılmasının mümkün olmadığı noktalarda montaj personelinin iş güvenlik 

tedbirlerini eksiksiz alması kişisel koruyucu ekipmanlarını eksiksiz kullanması çok önemlidir. Bu alanda çalışan 

elemanlara çalışmalarla ilgili eğitim verilmeli ve ne gibi önlemler alarak çalışmaları hakkında bilgi verilmelidir.  

Prefabrik montajın sorunsuz yapılabilmesi tamamen montaj öncesi ön hazırlıkların tam ve hatasız yapılmasına 

bağlıdır. Bu anlamda prefabrik montaj öncesinde yapılan betonarme imalatlar çok önem arz etmektedir. Uzman 

ekiplerce yapılması çok önemlidir. Keza geri dönüşü hem zaman hem de ekonomik kayıp demektir. Prefabrik yapı 

montajında kullanılan makine ve sevk araçları düz ve sağlam bir zemine ihtiyaç duymaktadır. Bu anlamda montaj 

yapılacak olan tüm alanların saha dolguları yapılıp reglajının yapılması ve sıkışma değerleri sağlanmalıdır. Ancak 

bu hazırlıklar tamamlandıktan sonra prefabrik eleman montajlarına başlanabilir. 

3. SONUÇ  

Prefabrik yapıların neler olduğundan, Türkiye de prefabrik yapıların genel olarak kullanım alanları ve 

özelliklerinden, öngerme sisteminin  ne işe yaradığından, prefabrik yapıların üretim ve montaj aşamalarından  

bahsedilerek gerekli bilgiler verilmiştir.  
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Özet 

 

Prefabrike yapı türleri çağımızda kolay üretim, düşük maliyet, hızlı montaj gibi avantajları nedeniyle çok fazla 

tercih edilir olmuştur. Prefabrike yapı türleri özellikle sanayi yapılarında çok fazla kullanılmaktadır. Sanayi 

yapılarında hızlı kurulum ve tesisin bir an önce çalışır hale geçmesine duyulan ihtiyaç prefabrike yapı türünü 

sanayi tipi yapılarda ön plana çıkarmaktadır. Sanayi türü yapılarda üretim alanını geniş tutmak ve üretim bandını 

kolay yerleştirebilmek için geniş açıklıklara ihtiyaç duyulmaktadır. Ancak geleneksel prefabrike eleman üretimi 

teknikleri ile genel anlamda en fazla 16 m civarında açıklık geçilebilmektedir. Büyük açıklıkları geçebilmek ve 

prefabrike yapı elemanlarının geleneksel yöntemlerle ulaşamadığı açıklıklara ulaştırmak için öngerilme sistemi 

kullanılmaktadır. Öngerilme sistemi daha küçük kesitlerle daha büyük açıklıkları geçme imkanı sağlamaktadır. 

Öngerilmeli üretim sistemi sanayi tipi yapılarda, çiflik yapılarında, spor salonlarında, yemekhane, yatakhane gibi 

yapılarda büyük açıklık geçmeye ihtiyaç duyulan daha birçok alanda tercih edilen bir üretim sistemidir.Bu 

çalışmada öngerilmeli prefabrike eleman üretim sistemi ve tekniklerinden bahsedilerek avantajları araştırılmıştır. 

Öngerilmeli sistemin gelişimine mani olan engellerden bahsedilerek çözüm önerileri sunulmuştur.  

 

Anahtar Kelimeler: Öngerilme sistemleri, prefabrikasyon, beton üretim tekniği, prefabrike elemanlar 
 

 

1. GİRİŞ  

Beton, agrega, çimento, su ve gerektiğinde bazı mineral ve kimyasal katkı maddelerinin birlikte karılmasıyla elde 

edilen, başlangıçta akışkan olduğu için istenilen kalıbın şeklini kolayca alan, sertleştikten sonra ise yüksek bir 

dayanıklılık ile belirli bir taşıma gücü için gerekli dayanımı sağlayabilen yapay bir yapı malzemesidir(Baylavlı 

2008). Betonun çekme dayanımının düşük olmasından dolayı, yapı elemanlarında çekme gerilmelerinin 

karşılanması için öngerilme tekniği oluşturulmuş, böylece çekme gerilmeleri öngerilme sistemi tarafından 

karşılanarak büyük açıklıklar geçilebilir duruma gelmiştir. 

Teknolojinin gelişimiyle birlikte yapı teknikleri de gelişmiş büyük açıklıkların, yapı elemanlarının kullanılır 

kalması koşuluyla, geçilmesi gerekli olmuştur. Bununla birlikte betonarme yapı elemanlarında, çekme 

gerilmelerinden kaynaklı çatlaklar, donatılarda korozyona neden olmaktadır. Betonarme yapı elemanlarında 

oluşan çatlak, donatı çapı ve donatı aralıkları ile sınırlandırılabilseler bile, düşük düzeydeki gerilmeler dışında 

engellenememektedir. Betonarme yapılar da bu gerilmeler demir donatılarla karşılansa dahi, açıklıklar arası 

mesafe artınca kirişlere binen yük de artmakta bu da çok büyük problemler oluşturmaktadır.  

Öngerme tekniği ilk çağlardan beri kullanılmaktadır. Öngerilmeli beton üretiminin ilk denemeleri betonun sünme, 

kullanılan çeliğin düşük mukavemette olması gibi sebeplerle yapı elemanı olarak kullanılamaması şeklinde 

sonuçlanmıştır. Bu sebeple tekrar öngerilme durumunun oluşmasına izin veren art-germeli beton fikri ortaya 

çıkmıştır. Ayrıca yüksek mukavemetli çeliklerin kullanılmaya başlanması öngerilmeli beton elemanların yapı 

elemanı olarak kullanılmasına yol açmıştır(Freyssinet, 1954). 

Bu çalışmada da öngerilmenin sağladığı büyük faydalar ve tekniklerinden bahsedilmiştir. 
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2. MATERYAL VE METOD 

2.1. Öngerilmeli Beton Tanımı ve Özellikleri   

Öngerilmeli beton, çeşitli iletme yükleri altındaki dayanımını ve davranışını geliştirmek üzere bir yapı elemanına 

bilinçli olarak kalıcı gerilmeler verme olayıdır. Bir başka tarife göre ise bir yapı elemanında işletme yüklerinin 

oluşturduğu eğilmeye zıt yönde eğme oluşturan kuvvetlerin uygulanmasıdır. Çok daha basit bir tanım yapacak 

olursak yüksek dayanımlı beton ile yüksek dayanımlı haddelenmiş, yüksek elastik sınırlı çelik donatıların bir arada 

kullanılmasıyla elde edilen çeliğe yapay olarak verilen gerilmenin aderans yoluyla betona aktarılmasıyla kesitte 

oluşacak çekme gerilmesinin yok edilmesi işlemidir (Topçu 2006). 

Öngermeli taşıyıcı elemanın davranışını en basit şekli ile tanımlayabilmek için basit, ortası çelik tellerin geçmesi 

için boş olan izostatik bir kiriş düşünülebilir (Şekil 1). Taşıyıcı kiriş elemanının üzerinde yük olması durumunda 

oluşacak gerilme dağılımı Şekil 1.a’da görüldüğü gibi olacaktır. En dıştaki liflerde σb (basınç) ve -σb (çekme) 

gerilmeleri oluşacaktır. Şekil 1.b’de ise P kuvveti ile gerilmiş ve düzgün bir gerilme dağılımı elde edilmiş olan 

öngerilmeli tellerdeki gerilme dağılımı görülmektedir. Bu iki sistem birleştirilip toplandığında ise Şekil 1.c’deki 

gerilme dağılımı bulunmuş olur. Şekilde de görüldüğü gibi çekme gerilmeleri yok edilerek taşıyıcı kesitin 

çatlaması engellenebilmektedir (Topçu 2006). 

 
 

Şekil 1. Merkezden gerdirilen öngermeli basit kiriş 

Pratikte bu uygulama çok farklı bir biçimde gerçekleştirilir. Bu uygulamadan da anlaşılabileceği gibi 

sistemde çekme gerilmeleri yok edilmesine karşın basınç gerilmeleri 2 katına çıkarılmıştır. Betonun 

zamana bağlı şekil değiştirmelerinden olan sünme yüksek basınç gerilmeleri altında daha fazla 

artacağından sistemin biraz daha iyileştirilerek bu probleme çözüm bulunması gerekmektedir. Germe 

kabloları kiriş merkezinde alt çekirdek noktasından geçirilecek olursa beton basınç gerilmeleri azalır 

(Şekil 2). Bununla beraber öngerilme kuvveti de azalmış olur (Topçu 2006). 
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 Şekil 2. Dış merkezli gerdirilen öngermeli basit kiriş 

2.2. Öngerilmeli Beton Tekniği 

Öngerme halatları şantiyeye Şekil 3’de görüldüğü şekilde gelmektedir. Şekile dikkat edersek halatın aparatın içine 

girebilmesi için çıkarıp takılabilen üstteki iki bağlantı elemanını görebiliriz. Halatların ağırlıkları halat çapına göre 

değişkenlik göstermekle beraber 2,5-3 gibi bir ağırlıkta olup, bu ağırlığı kaldırabilecek profiller kullanmak gerekir. 

İmalat sürecindeki hatalara karşı halat topunu ilk açtığımızda ve halat topunun sonuna geldiğimizde ilk 5 metre ve 

son 5 metrelik parçaları kullanmamalıyız. Halatın temizliğine çok dikkat etmeliyiz. Kullanmadığımız halat 

toplarının üzeri branda ile su geçirmeyecek şekilde kapatılmalıdır. Halat açıldığında paslanma oluşmuşsa paslı 

olan yerler tel fırça ile iyice temizlenmelidir. Eğer paslanma kesitte azalma olacak kadar ileri seviyeye ulaşmışsa 

halat kullanılmamalıdır. Halatları stokladığımız yerde asla kaynak yapılmamalıdır, halata değebilecek kaynak 

halatın dayanımını önemli ölçüde azaltabilir.   

 
Şekil 3. Öngerme halatı 

 

Şantiye ortamına gelen her halat için şekil 4.’de ki gibi bir etiket olması gerekir. Etikette halat çapı, 

uzunluk, halatın ağırlığı gibi bilgiler bulunmaktadır. 
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Şekil 4. Öngermeli halat etiketi 

Öngerme halatlarını kiriş içerisine sürerken halatların birbirlerine karışmamaya özen gösterilmelidir.. Aksi 

takdirde halatların gerilmesi sırasında halatlar birbirlerine dolanarak kopup fırlayabilirler.. Bu yüzden halatı kirişe 

sürerken sürekli olarak halatı takip etmeliyiz. En alttaki halat sırası tamamlandıktan sonra kiriş boyunca bazı 

yerlere plastik borular koyarak diğer sıradaki halatların rahat bir biçimde sürülmesini sağlayabiliriz. Şekil 5’de 

kiriş tabanına sürülmüş halatlar gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 5. Kiriş tabanına sürülmüş halatlar 

Sürme işlemi bittikten sonra halatları keserken halat kesitlerinin bozulmaması için şekil 6’da ki gibi kesilecek 

kısmın her iki tarafına kelepçe konulmalıdır. Kelepçe bozulmazsa ve kesit bozulursa öngermeden önce halat başına 

ve halat sonuna konulan bağlantı elemanları halatı sağlıklı olarak kavrayamaz ve gerilme anında halat kayabilir. 
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Şekil 6. Kesilmiş halat örneği 

 

Halat sürme işlemi bitmiş bir kiriş öngerme öncesi şekil 7’de ki gibi gözükecektir. Halat uzunluğu kısa olan tarafın 

öngerme yapılan tarafı olamayacağına dikkat etmeliyiz. Hidrolik silindirler de bu tarafta gözükmüyor. Ön germe 

tabancasının halatı daha iyi tutabilmesi için halatın belirli bir uzunlukta olması gerekir. 

 

 
Şekil 7. Öngerme işlemi öncesi halat durumu 

 

Halat, öngerme tabancasının kavraması için halat boylarının ne kadar uzun bırakıldığına dikkat edilmelidir. Halat, 

boşluğu alındıktan sonra öngermeden sonra oluşan uzamaları tespit edebilmek için ilk boylarına işaret koyup 

uzama yaptıktan sonra metre ile ölçme yapılır. Her halat için uzamalar ayrı ayrı tespit edilip öngerme işleminin 

doğru olup olmadığına bakılır. 

Öngerme sistemi şekil 8’de ki gibi hidrolik ünite, taşıma aparatı ve tabancadan oluşur. Turuncu olan kısım zero 

gravity balancer denir. Bu kısım tabancayı kullanan operatör tarafından rahatça dengede kalmayı sağlar. Tabanca 

ağır olduğu için kullanan operatörü yoracağı için bu parçanın faydası çok büyüktür. Hidrolik ünite ile öngerme 

işlemi yapılırken operatörden başka kimse bulunmamalı ve operatörde gerekli güvenlik önlemlerini alarak halatı 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                                  862 

 

 

germelidir. Aksi halde halat kopması, kayması veya boşa çıkma gibi durumlarda kazaya sebebiyet verebilir. 

Öngermeli halatlar cinsine göre hidrolik ünite ile gerekli bar kuvveti ile gerilir ve beton dökümüne hazır hale 

getirilir. 

 

 Şekil 8. Öngerme işleminde kullanılan hidrolik ünite 

 

Beton döküldükten sonra %70 beton dayanımına erişdiğinde halatlar kesilir. Halatlar kesilmeden önce sistem boşa 

alınır. Şekil 9’da bakıldığında halatlar üzerindeki beyaz çizgilerin kirişten uzak konumda ve aynı hizada olmadığı 

görülüyor, yani öngerme işlemi bitmiş olup burada dikkat edeceğimiz husus daha önceden gördüğümüz güvenlik 

halkaları sökülmüş vaziyettedir. Sonuç olarak öngerme yükü çelik kirişlerden betonarme kirişlere aktarılmış 

durumdadır. Tabanı düz olan kirişler öngerme yükünü alarak kiriş ortasında yukarı yönde deformasyon meydana 

geldi ve hareket ederek öngerme yapılmayan yöne doğru gitti. Yani sistemi boşaltmadan önce kiriş kalıpları 

sökülmelidir. 

 

 
 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                                  863 

 

 

Şekil 9. Öngerme işlemi tamamlanan halatların son durumu 

 

Öngerme sistemini boşalttıktan sonra kiriş yatağındaki kirişler arasında kalan halatlar kesilir. Prefabrik kiriş 

imalatları genel olarak  eldeki imkanlara göre yapılır. Halatları keserken kirişin zarar görmemesi için simetrik 

kesim yapılır. İlk olarak soldan halat kesersek sonraki kesim yapacağımız halat orta aksın simetriği olan en sağdaki 

halat kesilmelidir. Kesim yaptıktan sonra yük kirişlere geçtiğinden, kirişlerde hasarlar oluşabilir. Bu hasarlar 

yapısal tamir harcı ile tamir edilir. Stoklama sahasında halatlar tamamen kesildikten sonra paslanmaması için 

epoxy boya ile kaplanır. 

2.3. Öngerilmeli Beton Avantajları 

Avantajları; 

- Öngermeli betonarme prefabrik yapı elemanlarının üretimi sırasında kalıplar bir kez kurulur ve aynı kalıp 

üzerinden yapılan seri üretimler sayesinde kalıp maliyetlerinde azalma olur (Akısan, 1984; Şentürer, 1983). 

- Hız, uzun ömürlülük ve enerji kaybının önlenmesini sağlar(Oğuz,1989). 

- Öngermeli elemanların en kesitleri küçülür böylece çelik ve beton sarfiyatından tasarruf sağlanır. Bunun sonucu 

olarak yapı hafifler temeller küçülür(Ayaydın,1989). 

- Öngermeli betonun su geçirmeme özelliği vardır.  

- Öngermeli beton elastik malzeme olduğu için üstüne gelen yükler kaldırıldığında eski haline geri döner.  

- Yüksek kalitede ki çelik ve betonun birlikte kullanılmasıyla ağırlık azaltılarak büyük açıklıktaki yapıların 

ekonomik olarak daha rahat geçilebilmesini sağlar. 

- İç kuvvetlerin istenilen durumda olmasını sağlayarak sehimleri istenilen mertebede tutabilmeyi ve çatlama 

durumuna hakim olabilmeyi sağlar(Yanık, 2007). 

- Çatlaklar tamamen ortadan kaldırılarak yapıların daha emniyetli bir hale gelmesi sağlanmaktadır(Oflazoğlu, 

2007) 

- İç kuvvetlerin istenilen durumda olmasını sağlayarak sehimleri istenilen mertebede tutabilmeyi ve çatlama 

durumuna hakim olabilmeyi sağlar(Yanık, 2007). 

- Öngerilmeli beton elemanlarda, geleneksel yöntemlere göre daha az donatı kullanılmaktadır. 

 

2.4. Öngerilmeli Betonun gelişimindeki engeller 

Türkiye inşaat alanında öngermeli prefabrik yapı elemanların kullanımının dünyadaki prefabrik yapı elemanlarının 

kullanımı ile karşılaştırıldığında Türkiye’nin geride kaldığı görülür. Öngermeli prefabrik elemanların düşük 

kullanım oranı ve prefabrikasyonun gelişimini etkileyen maddeler aşağıda sıralanmıştır: 

- Öngermeli betonarme yapı elemanlarının prefabrik olarak üretilmesinin maliyetinin geleneksel yöntemlerle 

üretilmesinin maliyetine oranla daha pahalı olduğu yargısına inanılması (Tokman ve Eryılmaz, 2004). 

- Öngermeli prefabrik betonarme yapı elemanlarının büyük açıklıkta kullanıldığından ağır ve büyük ebatta 

olmaları, birçok yerde uzun mesafelerde taşınmasından dolayı taşıma maliyetinin yüksek olmasına sebep 

olmaktadır. 

- Farklı deprem yükleri altında öngermeli betonarme yapı sistemlerinin performansının güvenirliliği hususunda 

kaygılar bulunması. 

- Öngermeli yapı sistemi daha çok prefabrik yapı sistemlerinde kullanılıyor olması ve devlet tarafından da fazla 

destek ve teşvik görmemesi kullanımını kısıtlamamaktadır. 

Bu gibi engeller yüzünden öngerilmeli beton fazla kullanılmamaktadır. Bu yüzden öngerilmeli betonun avantajları 

belirtilmeli, gerekli bilgiler verilmeli ve devlet tarafından teşvik edilmeli ki kullanımı yaygınlaşabilmelidir.  
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3. SONUÇ  

Öngerilmeli prefabrike yapı elemanı üretim sistemi ve tekniğinden bahsedilerek avantajları vurgulanmıştır. 

Ülkemizde öngerilmeli prefabrike eleman sisteminin gelişmesini engelleyici nedenler üzerinde durulmuş ve 

kullanımının yaygınlaşması için öneriler sunulmuştur.  
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Abstract 

Piled systems are used as support mechanisms to transfer superstructure loads to deeper strong subsoil layers. The 

response of composite pile-soil system constitutes an interaction problem which is investigated for years. The 

interaction process of piled system is generally begins with the installation of pile and followed by transferring 

loads to strong layer of foundation profile to provide sufficient bearing capacity or to control deformations. Piled 

systems can be installed by different methods such as driving, vibrating or bored cast-in-place. The most usual 

way to install timber piles, prefabricated piles or steel piles is to use of impact hammers. The pile is penetrated 

during the each drop of hammer until the envisaged penetration level is achieved. The other alternative method to 

construct driven piles is the use of vibratory driving technique. The pile is forced to penetrate to envisaged depth 

by a heavy vibratory equipment head on the top of pile. All these installation processes induces waves into the 

subsoil which are controlled by the energy distributed from the source and this distribution is depended on the 

types of soil that forms foundation stratification. In this study different foundation soil profiles are taken into 

account to investigate the response of a single driven pile installed with vibratory technique. A well-known 

commercial finite element program is used to analyze pile-subsoil interacted system to evaluate settlement values 

and excess pore water pressure dissipation due to the various undrained strength properties of clays with taking 

into account the increase of strength through the depth. Dynamic analyses are conducted with different properties 

like the diameter of pile and strength of interface between the pile and soil to determine the distance of vibration 

influence beginning from the axes of pile.  

Keywords: Pile driving, finite element method, dynamic analysis, soil-pile interaction, installation effect. 

 

1. INTRODUCTION 

The use of piled systems is the most conventional way for supporting structures that is resting on unfavorable soils 

such as soft clays. The main role of the system is transferring superstructure loads to the deeper soil layers to 

provide sufficient bearing capacity when mobilized and to limit the displacement values within the envisaged 

boundaries. Piles are column shaped support structures of foundations that can be constructed in different ways. 

The installation process of the piles leads to significant changes in the main state of the surrounding soil so it is 

very important to select the type of pile construction. The most preferred type of installation is using driven piles 

with the use of impact hammer systems. Within the use of impact hammer systems, the pile is penetrated during 

the each drop of hammer until the envisaged penetration level is achieved. The other mostly used alternative 

method to construct driven piles is the use of vibratory driving technique. The pile is forced to penetrate to 

envisaged depth by a heavy vibratory equipment head on the top of pile (Engin, 2013). All these installation 

processes induce waves into the subsoil which are controlled by the energy distributed from the source and this 

distribution is depended on the types of soil that forms foundation stratification. However, if the pile penetration 

is performed in saturated clays, excess pore water pressure mobilization will occur beginning from driving and 

therefore the soil adjacent to pile is disturbed at undrained conditions of loading.  The disturbance of soil and the 

mobilization of excess pore water pressure due to the driving process affects the expected performance of 

foundation which is supported by these piles. Consequently it is very important to know the magnitude of induced 

deformations, excess pore water pressure values and its distribution limitations within the foundation soil 

according to the installation effects for designing proper projects and obtaining sustainable usage through the 

lifetime of structure. Numerous studies have been implemented to understand single pile behavior during pile 

installation both numerical (Hernqvist and Nguyen, 2016; Sanchayan et al., 2012; Fakharian and 
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Khanmohammadi, 2016; Engin, 2013; Engin et al., 2015; Rathod et al., 2016, Masaumi and Degrande, 2005; 

Henke and Grabe, 2009), experimental (Hernqvist and Nguyen, 2016; Guillemet, 2013; Liden, 2012; Bingham et 

al., 2000; Flaate, 1971; Hunt et al., 2002) and theoretical (Dung, 2009; Poulos, 1994; Galavi et al., 2017; Engin, 

2013; Engin et al., 2015; Masaumi and Degrande, 2005) methods. These methods usually use only friction angle 

or only cohesion parameter of subsoil to estimate the change of stress and deformation levels. Nevertheless, while 

the installation, the adjacent soil that is surrounding the pile is displaced, disturbed and compacted as described 

above. Leading to the compaction forces and induced deformations, the strength and stiffness characteristics of 

the soil adjacent to pile is changed. This sequence makes the problem hard to solve and therefore the main subject 

of the investigations within the scope of piled foundations becomes guessing the appropriate geotechnical 

parameters of effected soil zone that is surrounding pile and designating the zone boundaries of this disturbance. 

The use of numerical analysis, such as finite element codes, makes it easy to solve such this case and complex 

problems that may consist of complicated geometries, different boundary conditions, material models and loading 

types, several stratified foundations and structural systems. This properties of numerical solutions eases to select 

an appropriate model which is simulating the actual soil behavior and the interaction of soil-pile and superstructure 

caused by the installation process of pile. Plaxis finite element software is the most preferred commercial software 

to model the behavior of interacted piled systems. The studies in recent years, takes into consideration the effects 

of pile driving by using conventional small strain analysis with increasing the volume of the pile cluster such as 

using the prescribed displacement envisaged for both horizontal and vertical directions at the boundaries of pile-

soil interface or making volumetric expansion. But these methods don’t involve the real application of piled 

foundation construction process because this process involves a dynamic procedure that is constituted by using 

machines of installation. The investigations of modelling this dynamic condition becomes the major interest of 

studies just now by the development of new possibilities that are presented by numerical software’s.  In this study, 

pile driving is modelled as a dynamic process that causes vibrations in the surrounding soil with the use of Plaxis 

2D.2017 software (Plaxis 2D, Tutorial Manual, 2017). It is assumed that the vibration machine induces harmonic 

vibrations during the installation so that a deterministic vibration with the description of mathematical equation is 

used by the option of load multipliers with harmonic signal. Harmonic vibration is the simplest type of vibration 

that can be identified by pure sine or pure cosine functions. These simplicity of harmonic vibrations enable the 

characterization by a few parameters such as amplitude, phase and frequency. The definitions of these parameters 

are given briefly by Richart et al. (1970). Using this feature of the numerical program, some different cases are 

modelled to evaluate the settlement behavior and excess pore water pressure generation of interacted pile-soil 

system with respect to dynamic time. A much-used vibratory installation machine is determined from the 

engineering market and the features of machine is used to define the characteristics of harmonic signal. Multiple 

variables such as undrained shear strength of foundation soil with the change throughout the depth of soil medium 

and soil-pile interaction interface strength parameter is taken into account in modelling.  

 

2. MATERIALS AND METHODS 

In the scope of this research, various pile installation cases are modelled with the use of Plaxis 2D.2017 software. The 

arbitrarily selected pile installation cases are summarized below with the application details of numerical analysis. The 

geometry of the model is obtained from the software applications of driving (Plaxis 2D, Tutorial Manual, 2017) and shown in 

Figure 1. The pile that is used in the reference analysis has 11.0 meters length and 40.0 cm diameter. The foundation soil profile 

is constituted of clay layer with the thickness of 11.0 meters lying on a sand layer. The layer thickness of the sand layer is 

limited by 7.0 meters. The clay layer is purely cohesive and the undrained strength value is increased with depth according to 

a function. For the use of increased undrained shear strength value, a different parameter that is called cinc is used with the 

values of 1.0, 2.0 and 3.0 respectively and that parameter increases the cohesion per unit of depth (cy =cref+(yref-y)cinc). At an 

identified specific yref level, and above, cohesion value is equal to the reference cohesion cref. In order to simulate the actual 

behavior of materials, clay layer is modelled by the use of elastic-perfectly plastic material model Mohr-Coulomb with 
undrained B option, sand layer is modelled by the use of Hardening Soil Small material model with undrained A option. 
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Figure 1. Geometrical and geotechnical properties of pile installation cases. 

 

Sand layer is modelled with undrained conditions because the load applying time is too short to allow the water to dissipate 

and damp. The ground water level is assumed to be at the surface and hydrostatic pressures are evaluated for the entire soil 

medium due to this phreatic level. Due to the symmetry of the pile-soil interacted system, the model is obtained by using 

asymmetrical conditions. Pile is concrete and modelled with linear elastic non-porous material as a structural element that has 

0.1, 0.2 and 0.3 meter radius respectively for multivariate analyses in accordance to system symmetry. The material properties 

of soils and pile are given in Figure 1. An interface element that is described as a joint element, is used between the soil and 

pile to reflect the decrement of friction throughout the pile shaft. The pile-soil interaction interface is placed through the pile 

with an extension of 0.5 meter into the sand layer. The interface is only defined for the interaction surface of pile and soil so 

that no definition is made at the symmetry axes for interaction. The appropriate modelling of pile-soil interaction is very 

significant for taking into account the material damping effect that is caused by the sliding of soil throughout the pile during 

penetration and also allowing for adequate flexibility around the pile tip (Plaxis manual, 2017). For the investigation this 

significant effect on the dynamic behavior, two kind of analyses are conducted. The first type of analysis are performed without 

an interface element with the description of strength value (Rinter) 1.0. This means that the interface should not reduce strength 

with respect to the strength in the surrounding soil. The second type of analysis are performed with an interface strength value 

0.5 and 0.8 respectively and the effects of interface strength chance is discussed. The deformations are limited in the horizontal 

direction at the symmetry axes. The system mesh is arranged to medium density. The process of pile installation is modelled 

with three phase definition except initial condition. In the initial phase, initial stress conditions are generated with K0 procedure 

and the pile is not present within the soil medium so that clay layer properties are defined to the pile area. The ground water 

level is at the surface for generating the phreatic line. At the first phase the pile and interface is activated with staged construction 

option. A distributed unit load is described at the top of the pile to model the driving force of vibrating machine in the second 

phase. The installation machine is chosen from the series of Liebherr as LBR125 with a high frequency vibrator model 1100H. 

The maximum frequency of the machine is given as 2300 rpm in the technical data sheet of firm (LBR125, Technical data 

sheet, 2018). Keeping this situation in mind, the load definition is done with dynamic multipliers option as a harmonic signal 

with an amplitude of 5000, frequency of 38.3 Hz and a phase of 0° and the dynamic time interval is 0.01 s. All the displacements 

are set to zero by reset displacements to zero option. The staged construction option is activated with the dynamic component 

of the distributed load. The defined load is the half a harmonic cycle of the external load. At the end of this identified phase, 

the load turns back to zero. Third phase is modelled with dynamic option too. Dynamic time interval is selected 0.19 s and the 
dynamic harmonic load is deactivated. Then points are selected to learn the settlement values of pile-soil interacted system.  

 

3. RESULTS  

In this study, soil-driven pile interaction behavior is investigated by using dynamic analysis with multivariate 

parameters. The variables of the analysis are classified in Figure 2 with three sections such as pile properties, 

foundation soil properties and pile-soil interaction parameters. A reference case is selected for comparative 

analysis and this case is constituted of a pile with 0.2 meter radius, a foundation soil that the undrained strength 

increment value is 3.0 kPa and an interface strength between pile and soil is 0.5. Specified examples are given to 

reflect the settlement behavior and excess pore pressure change of comparative analyses.  The Plaxis model of the 

reference analysis is given in Figure 3.   
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Figure 2. The classification of variables for the numerical analysis 

 

Figure 3. Plaxis model of reference case 

Effects of pile radius change is investigated by using three different radius values and the settlement change versus 

dynamic time is given in Figure 4 for different distances from system axes. In Figure 4, b parameter represents the 

radius value of pile and b/2, 3b represents the distance from the system axes to the mid-point of semi-pile and to 

the three times of the pile radius respectively (Figure 5). Figure 5 also shows the axes of symmetry and represents 

the reference level of vertical displacement readings taken from the results of the analysis that is located at the top 

of the pile. According to the results of the analyses it can be said that the increase of the distance from the symmetry 

axes decreases the vertical displacement values. Half of the vertical displacement value of the entire system is 

nearly developed at the distance of 3b compared with b/2. The distance b/2 is located in the pile and affected by 

the rigidity of the concrete material and load application position (Figure 4a). The dynamic load is applied at the 

top of the pile and concrete has a brittle structure and the rigidity of the concrete is bigger than soil. Therefore the 

displacements of pile are developed bigger than the displacement values that are obtained at the pile-soil interface 

or in the soil medium. The increase of the pile radius increases the displacements in a similar manner.  

 

Pile properties 

Variable:Radius (b)

0.1 m

0.2 m

0.3 m

Foundation soil properties

Variable:Undrained shear 
strength (su(inc))

1

2

3

Pile-soil interaction: 
Variable: Interface strenght 

(Rinter)

0.5

0.8

1

(a) (b) (c) 
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Figure 4. Vertical displacement change versus dynamic time (Pile radius effect) 

The maximum vertical displacement of the pile top according to the single stroke is about 23 mm, 16 mm, 8 mm 

but the final vertical displacement is measured 19 mm, 13 mm and 6 mm respectively for the different values of 

radius (Figure 4a). For the pile-soil interface the maximum vertical displacement of the interacted zone is obtained 

1 mm, 0.7 mm and 0.4 mm respectively but the final vertical displacement is measured nearly zero (Figure 4b). 

For the distance of 3b, the maximum vertical displacement is obtained 0.7 mm, 0.5 mm and 0.2 mm respectively 

and the final vertical displacement is measured zero (Figure 4c). The displacement values are too small compared 

with the displacement values of pile. This situation means that the effects of the dynamic load used for the 

specialized cases are not influential at the distance more than two times diameter.  

 

 

 

 

 

 

Figure 5. The distances defined for multivariate analysis 

The maximum values of these displacements occurred in the third phase after the stroke has ended at 0.01 s. This 

situation is related with the propagation of the compression waves that is still transmitted downwards in the pile 

with the generation of additional displacements. It takes a bit more time to develop maximum displacement for 

the case of 3b distance because of the load transmission effect. The distance effect is investigated more detailed in 

Figure 6, Figure 7 and Figure 8 for the case of pile that has 0.1, 0.2, 0.3 meter radius respectively. The increase in 

the pile radius causes to increase the time to reach the maximum vertical displacement value in all cases. Pile 

displacement values exhibits a significant degree of decrease with the increase of soil strength and this decrease 

rises with the extension of pile diameter. In conjunction with the increasing distance value from the centerline, the 

displacement values obtained at the ground surface staggeringly decrease in all cases. The difference between the 

calculated maximum and ultimate vertical displacements is decreased with the increment of soil strength. The 

vertical axes of the graphs are all in the equivalent magnitude in figures so it can be said that the rise of the radius 

of the pile leads to the increase of displacement.  

 

Figure 6. Vertical displacement change versus dynamic time (Distance effect for b=10 cm) 
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Figure 7. Vertical displacement change versus dynamic time (Distance effect for b=20 cm) 

 

Figure 8. Vertical displacement change versus dynamic time (Distance effect for b=30 cm) 

The effects of undrained shear strength increase throughout the depth of foundation soil medium is investigated 

for each three pile diameters in its entirety. The increase of the undrained strength value according to depth is 

illustrated in Figure 9 and representative trendline equation is given. The undrained strength value is 5 kPa at the 

ground surface level in all cases but the increase rate of su is changed due to the selected su(inc) value. Vertical 

displacement change versus dynamic time is given in Figure 10, Figure 11 and Figure 12 for pile radius 0.1, 0.2, 

0.3 meter respectively. 

 

Figure 9. The change of undrained strength value of foundation soil throughout the depth 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                                  871 

 

 

The pile displacements are significantly affected from the strength of the foundation soil. Similar behavior trend 

is observed for all types of foundation soils in the graphs. The difference between the maximum and ultimate 

values of the displacement increases with the increase of pile radius. Besides this displacements are almost 

completed within the pile at the third phase (0.1 s) for all kind of foundation soils (Figure 10a). The vertical 

displacements change that are measured at the soil-pile interface presents a different behavior trend than the 

displacements occurred in pile (Figure 10b). The change of foundation soil strength only affects the span of 

generation but not have any significant influence the magnitude of displacements for the selected cases. The 

transmission procedure is affected by the location of measurements. The divergence of distance from the centerline 

rises the transmission time of loads and this time is directly proportional with soil rigidity. It has to be noted that 

the numbering is not same for the vertical axes of Figure 10. The values of displacements are in micron order in 

Figure 10b and 10c. 

 

Figure 10. Vertical displacement change versus dynamic time (Soil profile effect for b=10 cm) 

Figure 11 shows the vertical displacement change versus dynamic time according to soil profile. Figure 11a 

represents the pile deformation behavior. The tendency of deformation actualization is changed due to the change 

in pile diameter. The increase of undrained strength value leads to decrease vertical deformations nearly five times 

for the selected cases. In Figures 11b and 11c, the vertical axes are arranged in the same numerical quantities and 

the deformation actualization is similar with Figure 10. The maximum values of deformations are approximately 

same for all kinds of soils due to the very quick installation process of pile. Foundation soil can’t have time to 

induce strength to resist loads during the installation process.   

 

Figure 11. Vertical displacement change versus dynamic time (Soil profile effect for b=20 cm) 
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Figure 12. Vertical displacement change versus dynamic time (Soil profile effect for b=30 cm) 

 

Figure 13. Vertical displacement change versus dynamic time (Interface effect) 

Figure 12 is drawn according to the 30 cm pile diameter and the values of deformation is increased by comparison 

with 10 and 20 cm pile diameter displacement values but the process of displacement realization reflects the same 

trend with others.  In Figure 13, the vertical displacement actualization versus time is given due to the change in 

soil-pile interface strength for the reference case. The interface strength value Rinter takes the values of 0.5, 0.8 and 

1 respectively. The condition R(inter3)=1 means that an interface layer is not available between soil and pile. The 

non-existence of an interface layer causes significant changes in the behavior of entire system and leads to increase 

the vertical displacement values with different degrees according to the type of foundation soil. The decrease of 

undrained strength of foundation soil layer causes to induce much deformation as expected. The existence of an 

interface layer can decrease the ultimate values of vertical displacements in comparison with non-existence case 

for different kinds of foundation soils but the values of interface strength (0.5 or 0.8) don’t have a remarkable 

effect on the displacement values. Figure 14 shows the excess pore pressure change versus second and third phases 

with the area charts to reflect the dissipation of pressures throughout the depth. The values of undrained shear 

strength increase is evaluated 1.0 and 3.0 kPa respectively for the cases and the measurements are taken from b 

and 3b distances.  
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Figure 14. Excess pore water pressure chance according to phases 

The second calculation phase is finished with the end of application of drilling vibration (at 0.01 s) and the end of 

third phase is selected 0.2 s. The excess pore water pressures are induced very locally around the pile tip for both 

phases. This condition decreases foundation soils strength and helps to the penetration of pile into the sand with 

the access of maximum value at the clay-sand interface. Excess pore pressure generation is also continues in the 

third phase and reaches bigger values than the second phase because the considered behavior is undrained and it 

is not allowed to consolidate. The measurement distance increment minimizes the values of excess pore pressures 

that are calculated by the numerical analysis. The increase of soil strength rises the induced pore water pressure 

values.  

4. CONCLUSION 

In this paper, the installation effects of driven piles are analyzed based on the changes of undrained shear strength 

of foundation soil medium, pile diameter and soil-pile interface strength. Multivariate analyses are conducted for 

these variables and evaluations are made by vertical displacement values calculated at the pile top according to 

dynamic time and excess pore water pressure dissipation diagrams. The following results are obtained due to the 

performed analysis for the arbitrarily selected cases.  

 The pile installation process induces waves into the subsoil that are controlled by the energy distributed 

from the source and this distribution is depended on the types of soil that forms foundation stratification. 

 The foundation soil displacement values are too small compared with the displacement values of pile. This 

situation means that the effects of the dynamic load used for the specialized cases are not influential at the 

distance more than two times diameter.  

 The increase in the pile radius causes to increase the time to reach the maximum vertical displacement 

value in all cases. 

 The increase of soil strength decreases displacements as expected but the degree of decrease is based on 

other influential parameters such as pile diameter.  
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 The maximum values of vertical displacements occurred in the pile because of the rigidity.  

 The displacements are decreased according to the distance of measurement location as from the axes of 

symmetry.  

 The maximum values of these displacements occurred in the third phase after the stroke has ended. This 

situation is related with the propagation of the compression waves that is still transmitted downwards in 

the pile with the generation of additional displacements.  

 The existence of an interface layer between soil and pile significantly affects the mobilization of vertical 

displacements occurred throughout the soil profile.  
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Abstract 

In this study, 30 fish origin Pseudomonas (P) aeruginosa isolates were used as a material. For this aim, fish 

samples collected from Samsun province of Turkey were analyzed for P. aeruginosa. The isolates were obtained 

from classic culture technique using Pseudomonas Agar base (Oxoid CM 0559, suppl. SR 102E). After isolation, 

Gram staining, oxidase and catalase test and Endo Agar Base were used for the confirmation of the isolates. 

Catalase and oxidase positive, Gram negative and colorless colonies on the Endo Agar base were chosen. Then, 

for the confirmation of the isolates based on molecular level, oprL gene (species-specific) was detected in the 

isolates using PCR assay. The oprL gene present isolates were evaluated as P. aeroginosa. In this way, 30 

P.aeruginosa isolates were obtained. Then, antibiotic resistance properties of the isolates were investigated using 

disk diffusion test. For this, ceftazidime (30 µg), colistin (10 µg), fluoroquinolones (levofloxacin) (5 µg), 

tobramycin (10 µg), gentamisin (10 µg), meropenem ((10 µg), imipenem (10 µg) and piperacillin-tazobactam 

(100/10 µg) were used as antibiotics. According to analyzed results; 4 (13.33%) isolates resistance to levofloxacin, 

3 (10%) isolates resistance to meropenem and piperacillin-tazobactam, two each isolates (6.66%) resistance to 

imipenem, colistin and ceftazidime. However, all 30 isolates (100%) were sensitive to aminoglycoside antibiotics 

(gentamisin and tobramycin). When the isolates were evaluated in terms of multiple antibiotic resistances, one 

isolate was resistance against 3 different group antibiotics (carbapenems [imipenem and meropenem], β-lactams 

[piperacillin-tazobactam] and cephalosporin [ceftazidime]). 

 

Anahtar Kelimeler: Fish, Pseudomonas aeruginosa, oprL gene, antibiotic resistance 

 

1. GİRİŞ 

P. aeruginosa toksonomide Pseudomonadaceae ailesi içinde yer alan, Gram negatif, sporsuz, toprak ve bitki 

gibi çeşitli çevre koşullarında yaygın olarak bulunabilen ve kolay üreyebilme özelliğine sahip bir bakteridir. Bu 

özelliği nedeniyle dünyada ve ülkemizde büyük sorun oluşturan etkenlerin başında gelmektedir. P. aeruginosa 

genel olarak nemli ortamlarda kolaylıkla üreyebilen, obligat aerob bir bakteri olmakla beraber, bu cins içinde 

bulunan diğer türlerin aksine P. aeruginosa terminal elektron alıcı olarak nitratı (NO3) kullanabilme özelliği 

nedeniyle anaerobik koşullarda da varlığını sürdürebilme yeteneğine sahiptir. Bu durum etkenin biyofilm 

oluşturabilme yeteneğinden kaynaklanmaktadır. Etken, sulu ortamlarda planktonik bir şekilde ve bulunduğu 

sisteme yapışık bir ekzopolisakkarit (EPS) matriksin içinde mikrokoloniler halinde başka bir deyişle “biyofilm” 

oluşturak ürerler. Bu özelliklerinin yanı sıra etkenin sahip olduğu beslenme gereksinimlerinin oldukça basit oluşu, 

çoğalabilmesi için geniş bir ısı aralığına ihtiyaç göstermesi (20-42°C), yüksek tuz konsantrasyonuna ve farklı çevre 

koşullarına dayanıklı oluşu, zayıf antiseptikler ve çoğu antibiyotiklere karşı dirençli oluşu gibi sahip oldukları 

önemli fizyolojik özellikleri nedeniyle de farklı çevrelerde fırsatçı bir patojen olarak da karşımıza çıkmakta ve 

bütün dünya da çeşitli gıda endüstrilerinde, ilaç ve hastane ortamında sorun oluşturmaktadır. P. aeruginosa 

enfeksiyonları konakçının immun sisteminin zayıflamasının yanı sıra bakteriye ait çok çeşitli virulans faktörlerinin 

de katkısı ile de ortaya çıkmaktadır (Erdem 1999, Bilgehan 2000; Palleroni 2015). Pseudomonas spp. sahip 

oldukları bir veya birçok polar flagellaları sayesinde hareketli, çubuk veya hafif kıvrımlı formlarda, 1,5-5,0 µm 

uzunluğunda ve 0,5-1,0 µm genişliğinde, uygun koşullarda pigment üretebilen bakterilerdir (Meyer ve ark., 2000).   

Biyofilm sayesinde EPS içerisine gömülü olarak yaşamlarını sürdüren mikroorganizmalar immün sistem 

elamanlarından, antibiyotiklerden, patojenlerin üretmiş olduğu antimikrobiyal ürünlerden, fiziksel, kimyasal ve 

mailto:*bsiriken@omu.edu.tr
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biyolojik streslerden korunurlar (Nouraldin ve ark. 2016). Yapılan çalışmalarda, biyofilm içerindeki bakterilerin 

antibiyotiklere karşı dirençlilik gücünün 1000 kat arttığını ortaya koymuştur. Budurum, biyofilm içindeki 

baterilere yaşadıkları çevrede planktonik formlarına göre daha fazla hayatta kalma ve büyüme şansına sahip olurlar 

(Hassan ve ark. 2011). P. aeruginosa’nın gerek biyofilm oluşturma özelliği, gerekse çok hızlı direnç kazanma 

özelliğinden dolayı son yıllarda insidansı yüksek mikroorganizma olarak karşımıza çıkmaktadır (Rasamiravaka ve 

ark. 2015). 

Pseudomonas bakterileri; bazı antibiyotiklere doğal olarak dirençlidir. Ayrıca Pseudomanas bakterilerinin 

tedavisi sırasında, çoklu dirençli izolatlar görülebilmektedir. Pseudomonas’larda görülen bu direnç mekanizmaları 

bazı faktörlere bağlı olduğu bildirilmiştir. Bu faktörler; 1) Kromozomal ve plazmid kökenli beta laktamazların 

varlığına göre direnç gelişebilmesi, 2) Antibiyotiklerin etki bölgelerindeki değişiklikler nedeni ile direnç 

gelişebilmesidir. Beta laktamaz üretmeyen Pseudomonas bakterilerinde, penisilin direncine, düşük afiniteli 

penisilin bağlayan proteinler (PBP) sebep olmaktedır. Gram negatif bakterilerde yaygın olmayan bu direnç şekli, 

PBP’lerin yapısal değişikliğinden kaynaklanmaktadır.3) Porin proteinlerinde oluşan değişimler; dış membran 

geçirgenliğinin azalmasına ve direnç gelişimine sebep olmaktadır. 4)Aktif pompalama sistemi ile antibiyotiklerin 

dışarı atılmasına bağlı olarak direnç gelişebilir (Dede, 2006). 

P. aeruginosa hastane infeksiyonu etkenleri içinde ilk sıralarda yer almakta, çeşitli antibiyotiklere direnç 

geliştirebilmekte ve oluşturduğu infeksiyonlara bağlı yüksek mortalite ve morbidite sebeiyle olduça önemli 

bakterilerdendir (Pollack  1995). Hastane infeksiyonlarının %10-25’inden P. aeruginosa sorumlu tutulmaktadır 

(Çetin ve ark., 1999). P. aeruginosa genellikle çoklu antibiyotik direnci gösterebildiğinden tedavilerde de 

sorunlara neden olmaktadır. Bu nedenle kullanımda olan antibiyotiklere karşı duyarlılığın izlenmesi 

gerekmektedir. 

Pseudomonas (P.) aeruginosa çoğunlukla nosokomiyal ve immun sistemi baskılanmış konakçılarda da 

enfeksiyonlara neden olan fırsatçı bir mikroorganizmadır. Gıdalara ve gıda ile temas eden yüzeylerde tutunup, 

biyofilm oluşturabilme kabiliyetine sahip mikroorganizmaların başında gelmektedir. Yapılan literatür çalışmaları 

bilinçsiz antibiyotik kullanımının ve bakterilerde direnç genlerinin aktarımının üst kuşak antibiyotiklerin 

çıkmasına neden olduğunu ve direnç kazanan bu bakterilerle mücadelenin her geçen gün giderek zorlaştığını 

göstermektedir. Üstelik biyofilm oluşumunun antibiyotik penetrasyonunu önlediği ayrıca biyofilm oluşumunun 

bariyer olarak görev yapan epitelyal hücrelerde yapısal ve fonksiyonel değişimlere neden olduğu görülmüştür. 

Yapılan bu çalışma ile Samsun ilinde tüketime sunulan taze balıklardan klasik kültür yöntemiyle etkenin 

izolasyonu bazı biyokimyasal testler ve takiben uygulanan PZR tekniği ile oprL gen bölgesinin tespitiyle etkenin 

identifikasyonu yapılmıştır. Ayrıca, izole ve identifiye edilen 30 P. aeruginosa izolatının antibiyotik maddelere 

karşı dirençlilik profilleri disk diffüzyon yöntemi kullanılarak saptanmıştır. 

 

2. MATERYAL VE METOT 

 

2.1. Materyal 

 

Çalışmada balık örneklerinden izole edilen toplam 30 P. aeuroginosa izolatı materyal olarak kullanıldı. 

Çalışmada referans suş grubu olarak P. aeruginosa (ATCC-15692) kullanıldı. Bu amaçla, Samsun ilinde 

süpermarket ve balıkçılardan satın alınan balıklar (çiğ form) termoslu kaplar içerisinde soğuk zincir altında 

laboratuvara getirildi ve P. aeruginosa varlığı yönünden analiz edildi. 

 

2.2. Metot 

 

2.2.1.P. aeruginosa  Suşlarının İzolasyonu ve İdentifikasyonu 

 

Çalışmada balık örneklerinden P. aeruginosa izolasyonunda klasik kültür tekniği uygulandı. Bu amaçla, steril 

polietilen poşet içerisine aseptik şartlarda 10’ar gram alınan örnekler konulup, üzerine 90’ar ml peptonlu su 

(Oxoid, CM00099) ilave edildi. Daha sonra karışım homojenizatörde 2-3 dakika süreyle homojenizasyonu takiben, 

%0,01 peptonlu su ile 106’ya kadar desimal dilüsyonları  yapıldı ve takiben Pseudomonas CN Selective Agar 

supplementi (Oxoid SR 102E) ilave edilmiş Pseudomonas Agar base (Oxoid CM 0559) (EN ISO 13720) agar 
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plaklararına yayma plak yöntemiyle ekimleri yapıldı. Plaklar 30 ºC’de 24-48 saat süreyle aerop ortamda 

inkübasyona bırakıldı. İnkübasyonu takiben plaklarda üreyen koloniler daha sonra Endo Agar Base (Oxoid, 

CM0479, suppl. BR0050) plaklarına öze ile geçildi ve 30 ºC’de 24-48 saat süreyle aerop ortamda inkübasyona 

bırakıldı. İnkübasyon sonunda renksiz koloniler (laktoz negatif) şeçildi. Daha sonra bu koloniler oksidasyon-

fermentasyon testi (Bactiden-Oxidase, Merck 1.13300.001) ile katalaz testleri yapıldı. Oksidaz ve katalaz testleri 

pozitif koloniler değerlendirmeye alındı (Mickova ve ark., 1989). 

 

2.2.2. P. aeruginosa  ‘nın Polimeraz Zincir Reasiyonu ile Doğrulanması 

 

Plaklarda üreyen ve yukarıda belirtilen testleri takiben, her bir plaktan P. aeruginosa yönünden şüpheli beş 

koloniye kadar koloni şeçildi ve bu koloniler Tryptone Soya Agar (Oxoid, CM 0131) veya Nutrient Agar’da 

subkültüre edildi. Daha sonra bu şüpheli izolatlar P. aeruginosa türü yönünden aşağıda detayları verilen Polimeraz 

Zincir Reaksiyonu tekniği uygulanarak oprL gen bölgesi de Vos ve ark. (1997)’ nin bildirdiği yönteme göre 

identifiye edildi. 
 

Tablo. 1. PZR ile P. aeruginosa izolatlarının doğruanmasında kullanılacak gen bölgesi 

 

Primer Dzilimi                                                          Hedef gen bölgesi           Amplikon Byüklüğü 

 

F-ATGGAAATGCTGAAATTCGGC- 

R CTTCTTCAGCTCGA CGCGACG                  oprL gene 504 bp                 (de Vos ve ark. 1997) 

 

PZR ile   oprL gen bölgesinin saptanması: 

Toplam hacim 25 µl 

 

Steril Distile su…14,30 µl 

10X PZR buffer…2,50 µl 

MgCl2…………….1,50 µl 

dNTP………………0,50 µl 

oprL primer   F……0,50 µl 

                      R…..  0,50  µl 

Taq polimeraz …..  0,20 µl 

Template DNA…..  5,00 µl 

 

 

Tablo 2. oprL gen bölgesinin saptanması için amplikasyon Programı 

Basamak       Sıcaklık           

(°C) 

Süre                        Döngü sayısı 

Ön denatürasyon 94 5 dk                                   1 

Denatürasyon  94 40 sn  

Bağlanma 57 40 sn                                  30 

Uzaman 72  50 dk  

Son uzama 72 10 dk                                    1 

 

Elektroforez işlemi: Amplikonlar % 1,5 etidum bromide içeren jelde yürütüldü. 504 bp amplikon büyüklüğü 

pozitif olarak değerlendirildi.  

  

  

0 
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2.2.3. Antibiyotik Duyarlılıklarının Değerlendirilmesi  

 

        Disk difüzyon testleri ile dirençli ve duyarlı suşlar belirlendi. Çalışmaya alınan P. aeruginosa 

suşlarının antibiyotik duyarlılık testleri ile tüm izolatların in vitro duyarlılıkları CLSI (2013) kriterleri 

doğrultusunda değerlendirildi. Yöntem olarak disk difüzyon yöntemi uygulandı. Bu amaçla, izolatların seftazidim 

(30 µg), kolitsin (10 µg), florokinolon (levofloksasin) (5 µg), tobramisin (10 µg), gentamisin (10 µg), meropenem 

(10 µg), imipenem (10 µg) ve piperasillin-tazobaktam (100/10 µg) antibiyotiklerine karşı duyarlılıkları belirlendi. 

Bu kapsamda izolatların 18-24 saatlik kültürlerinde üreyen kolonilerden inokülüm yoğunluğu 0.5 McFarland 

bulanıklık derecesine eşdeğer olacak şekilde hazırlandı, steril bir eküvyonla Müller Hinton Agar (MHA, Oxoid, 

CM 0337) besiyerinin tüm yüzeyine homojen bir şekilde inoküle edildi. Referans suş olarak P. aeruginosa (ATCC-

27853) suşu kontrol amacıyla kullanıldı. MHA içeren plakların 18-24 saatlik inkübasyondan sonra disklerin 

inhibisyon zon çapları ölçülerek CLSI (2013) sınır değerlerine göre yorumlandı. 

 

Tablo 3. Disk difüzyon için test edilen antibiyotikler ve sınır değerleri 

Test 

Grupları 

Antimikrobiyal Ajan Disk  

İçeriği 

             Zon Çapları 

S İ R 

Grup A Gentamisin (Amoninoglikozit) 10 µg ≥15 13-14 ≤12 

Grup A Tobramisin (Amoninoglikozit) 10 µg ≥15 13-14 ≤12 

Grup B Levofloksasin (Florokinolon) 5 µg ≥17 14-16 ≤13 

Grup A Seftazidim (Sefalosporin) 30 µg ≥18 15-17 ≤14 

Grup B Piperasilin-Tazobaktam  

(β-Laktam/β-Laktamaz inhibitör konsantrasyonu)   

100/10 µg ≥21 15-20 ≤14 

Grup B İmipenem (Karbapenemler) 10 µg ≥19 16-18 ≤15 

Grup B Meropenem (Karbapenemler) 10 µg ≥19 16-18 ≤15 

Grup O Kolitsin (Lipopeptit) 10 µg ≥11 - ≤10 

S: Duyarlı, İ: Orta derecede duyarlı, R: Dirençli grup, A: Spesifik organizma grupları için rutin kullanılan ajanlardır. Grup B: Öncelikli 

olarak dirençli organizmalar için kullanılan ajanlardır. Grup O: Organizma grupları için klinik belirteçlere sahip antimikrobiyal ajanlardır. 

 
 

3. BULGULAR 

 

Çalışmamızda klasik yöntemle izole edilen ve izolatların moleküler doğrulanması için PZR yapıldı. Bu kapsamda 

P. aeroginosa türüne özgü oprL gen bölgesi saptandı (Şekil 1), Sonuçta oprL gen bölgesini içeren toplam 30 balık 

orjinli P. aeroginosa izolatı elde edildi.   

 

Şekil 1.oprl  (504 bp) gen bölgesi 
 (M: Marker, 1. Sütun: Pozitif kontrol-  P. aeroginosa ATCC 15692) 

 

 

İzolatların antibiyogram sonuçları: İzolatların 8 ayrı grup antibiyotiğe karşı duyarlılıkları belirlendi. Bu 

kapsamda 1) Piperasilin/tazobactam (ß-laktam/ ß-latamaz inhibitör konsantrasyonu-100/10µg), Karbapenem grup 

antibiyotiklerden 2) meropenem (10 µg), ve 3)imipenem (10 µg), lipopeptit gruptan 4) kolitsin (10 µg), 
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sefalosporin grup antibiyotiklerden 5) seftazidim (30 µg), flokinolon grubu antibiyotiklerden 6) levofloksasin (5 

µg),  aminoglikozit grubu antibiyotiklerden 7) tobramisin (10 µg) ve 8) gentamisin (10 µg ) antibiyotik diskleri 

kullanılmıştır. İzolatların antibiyogram test sonuçları Tablo 2’de gösterilmiştir. Tablo’da da görüldüğü gibi 4 

(%13.33) izolat levofloksasine karşı, 3 (%10)’er izolat meropenem ve piperasilin/tazobactama, 2 (%6,66) ’şer 

izolat ise imipenem, kolitsin ve seftazidim karşı dirençli oldukları saptanırken, tüm izolatlar aminoglikozit grubu 

antibiyotiklerden tobramisin ve gentamisine karşı ise duyarlı bulundu. İzolatlar çoklu antibiyotik dirençlilikleri 

yönünden değerlendirildiğinde ise 1 izolatın 3 ayrı grup antibiyotiğe karşı (karbapenemler [imipenem, 

meropenem], β-Laktam [piperasilin/tazobactam], sefalosporin [seftazidim]) dirençli bulundu.  

 

 

Tablo 4. Balık Orjinli P. aeruginosa izolatlarının Antibiyogram Sonuçları 

 

İzolatlar IPM 

10µg 

CT 

10µg 

TPZ 

10µg 

 

CAZ 

30µg 

 

CN 

10µg 

 

TOP 

10µg 

LEV 

5 µg 

MEM 

10µg 

Dirençli 

antibyotik 

       sayısı 

P. 
aeroginosa 

(ATTC 

24853) 

S S S S S S S S  

 S S S S S S S S  

 S S S S S S S S  

 S S S S S S S S  

 S S S S S S R S 1 

 S R S S S S S S 1 

 S S S S S S S S  

 S S S S S S S S  

 S S S S S S S S  

 S S S S S S S S  

 S S S S S S S S  

 S S S S S S S S  

 S S S S S S IR S 1 

 S S S S S S IR S 1 

 S S S S S S S S  

 S S S S S S S S  

 S S S S S S S S  

 S S S S S S S S  

 IR S IR R S S S R 4 

 S S S S S S S R 1 

 S S S S S S S S  

 S S S S S S S S  

 S S IR S S S S S 1 

 S S R S S S S S 1 

 S S S S S S S S  

 IR S S S S S S S 1 

 S S S S S S S S  

 S S S S S S R S 1 

 S R S S S S S S 1 

 S S S S S S S IR 1 

 S S S IR S S S S 1 

Dirençli 

İzolat Sayısı 

2 

(%6,66) 

2 

(%6,66) 

3 

(%10,0) 

2 

(% 6,66) 

0 0 4 

(%13,33) 

3 

(%10,00) 

 

S: Duyarlı; IR: Orta derecede dirençli;  R: Dirençli 

TPZ: Piperacillin/tazobaktam;   MEM: Meropenem;  CAZ: seftazidim; CT: kolitsin; TOB: Tobramisin; LEV: Levofloksasin; IPM: Imipenem;  

CN: Gentamisin 
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3. SONUÇ  

P.aeruginosa genetik olarak mükemmel yapısal antibiyotik rezistans mekanizması ile donatılmıştır (Lister 

be ark., 2009; Breidenstein ve ark., 2011; Poole ve ark., 2011). P.aeruginosa’nın başlıca antibiyotik direnç 

mekanizmalarını: uyarılan AmpC sefalospirinaz, efflux pompasının salınımının uyarılması ve dış membrane 

geçirgenliğinin azaltılmasısını sayabiliriz. Bu mekanizmalara sahip olması nedeniyle çeşitli antibiyotik maddelere 

karşı diğer Gram negative bakterilerden daha yüksek oranda direnç gösterebilmektedir. Bu genetik olarak sahip 

olduğu mekanizmalara ek olarak, etkenin, fluoroquinolonlarda ilaç hedef (DNA topoizomeraz) modifikasyonu, 

karbapenem porin OprD’nin inaktivasyonuna yol oçan kromosamal genlerdeki seçici mutasyonu, AmpC 

upregülasyon veya efflux pompası yoluyla olumsuz çevresel koşullar altında yüksek oranda direnç geliştirme 

kapasitesine sahip olup, çeşitli dirençlilik mekanizmaları geliştirebilmektedir (Alvarez-Ortega ve ark., 2010; 

Breidenstein ve ark., 2011). Bu özellikleri ve sahip olduğu diğer virulens özellikleri nedeniyle başta nasokomiyal 

enfeksyonlar olmak üzere balık dahil değişik hayvansal kökenli gıdalar değişen oranlrda bu etken ile kontamine 

olabilmekte ve sahip olduğu direnç genlerini hayvansal orjinli gıdalar yoluylda başta insan olmak üzere çevreye 

yayabilme özelliğine sahiptir. Bu nedenlerle, insan ve hayvan sağlığını tehdit eden fırsatçı mikroorganizmların 

başında gelmektedir. 

 

4. TARTIŞMA 

P.aeruginosa’nın antimikrobiyal dirençliliği ile ilgili diğer hayvansal orjinli gıdalara kıyasla daha sınırlı 

çalışmalar mevcuttur. Bu çalışmalarda etkeninin antibiyotiklere karşı dirençlilik profilleri değişkenlik 

göstermektedir (Abdullahi ve ark. 2013; Apenteng ve ark. 2017; Benie ve ark., 2017).  Son yıllarda yapılan 

çalışmaların biri Batı Afrika’dan bildirilmiştir. Benie ve ark. (2017) trafından bu bölgede yürütülen çalışmada, 

225 şüpheli sığır eti, balık ve dumanlanmış balık kökenli Pseudomonas izolatından 205 (%91.1)’inin APİ 

sistemiyle P. aeruginosa olarak doğrulandığı, rpo gen bölgesinin (P. aeruginosa tür spesifik gen) saptanması 

amacıya PZR tekniği uyguladıklarını ve sonuçta 204 izolatın P. aeruginosa olarak identifiye ettiklerini 

bildirmişlerdir. Bu izolatları disk diffuzyon yöntemi uygulayarak 11farklı antibiyotiğe karşı (tikarsilin, tikarslin-

klavulanik asit, aztreonam, sefepim, seftazidin, siprofloksasin, kolistin, imipenem, piperasilin, fosfomisin ve 

kanamisin) antibiyotik duyarlılıklarını belirlemişlerdir. Toplam 181(110 sığır eti, 43 balık eti ve 33 dumanlanmış 

balık eti orjinli) P. aeruginosa izolatlarının çoklu antibiyotik direnç gösterdiğini; çoklu antibiyotik dirençlilik 

bakımından sığır orjinli izolatların %4,8 ile birinci sırada yer alırken, bunu %33,1’lik oranla taze balık orjinli P. 

aeruginosa ve %20,0’lık oranla da dumanlanmış balık orjinli izolatlar izlemiştir.  Araştırmacılar ayrıca, 

dumanlanmış balık eti izolatlarının %68,4’lük oranla tikarsilin/tikarsilin+klavulanik asite karşı dirençli 

olduklarını, bu antibiyotiğe karşı taze balık orjinli izolatların sırasıyla %52,5 ve %50,0 oranda olduğunu, sefepim 

antibiyotiğine karşı ise dumanlanmış balık ve taze balıkların sırasıyla %17,5 ve %10’luk oranla dirençli 

olduklarını, seftazidim/imipenem antibiyotiğine karşı ise taze balık orjinli izolatların %7,5, dumanlanmış balık 

orjinli zolatların %5,3 oranda, kolistin antibiyotiğine karşı dirençlilik oranını da %3,2 ila %5,3 arasında değiştiğini 

bildirmişlerdir. Bütün izolatların %34,2 ila %28 oranında piperasiline karşı ve %35,4-%32,2 ile de siprofloksasine 

karşı dirençli olduklarını bildirmişlerdir. Tüm İzolatların fosfomisine karşı hassas buna karşın %97’lik oranla 

aztreonama karşı dirençli olduklarını saptamışlardır. Bizim çalışmamızda çoklu antibiyotik dirençliliği 4 

antibiyotiğe karşı 1 (%3,22) izolatta bulunmuştur. Diğer antibiyotiklere karşı ise %3,22-12,90 oranlarda dirençlilik 

bulunmştur. Bu oran Benie ve ark. (2017) buldukları değerden çok daha düşük orandadır. Çalışmamızda 3. kuşak 

sefalosporin antibiyotiklerinden seftazidime karşı % 6,4 oranda (2/31 izolat) dirençli iken, Benie ve ark (2017)’nın 

yaptığı çalışmada 3. kuşak sefalosporin antibiyotiklerinden seftazidime karşı oldukça düşük oranda dirençlilik 

saptanırken, 4. kuşak sefalosporin antibiyotiklerden sefepime karşı ise  %10 oranda dirençlilik bildirilmiştir.   

Abdullahi ve ark. (2013) yaptıkları çalışmalarında balık, karides ve su kökenli P. aeruginosa izolatlarının 

en az bir antibiyotiğe karşı dirençli olduğu, en yüksek dirençliliğin ampisilin ve eritromisine karşı (%100) olduğu, 

buna karşın yine %92,30 gibi yüksek oranda nitrofurantoine, %76,92 oranında karbenisiline ve %23,08 oranında 

ise gentamisine karşı dirençli olduğu araştırmacılar tarafından bildirilmiştir. En düşük dirençliliğin ise 

gentamisine, norfloksasine ve nalidiksik asite karşı belirlemişlerdir. Araştırmacılar izole ettikleri izolatlarının 
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moleküler doğrulanması için bizim çalışmamızla benzer şekilde oprL gen bölgesini saptadıklarını ve sonuçların 

da başarılı olduğunu bildirmişlerdir. 

Bu konu ile yapılan başka bir çalışmadada Apenteng ve ark. (2017), 18 P. aeruginosa izolatını balık 

yetiştirme havuzundan izole ettilerini, bu izolatların test ettikleri 5 farklı antibiyotikten gentamisine karşı %66,66, 

tetrasikline %61,1  ve siproflaksosine karşı  %50, yine tetrasiklin ve siprofloksasin antibiyotiklerine karşı orta 

düzeyde dirençlilik oranı ise %5,56 olarak bildirilmiştir.   

Mısır’dan bildirilen bir çalışmada sazan (common carp-Cyprinuscarpia) balığı Nil çipurası (Nile tilapia –

Oreochromisniloticus) ve Afrika yayınbalığı (African catfish-Clariasgariepinus)’dan izole edilen P. aeroginosa 

izolatları kolitsin sulfat, danofloxacin, nalidiksik asit, oxolonik asit ve oxytetrasikline karşı duyarlı iken, 

amoksisilin, sefalosporin, eritromisin, linkomisin, nitrofrantoinve sulfametoksazol+trimetoprime antibiyotiklerine 

karşı dirençli, gentamisine karşı ise orta düzeyde dirençli olduklarını bildirmişlerdir (Hanna ve ark. 2014). Başka 

bir çalışmada da Algama ve ark. (2012) ise balıklardan izole ettikleri P. aeroginosa izolatlarının kanamisin, 

sefalotin, sulfatriad, kolistin metan sulfonat, tobtamisin, nitrofurantoin, sefodoksim, sefoksitin ve aztreonam 

antibiyotiklerine karşı oldukça dirençli,  buna karşın tetrasiklin, sefotaksim, siprofloksasin, norfloksasin, 

ofloksasin, moksifloksasin, gatifloksasin ve levofloksasine karşı ise oldukça duyarlı olduklarını bildirdiler. 

Hancock (1998) reported that P. aeruginosa dış membran proteinin düşük geçirgenlik özelliği, değişik effluks 

pompalama sistemleri ve antibiyotikleri inaktive edici enzimleri nedeniyle nedeniyle pekçok antibiyotiğe karşı 

dirençli olduğunu bildirmiştir.  Vaisvila ve ark. (2001)’de bu varyansyonların bakterinin büyük ve çeşitli 

genomlarıyla ilişki olduğunu, ve akuatik ortamda onu dağıtabildiği ve bu durumda diğer dirençli genleri taşıyan 

bakteri için bir rezervuar oluşturabileceğini bildirmiştir.  
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Özet 

Bu çalışmanın amacı, endüstriyel kullanım amaçlı üretilecek olan cam elyaf(CE) ve karbon elyaf(KE) karışımı 

takviyeli PLA/PC karışımının özelliklerini incelemektir. Bu amaçla öncelikle 50/50 PLA/PC karışımı hazırlanmış 

ve kontrol numunesi olarak kullanılmıştır. Daha sonra, kontrol numunesine ağırlıkça %30 CE ve %30 KE ayrı ayrı 

eklenmiştir. CE ve KE’nin birlikte kullanımının etkisini incelemek için ağırlıkça %5-10-15 CE ve %5-10-15 KE 

sırasıyla ikili olarak kontrol karışımına eklenerek kompozitler hazırlanmıştır. Tüm kompozitler, laboratuvar 

ölçekli çift vidalı mini ekstrüder ile karıştırılmıştır. PLA/PC karışımı ve kompozitleri 240°C kovan sıcaklığında 

ve 100 rpm vida hızında üretilmiştir. Sentetik lif karışımı kullanılmasının etkileri, hem mekanik hem de ısıl 

özellikler açısından değerlendirilmiştir. Kompozitlerin karakterizasyonu için diferansiyel taramalı kalorimetre 

(DSC), termal gravimetrik analiz (TGA), çekme testi ve taramalı elektron mikroskobu (SEM) kullanılmıştır. En 

yüksek gerilme mukavemeti değerini ve maksimum % kristalinite değerleri 15CE/15KE lif karışımı içeren 

PLA/PC kompozitinde sırasıyla 113.7 MPa ve 21.4 olarak elde edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Cam elyaf, karbon elyaf, poli(laktik asit), polikarbonat 

 

1. GİRİŞ 

Biyolojik olarak parçalanabilen polimerler arasında, poli(laktik asit) (PLA), yüksek mekanik dayanımı ile ümit 

vaat eden ve yaygın olarak kullanılan biyobozur bir polimerdir. Bununla birlikte, düşük tokluk ve kolay yanma 

gibi eksiklikleri PLA'nın farklı alanlarda kullanımını kısıtlamaktadır. PLA'nın bu özelliklerini Polikarbonat (PC) 

gibi farklı polimerlerle karışım oluşturularak geliştirmek mümkündür. PC, ısıl kararlılığı, tokluğu ve yüksek çekme 

dayanımı nedeniyle yaygın olarak kullanılan mühendislik polimeridir (Hazer ve ark. 2017).  PLA'nın iyi özellikleri 

ve PC'nin yüksek tokluğu, PLA/PC karışımında birleştirilebilir. PLA/PC karışımı elektrik, elektronik ve otomotiv 

gibi çeşitli endüstriyel alanlarda kullanılmaktadır (Chen ve ark. 2011).  Örneğin, 2002 yılında Fujitsu tarafından 

üretilen dizüstü bilgisayarların kasası PLA/PC temelli malzeme kullanılarak üretilmiştir (Auros ve ark. 2010).  

Bilindiği gibi bir polimerik matrisi elyaf ile takviye etmek kompozitin mekanik özelliklerini arttırabilir (Avella ve 

ark. 2008). PLA ve PC karışımının mekanik özelliklerini geliştirebilmek ve mekanik özelliklerini iyileştirebilmek 

için doğal elyaf takviyesi ile güçlendirilmesi literatürde çalışılmıştır (Hinchcliffe ve ark. ). Ancak,  doğal elyaf 

kullanılarak hazırlanan kompozitlerde mekanik özellikleri iyileştirmenin sentetik elyaflar kadar etkili olmadığı da 

bilinmektedir (Huda ve ark. 2006, Srinivas ve ark. 2017). (Yuryev ve ark. 2017) PC/PLA matrisini cam elyaf 

kullanarak güçlendirmeye çalışmışlardır. Bu çalışma sonucunda az miktarda kullanılan cam elyafın kompozitin 

dayanımı değerini arttırdığı ve uzama özelliklerinin de korunduğunu raporlamışlardır. (Lin ve ark. 2017) 

çalışmalarında, PLA/PC karışımına sentetik elyaf ve Alüminyum Hipofosfit (AP) ekleyerek denemeler 

yapmışlardır. AP`nin malzemenin yanma geciktiriciliği üzerine olumlu yönde etkilerinin olduğunu 

göstermişlerdir. Cam elyafın da yanma özellikleri üzerine olumlu etkileri olduğunu raporlamışlardır. 

Literatür incelendiğinde, PLA/PC karışımının sentetik elyaf ile takviye edildiği çok az çalışmaya rastlanırken, 

Karbon Elyaf ve Cam Elyaf karışımının birlikte kullanılarak PLA/PC’nin takviye edildiği herhangi bir çalışmaya 

rastlanmamıştır. Bu nedenle. Bu çalışmada CE ve KE’nin farklı oranlarda birlikte kullanımı ile PLA/PC matrisli 

kompozitler hazırlanarak, kompozitlerin özelliklerine elyaf karışımının etkisi incelenmiştir.   
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2. MATERYAL VE METOD 

Çalışmada kullanılan, Polikarbonat, Kimyasal Mad. ve Dış Tic. Ltd. Şti.’den Wonderlite PC 110 ticari ismi ile 

PLA ise PLA 2003D nolu kod ile NatureWorks’den temin edilmiştir. Takviye edici olarak kullanılan Karbon Elyaf 

ön kaplanmış (Poliüretan kaplı (PuKE) olarak Dowaksa`dan temin edilmiştir. Kullanılan karbon elyaf işleme 

öncesinde 0,6 cm boyunda ve 7μm çapındadır. Cam Elyaf,  Cam Elyaf A.Ş’den.  13 µ  lif çapı ve 3mm uzunlukta 

takviye malzemesi olarak temin edilmiştir. 

 

2.1. Kompozitlerin Hazırlanması 

Karışımlar hazırlanmadan önce PLA 80°C da 24 saat boyunca kurutulmuştur. Tüm kompozitler, laboratuvar 

ölçekli çift vidalı mini-ekstrüder ile eriyikten karıştırılmıştır. PLA/PC karışımı ve kompozitleri 240°C kovan 

sıcaklığında ve 100 rpm vida hızında üretilmiştir. Daha sonra, örnekler, 240 °C'lik ve 10 bar'lık enjeksiyon 

basıncına sahip bir laboratuvar ölçekli enjeksiyon kalıplama makinesi kullanılarak kalıplanmıştır. Hazırlanan 

kompozitlerin bileşimleri Tablo1`de verilmiştir. Çalışmada 50/50 PLA/PC karışımı hazırlanmış ve kontrol 

numunesi olarak kullanılmıştır. Daha sonra, kontrol numunesine ağırlıkça %30 CE ve %30 KE ayrı ayrı 

eklenmiştir. CE ve KE’nin birlikte kullanımının etkisini incelemek için ağırlıkça  %5-10-15 CE ve %5-10-15 KE 

sırasıyla ikili olarak kontrol karışımına eklenmiş kompozitler hazırlanmıştır. Kompozitlerin karakterizasyonu için 

diferansiyel taramalı kalorimetre (DSC), termal gravimetrik analiz (TGA), çekme testi ve taramalı elektron 

mikroskobu (SEM) kullanılmıştır.  

Tablo 1. Hazırlanan Karışımların Bileşimi 

ÖRNEK PLA (%) PC (%) CE (%) KE (%) 

PLA-PC  50.0 50.0 -  

50PLA:50PC-30CE 35 35 30  

50PLA:50PC-30KE 35 35.0 - 30 

50PLA:50PC-5CE-5KE 45 45 5 5 

50PLA:50PC-10CE-10KE 40 40 10 10 

50PLA:50PC-15CE-15KE 35 35 15 15 

3. SONUÇ  

PLA/PC karışımının ve kompozitlerin kopma dayanımları Şekil 3.1 ve kopmada uzama değerleri de Şekil 3.2`te 

verilmiştir. Çekme dayanımı grafiklerinde görüldüğü gibi, PLA/PC karışımları yaklaşık olarak 57 MPa kopma 

dayanımı değerine sahiptir.  50PLA50PC karışımına %30 oranında KE ve CE eklenmesi ile kopma dayanımları 

oldukça fazla artmıştır.  En yüksek çekme dayanımı 115,2 MPa ile 15KE-15CE elyaf karışımı takviyeli kompozitte 

gözlenmiştir. 

 

 
Şekil 3.1 PLA-PC Karışımı ve Kompozitlerin Çekme Dayanımı 
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Karışım ve kompozitlerin kopmada uzama değerleri Şekil 3.2`te gösterilmiştir. Kopmada uzama değerleri 

karşılaştırıldığında genel olarak artan oranlardaki elyaf ilavesi kompozitlerin kopmada uzama değerlerini 

azaltmıştır. 

 

 
Şekil 3.2 PLA-PC Karışımı ve Kompozitlerin Kopmada Uzama Değerleri 

 

PLA/PC karışımlarının ve kompozitlerin ısıl özellikleri, camsı geçiş sıcaklığı (Tg), erime sıcaklığı (Tm), erime 

entalpisi (ΔHm) ve kristalizasyon derecesi (Xc) değerleri, DSC cihazı yardımıyla elde edilmiştir. PLA/PC karışımı 

ve kompozitlerin ısıl özellikleri Tablo 2`de verilmiştir. Genel olarak elyaf ilavesi Tm değerlerinde çok büyük 

değişikliklere sebep olmamıştır. KE ve CE karışımı ilavesi ile Tg değeri azalmış,  artan oranlarda elyaf ilavesi ile 

Tg azalmaya devam etmiştir. KE ve CE ayrı ayrı ilave edildiğinde düşen %Xc değeri, KE+CE birlikte eklendiğinde 

tüm kompozitler içerisinde %21,41 ile en yüksek kristalizasyon derecesi elde edilmiştir. 

 

Tablo 2. Hazırlanan Örneklerin DSC Sonuçları 

ÖRNEK Tg Tm ΔHm(J/g) % Xc 

50PLA:50PC 65,1 149,80 10,92 23,31 

50PLA:50PC-30KE 62,8 148,24 2,89 8,81 

50PLA:50PC-30CE 62,1 149,70 3,95 12,04 

50PLA:50PC-5KE-5CE 58,4 149,43 5,86 13,90 

50PLA:50PC-10KE-10CE 61,9 148,36 3,38 9,02 

50PLA:50PC-15KE-15CE 57,8 148,19 7,02 21,41 

 
Kompozitlerinin ısıl kararlılık özellikleri TGA cihazı kullanılarak belirlenmiştir. Elde edilen termogravimetrik 

analiz sonuçları Tablo 3`de özetlenmiştir. En düşük bozunma başlangıç sıcaklığı sadece CE takviyeli PLA/PC 

kompozitlerde gözlenmiştir. Beklenildiği gibi CE ve KE’nin termal dayanıklılığından dolayı elyaf oranı arttıkça 

kalıntı yüzdesi de artmıştır. 

 
Tablo 3. Hazırlanan Örneklerin TGA Sonuçları 

ÖRNEK 

Bozunma 

Başlama Sıcaklığı 

(°C) 

50% Ort. 

Sıcaklık 

(°C) 

Bozunma 

Bitiş Sıcaklığı 

(°C) 

Kalıntı 

Miktarı 750 ̊ C 

(%) 

50:50 PLA-PC 341 371 472 5,6 

50PLA:50PC-30KE 333 389 395 31,0 

50PLA:50PC-30CE 326 387 390 29,0 

50PLA:50PC-5KE-5CE 327 379 373 15,6 

50PLA:50PC-10KE-10CE 338 381 391 21,6 

50PLA:50PC-15KE-15CE 327 387 385 30,1 
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50:50 PLA/PC karışım ve kompozitlerinin SEM görüntüleri Şekil 3.3`de verilmiştir. Şekil 3.3 a’da PLA-PC 

uyumu açık bir şekilde gözlenmiştir. 30KE takviyeli 50:50 PLA/PC kompozitte iyi bir arayüzey yapışması 

gözlenmiştir (Şekil 3b). %30 CE takviyeli kompozitte ise bazı liflerin kompozitin kırılmış yüzeyinden dışarı çıktığı 

gözlenmiştir. Elyaflar karışım halinde kullanıldığında da cam elyafların yüzeyden ayrıldığı görülmüştür.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 3.3 a) 50:50 PLA/PC , b) 50PLA:50PC-30KE c) 50PLA:50PC-30CE Karışım ve Kompozitlerin 

SEM Görüntüleri 

 

4. TARTIŞMA 

Bu çalışmada, endüstriyel kullanım amaçlı üretilecek olan cam elyaf(CE) ve karbon elyaf(KE) karışımı takviyeli 

PLA/PC karışımının özelliklerini incelenmiştir. En yüksek çekme dayanımı 115,2MPa ile 15KE-15CE elaf 

karışımı ilaveli 50:50 PLA/PC kompozitte gözlenmiştir. Genel olarak artan oranlardaki elyaf ilavesi kompozitlerin 

kopmada uzama değerlerini azaltmıştır. KE+CE birlikte eklendiğinde tüm kompozitler içerisinde %21,41 ile en 

yüksek kristalizasyon derecesi 50PLA:50PC-15KE-15CE kompozitinde elde edilmiştir. Beklenildiği gibi elyaf 

oranı arttıkça TGA’da kalıntı yüzdesi artmıştır. En yüksek LOI değeri 50PLA:50PC-30KE kompozitinde 25.5 

olarak gözlenmiştir. SEM analizi ile KE takviyeli kompozitlerin fiber-matris yapışmasının daha iyi olduğunu, CE 

takviyeli kompozitlerde liflerin matristen ayrıldığı belirlenmiştir. 50PLA:50PC-30CE kompozitin kırılmış 

yüzeyinden bazı liflerin çekildiği görülmüştür. 
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Özet 

Bu çalışmada, Amasya ilinde tüketime sunulan sütlerden izole edilen 50 Enterobacteriacea izolatı 

materyal olarak kullanıldı. İzolatlar Violet Red Bile Glucose Agar (Merk)’da klasik kültür tekniği 

kullanılarak elde edildi. İzolatların antibiyotik duyarlılık özellikleri ise disk difüzyon yöntemiyle Müller 

Hinton Agar kullanılarak saptandı.  Antibiotik olarak meropenem (MEM 10 µg), sefotaksim (CTX 30 

µg), nalidiksik asit (NA- 30 µg), seftriakson (CRO  30  µg), kloramfenikol (C 30 µg ), seftazidim (CAZ 

30 µg), streptomisin (S 10 µg), Ampisilin (AM-10 µg), gentamisin (CN-10 µg), tetrasiklin (TE-30 µg), 

levofloksasin  (LEV-5 µg) ve trimetoprim/sulfametoksazol (TMP/STX- 1,25/23,75 µg) olmak üzere 12 

farklı antibiyotik kullanıldı. 50 izolattan 1’(%2)’er izolat seftriaksona ve streptomisine karşı, 2’şer (%4) 

izolat meropenem ve  nalidiksik asite karşı, 6 izolat (%12) sefotaksime karşı, 7 izolat (%14) seftazidime 

karşı, 38 (%76) izolat  trimetoprim/sulfametoksazola karşı ve 41 (%82) izolat  ise ampisiline karşı 

dirençli iken, 1(%2)’er izolat kloramfenikol ve tetrasikline karşı, 2 (%4) izolat sefotaksime karşı, 3’er 

(%6) izolat sefriaksona, seftazidime ve streptomisine karşı, 4 izolat nalidiksit aside karşı ve 10 (%20) 

izolat ise trimetoprim/sulfametoksazola karşı  orta dirençli bulundu. Buna karşın, 50 (%100) izolatın 

hepsi gentamisine ve  levofloksasine karşı duyarlı bulundu. İzolatlar çoklu antibiyotik dirençliliği 

açısından değerlendirildiğinde ise 6 (%12) izolatın 4-5 antibiyotiğe karşı dirençli olduğu, 8 (%16) 

izolatın ise 3 farklı antibiyotiğe karşı dirençgösterdiği sağtandı. Toplamda ise ≤ 3-5  antibiyotiğe karşı 

dirençli izolat sayısı 14 (%28) idi. Antibiyotikler arasında izolatların %46’sı ampisilin ve 

trimethoprim/sulfametaksol antibiyotiklerine karşı dirençli oldukları görüldü. Sonuç olarak, içme 
sütlerinden izole edilen Enterobacteriacea izolatlarının birçok antibiyotiğe karşı dirençli olması halk 

sağlığı yönünden potansiyel tehlike oluşturmaktadır. 
Anahtar Kelimeler: Süt, Enterobacteriaceae, antibiyotik dirençlilik    

 

 

1.GİRİŞ 

 

Enterobacteriaceae Gram negatif, çubuk formunda, 1 ila 3 µm uzunluğunda ve 0,5 µm çapında, 

çok sayıda pili veya flagellaya sahip ve bu nedenle çoğu türleri hareketli, sporsuz, fakültatif anaerob 

(glukoz ve diğer şekerleri fermente eder), nitratı nitrite indirgeyen, Plesiomonas dışında katalaz pozitif, 

oksidaz negatif özelliklere sahiptir (Erol 2007; Donnenberg 2015). Sitoplazmaları içinde tek bir sirküler 

kromozom ile bazen değişik büyüklüklerde çoklu plazmidlere sahip genomlara sahiptir. Solunumları 

hücre zarında gerçekleşir. Bu familyasında bulunan bakteriler enterik olarak adlandırılır. Bunun nedeni 

bu organizmaların değişik hayvanların gastrointestinal sistemlerinin aşağı kısımlarında yerleşmiş ve bu 

bölgelerin doğal florasını oluşturmasından kaynaklanmaktadır. Ancak, enterik terimi tüm familya 

üyelerini ve intestinal patojenlerini kapsamaz. Bu familya üyeleri aynı zamanda toprak ve su gibi çeşitli 

ortamlarda yaygın olarak bulunur. Gastrointestinal sistem dışında, alkolikler ve şeker hastalığı bulunan 

kişiler de dahil belli kişilerde oro-faringeal kolonizasyon da gösterebilirler. Hatta bu familya üyeleri 

mailto:*bsiriken@omu.edu.tr
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yatan hastaların antibiyotik tedavisi alıp almadığına bakılmaksızın hızlı bir şekilde oro-faringeal 

bölgelerine kolonize olurlar. Bu nedenlerle, Enterobacteriacea familya üyeleri predispoze kişilerin extra 

intestinal enfeksiyonlarına da neden olurlar. Bu familya üyelerinin neden oldukları enfeksiyonlar nadir 

oldukları gibi salgınlarda meydana getirebilirler. Bu familya, geniş spektrumlu β-laktamazlara, 

karbapenamazlara ve fluroqinolonlara dirençlilik dahil çoklu antibiyotik dirençlilik özelliklerine sahip 

olup, bu nedenle nasokomiyal ve toplumsal kazanımlı dirençlilik özellikleri giderek hızla artmaktadır 

(Donnenberg 2015). Bu familyada 48 cins (genus) ve 219 tür tanımlanmış olup, bu sayılar her geçen gün 

artmaktadır (Baylis ve ark., 2011).  Salmonella, Shigella, Yersinia, Escherichia coli, Klebsiella, Proteus, 

Enterobacter, Serratia, Citrobacter, Morganella, Providencia, Cronobacter ve Edwardsiella bu familya 

içinde yer alan cins ve bazı türlere örnek verebiliriz (Erol 2007). Bunlardan örneğin Escherichia, 

Klebsiella, Enterobacter, Serratia ve Citrobacter (koliform grubu bakteriler) ile Proteus fırsatçı patojen 

bakteriler olup, Amerika’da %29 oranda nosokomiyal enfeksiyonlardan enfeksiyonlardan sorumludur 

(Baylis ve ark., 2011).  

Antibiyotiklere karşı direnç küresel bir sorun olup, tüm dünyada antibiyotik ilaçlarına karşı dirençli 

enfeksiyon etkenleri artmaktadır. Yapılan araştırmalar yılda yaklaşık 700 bin kişinin antibiyotik dirençli 

enfeksiyon sonucu hayatını kaybettiği ve dirençlilik sorunu çözümlenemediği ve yeni antibiyotikler 

geliştirilemediği takdirde 2050 yılında bu rakamın 10 milyona ulaşacağı tahmin edilmektedir (Anonim, 

2014). Yapılan çalışmalar dikkate alındığında Enterobacteriaceae üyesi olan hastane kökenli E. coli’nin 

pensilinlere karşı %60 oranında direnç geliştirdiği ve %25’inin de enfeksiyonların tedavisinde yaygın 

olarak kullanılan iki antibiyotikten birine direnç geliştirdiğini ortaya koymuştur. Dirençliliğin kaynağı 

olarak hayvan ve insanlarda antibiyotiklerin aşırı kullanımından kaynaklandığı bildirilmiştir (Anonim, 

2017). Kısaca açıklanan bu nedenlerle, Dünya Sağlık Örgütü, antibiyotik direnç sorununun insan sağlığı 

için önemli üç tehditten biri olarak tanımlamıştır (Anonim 2014).  

Antibakteriyel ilaçlara karşı direnç, hem insan hem de çiftlik hayvanlarında ciddi bir sorun haline 

gelmiştir (Anonim, 2014). Dirençli bakteriler, kontamine su ve toprak, hayvansal ürünler, dışkı ve 

benzeri hayvansal atıklar, hayvansal ürünlerin hazırlandığı kontamine yüzeyler ile hayvansal ürünlerin 

üretim tesisleri çevresindeki sinek ve haşereler aracılığı ile çevreye yayılmaktadır. Hayvanlardaki 

antibiyotik dirençli bakterilerin insan sağlığı için oluşturabileceği riskler iki grup altında toplanabilir: 1) 

Hayvanlarda kullanılan antibiyotiklere karşı oluşan dirençli bakterilerin doğrudan gıda zincirine ve bu 

gıdaların tüketilmesiyle insana bulaşması, 2)Oluşan bu dirençli bakterilerin çevreye yayılması ve 
buradan direkt ve/veya endirekt olarak insan sindirim sistemine geçerek kommensal veya potajen 

bakterilere aktarılması sonucu risk oluşturmasıdır (Barza 2002; Swartz 2002). Yapılan bir çalışmada  11 

Avrupa ülkesinde domuz, kanatlı ve sığırlardan izole edilen E. coli izolatları ile insan enfeksiyon orjinli 

izolatları arasında antibiyotik dirençlilik arasında kuvvetli bir ilişkinin olduğu rapor edilmiştir (Vieria ve 

ark., 2011). 

Halk sağlığında ve hayvancılıkta yoğun antibiyotik kullanımı, patojen bakterilerde antibiyotik 

dirençliliği artan bir şekilde problem oluşturmaktadır. Dirençli zoonotik gıda kaynaklı patojenlerin 

yayılmalarının yanı sıra, gıda ile ilişkili kommensal bakteriler veya fırsatçı patojenler dirençli genleri 

taşırlar ve bu yüzden tüketiciler için potansiyel tehlike oluştururlar (Sharma ve ark., 2014). Hayvansal 

kaynaklı gıdalardaki dirençli bakterilerin insan sağlığı açısından potansiyel bir tehlike oluşturmasında 

önemli role sahiptir. Bu tür gıdalar arasında süt ve dolayısıyla süt ürünleri önemli bir role sahiptir. Süt 

ve süt ürünleri direk olarak insan tüketimine sunulması nedeniyle, süt ve süt ürünlerinden izole edilen 

Enterobacteriacea türleri bu nedenle oldukça önemlidir. Antimikrobiyal genler çoğunlukla hareketli 

(plazmit, integron gibi) olup, tür içinde veya türler arasında hareket edebilir. Bu nedenle bir tür 

antibiyotiklere karşı duyarlı iken, daha sonra dirençli genler hareketli genetik elementlerle geçerek, 

direnç kazanabilir. Enterobacteriaceae familyasında bulunan antimikrobiyal direnç mekanizmalar 

arasında; geniş spektrumlu beta laktamazlar, AmpC beta laktamazlar, karbapenemazlar, permeabilite 
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(geçirgenlik) azalışı, efflux pompası, enzim modifikasyonu, hedef enzimlerde değişmelerini sayabiliriz 

(Russo 2017). Dolayısıyla süt ve süt ürünleri antibiyotik dirençli bakteri içerirse, daha sonra içerdikleri 

dirençli türler patojen olmayan türlerden patojen türlere de aktarılabilir. Bu durum ise dirençli 

bakterilerin neden olduğu hastalıkların tedavi problemine neden olabilir (Sorum ve Sunde, 2001).   

Yapılan bu çalışma ile Amasya ilinde tüketime sunulan sütlerden Enterobacteriacea izolatlarının eldesi 

ve bu izolatların antibiyotik ilaçlarına karşın gösterdikleri dirençlilik özelliklerinin ortaya konulması ve 

bu yönleriyle halk sağlığı yönünden risk oluşturabilme potansiyeli ortaya konulacaktır. 

 

2. MATERYAL VE METOT 

Bu çalışmada, Amasya ilinde tüketime sunulan sütlerden izole edilen 50 Enterobacteriacea izolatı 

materyal olarak kullanıldı.  

2.1.Metot 

Süt örnekleri satın alınmayı takiben, soğuk zincir altında laboratuvara getirildi. Örneklerden 10 ml 

alınarak üzerine 90 ml Peptonlu Su ilave edilip (10-1 dilüsyon), homojenize edildi. Takiben desimal 

dilüsyonları yapılarak, yayma plak yöntemiyle Violet Red Bile Glucose Agar’a (Merk) ekimleri yapıldı. 

Plaklarda üreyen kolonilerden 5 koloniye kadar koloni seçildi. Bu kolonilere katalaz (pozitif) ve oksidaz 

(negatif) testleri uygulandı. Daha sonra elde edilen izolatlar Tripticase Soy Agar (TSA)’da subkültüre 

edildi. 

2.2. Antibiyotik Duyarlılık Testleri 

İzolatların antibiyotik duyarlılık özellikleri ise disk difüzyon yöntemiyle Müller Hinton Agar 

(MHA) kullanılarak saptandı. Elde edilen izolatlar 12 farklı antibiyotiğe karşı dirençlilikleri belirlendi. 

Bu antibiyotikler: meropenem (MEM 10 µg), sefotaksim (CTX 30 µg), nalidiksik asit (NA- 30 µg), 

seftriakson (CRO  30  µg), kloramfenikol (C 30 µg ), seftazidim (CAZ 30 µg), streptomisin (S 10 µg), 

ampsili (AM-10 µg), gentamisin (CN-10 µg), tetrasiklin (TE-30 µg), levofloksasin  (LEV-5 µg) ve 

trimetoprim/sulfametoksazol (TMP/STX- 1,25/23,75 µg)’dir. Bu amaçla, TSA’da subkültüre edilen her 

bir izolat 0,5 McFarland bulanıklık derecesine ayarlandıktan sonra MHA besiyerine geçildi. Plaklar 35 

C’de 24 saat inkübasyona bırakıldıktan sonra oluşan zon çapları ölçüldü. Sonuçlar CLSI (2013) 

kriterlerine göre değerlendirildi. 

 

3. SONUÇ 

İzolatların antibiyotik direnç profilleri Tablo 1’de gösterilmiştir. Tabloda görüldüğü üzere, 50 

izolattan 1’(%2)’er izolat seftriaksona ve streptomisine karşı, 2’şer (%4) izolat meropenem ve nalidiksik 

asite karşı, 6 izolat (%12) sefotaksime karşı, 7 izolat (%16) seftazidime karşı, 38 (%76) izolat  

trimetoprim/sulfametoksazola karşı ve 41 (%82) izolat  ise ampisiline karşı dirençli iken, 1(%2)’er izolat 

kloramfenikol ve tetrasikline karşı, 2 (%4) izolat sefotaksime karşı, 3’er (%6) izolat sefriaksona, 

seftazidime ve streptomisine karşı, 4 izolat nalidiksit aside karşı ve 10 (%20) izolat ise 

trimetoprim/sulfametoksazola karşı  orta dirençli bulundu.  

İzolatlar çoklu antibiyotik dirençliliği açısından değerlendirildiğinde ise 6 (%12) izolatın 4-5 

antibiyotiğe karşı dirençli olduğu, 8 (%16) izolatın ise 3 farklı antibiyotiğe karşı dirençli olduğu görüldü. 

Toplamda ise ≤ 3-5  antibiyotiğe karşı dirençli izolat sayısı 14 (%28) idi. Antibiyotikler arasında %46 

gibi yüksek oranda izolatlar ampisilin ve Trimethoprim/sulfametaksol antibiyotiklerine karşı dirençli 

oldukları görüldü (Tablo 2). 
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Tablo 1. Süt kökenli Enterobacteriaceae izolatlarının antibiyotik duyarlılık profilleri 

 
Antibiyotikler Dirençli 

(n) 

% 

Orta Dirençli 

(n) 

% 

Duyarlı 

(n) 

% 

Meropenem (10 µg) 2/50 

(%4) 

- 48/50 

(%96) 

Sefotaksim (30 µg) 6/50 

(%12) 

2/50 

(%4) 

42/50 

(%44) 

Nalidiksik asit (30 µg) 2/50 

(%4) 

4/50 

(%8) 

44/50 

(%88) 

Sefriakson (30 µg) 1/50 

(%2) 

3/50 

(%6) 

46/50 

(%92) 

Kloramfenikol (30 µg) - 1/50 

(%2) 

49/50 

(%98) 

Seftazidim (30 µg) 7/50 

(%14) 

3/50 

(%6) 

40/50 

(%80) 

Streptomisin (10 µg) 1/50 

(%2) 

3/50 

(%6) 

46/50 

(%92) 

Ampisilin (10 µg) 41/50 

(%82) 

- 9/50 

(%18) 

Gentamisin(10 µg) - - 50/50 

(%100) 

Tetrasiklin (30 µg) - 1/50 

(%2) 

49/50 

(%98) 

Levofloksasin (5 µg) - - 50/50 

(%100) 

Trimetoprium/sulfametoksazol 

(1,25/23,75  µg) 

38/50 

(%76) 

10/50 

(%20) 

2/50 

(%4) 

 
(MEM:Meropenem, CTX:Sefotaksim, NA: Nalidiksik asit, CRO: Seftriakson, C: Kloramfenikol, CAZ: Seftazidim,        S: Streptomisin,             AM: 

Ampisilin, CN: Gentamisin, TE: Tetrasiklin,       LEV: Levofloksasin,           TMP/STX: trimetoprim/sulfametoksazol) 

Şekil 1. Enterobacteriaceae izolatlarının antibiyotik dirençlilik profilleri 
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Tablo 2. Enterobacteriaceae isolatlarının Çoklu Antibiyotik Direnç Profilleri  

İzolat 

sayısı 

 

Oran  

(%)                 

Antibiyotik 

Sayısı 

                    Antibiyotik Adları 

2 4 5 Meropenem, Sefriakson, Streptomisin, Ampisilin 

Trimethoprim/sulfametaksol 

 

1 2 5 Seftazidim, Ampisilin, Trimethoprim/sulfametaksol, Sefotaksim, 

Nalidiksik asid, 

 

1 2 5 Sefriakson, Sefotaksim, Nalidiksik asid, Ampisilin, 

Trimethoprim/sulfamethoxazole 

 

1 2 4 Streptomisin, Nalidiksik asid, Ampisilin, 

Trimethoprim/sulfametaksol 

1 2 4 Sefriakson, Sefotaksim, Ampisilin, Trimethoprim/sulfametaksol 

2 4 3 Sefriakson, Ampisilin, Trimethoprim/sulfametaksol  

1 2 3 Tetrasiklin, Ampisilin, Trimethoprim/sulfametaksol  

1 2 3 Ceftazidime, Ampisilin, Trimethoprim/sulfametaksol  

1 2 3 Sefriakson, Seftazidim, Trimethoprim/sulfametaksol  

1 2 3 Gentamisin, Seftazidim, Trimethoprim/sulfametaksol  

1 2 3 Sefotaksim, Seftazidim, Trimethoprim/sulfametaksol  

1 2 3 Sefotaksim, Seftazidim, Ampisilin, 

 

1 2 2 Sefotaksim,, Trimethoprim/sulfametaksol  

1 2 2 Seftazidim, Ampisilin, 

 

23 46 2 Ampisilin, Trimethoprim/sulfametaksol  

1 2 2 Nalidiksik asid, Trimethoprim/sulfametaksol  

1 2 1 Sefriakson, Trimethoprim/sulfametaksol  

 

4.TARTIŞMA 

Süt ve süt ürünleri sahip olduğu yüksek değerli bileşenler ve türevleri nedeniyle dünya genelinde 

bütün sosyal sınıfların en önemli diyetini oluşturmaktadır. Ancak, sahip olduğu bileşenlerinin yanı sıra 

nötral pH’sı ve yüksek su aktivitesi nedeniyle de pek çok mikroorganizma için ideal bir ortam 

oluşturmaktadır (Oladipo ve Omo-Adua, 2011). Ayrıca, sütün ve süt ürünlerinin eldesinden depolanması, 

işlenmesi, pazarlanması, dağıtılması ve tüketilinceye kadar devam eden süreçte, süt ve süt ürünlerinin 

yetersiz hijyen koşulları ve sekonder kontaminasyonları nedeniyle Enterobcateriaceae üyeleri dahil pek 

çok bozulma etkenleri ve patojen mikroorganizmalarla  bulaştığını ve akıbetinde bu mikroorganizmaların 

üremesine olanak kılmaktadır (Cusato ve ark., 2013; Freitas ve ark., 2013). 

Çiğ süt örneklerinden izole edilen Enterobacteriacea izolatları antibiyotik dirençli genleri 

taşımaktadır (Bonyadian et al., 2014). Bu nedenle sütlerden izole edilen Enterobacteriacea’ların farklı 

antibiyotiklere karşı dirençliliği konusunda yapılan çalışmalar bulunmaktadır. Bu çalışmaların biri de 

Cezayir’den Saidi ve ark. (2014) tarafından bildirilmiştir. Araştırmacılar, inek sütünden izole ettikleri 16 

farklı türden oluşan ve çoğunluğunu E.coli’nin oluşturduğu Enterobacteriacea izolatlarının disk difüzyon 

yöntemiyle antibiyotik duyarlıklarını belirlemişler ve izolatların %74,28’lik oranla 

amoksisilin+klavulanik aside, %28,57’sinin ampisiline, %20’sinin tetrasikline, %14,7’sinin sefodiazine 

karşı dirençli olduklarını bildirmişlerdir. Bizim çalışmamızla bu çalışmada kullanılan antibiyotikler 

farklı olmakla beraber, çalışmamızda elde edilen 50 izolatın %82’si ampisiline ve %2 oranında da 

https://en.wikipedia.org/wiki/Trimethoprim/sulfamethoxazole
https://en.wikipedia.org/wiki/Trimethoprim/sulfamethoxazole


International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                                  894 

 

 

tetrasikline karşı direnç göstermiş ve bu oranlar Cezayir’deki çalışmada bildirilen oranlardan farklılık 

göstermektedir. Cezayir’den bildirilen çalışmada ampisiline karşı dirençlilik bizim çalışma bulgumuzdan 

çok daha düşük, tetrasikline karşı ise bizim çalışmamızda saptadığımız orandan çok daha yüksek 

bulunmuştur. En yüksek dirençlilik amoksisilin+klavulanik aside karşı iken, bizim çalışmamızda ise 

ampisilin (%82) dışında %76 gibi yüksek oranda trimethoprim/sulfametaksola karşı dirençlilik 

göstermiştir. Çalışmamız da, çoklu antibiyotik dirençlilik açısından değerlendirildiğinde ise %8 oranında 

izolat 5 antibiyotiğe (meropenem, sefriakson, streptomisin, ampisilin, trimethoprim/sulfametaksol) karşı 

direnç göstermiştir. 

Bu konu ile yapılan son yıllardaki çalışmaların birinde de Godziszewskaa ve ark. (2018), 

Polonya’da süt örneklerinden izole ettikleri koliform grubu bakterilerinin %88’inin penisiline, %39’unun 

kanamisine, %43’ünün streptomisine, %78’inin kloramfenikole ve %55’inin tetrasikline karşı direnç 

gösterdiğini bildirmişlerdir. Bu dirençlilik oranları bizim çalışma bulgularımızdan oldukça yüksektir. 

Araştırmacılar tetrasikline karşı yüksek dirençliliğin nedenini, dirençlilikten sorumlu tetM geninin 

çoğunlukla Tn916 transpozonunda lokalize olmasından ve dolayısıyla bu hareketli genetik element 

sayesinde bakteriler arasında direnç geninin transfer olabileceğini bildirmişlerdir. Bu nedenle, 

çalışmalarında da  bu antibiyotiğe karşı dirençlilik oranının yüksek olduğunu bildirmişlerdir. Nitekim, 

çalışmalarında tetM geninin koliform bakteri izolatlarının %42’sinde saptadıklarını bildirmişlerdir.  

Başka bir çalışma ise Hleba ve ark. (2015), inek sütü örneklerinden izole ettikleri Enterebacteriacea 

izolatlarının %59’luk oranla ampisiline karşı direnç gösterdiklerini bildirmişlerdir. Diğer antibiyotiklere 

(pensilin, sefalosporin, karbapenemler, florokinolon, aminoglokosid ve tetrasiklin grubu antibiyotikler 

ile kloramfenikol) karşı dirençlilik oranını ise oldukça düşük olduğunu bildirmişlerdir. Araştırmacılar, 

tetrasikline karşı dirençlilik oranını %17,39 oranla, Saidi ve ark. (2014)’nın bildirdiği orana (%20) yakın, 

bizim çalışmamızda saptadığımız dirençlilik oranından ise yüksek olduğu görülmektedir. Bizim 

çalışmamızda kloramfenikole karşı dirençlilik oranı %4’lük oran ise Hleba ve ark. (2015)’nın 

saptadıkları orana (%3,13) benzerlik göstermektedir. 

Marjan ve ark.(2014) yaptığı çalışmasında sütten izole ettikleri E. coli izolatlarının vankomisene 

karşı oldukça yüksek oranda (%80,6) direnç gösterdiğini, Klepsiella türlerinin de siprofloksasine 

(%64,6), ampisiline (%64,8), Salmonella izolatlarının ampisiline (%78),  vankomisine (%67,4) ve 

siprofloksasine (%62,3) karşı yüksek oranda dirençlilik gösterdiğini bildirmiştir. Ampisilin açışından 

elde edilen yüksek dirençlilik oranı bizim çalışmamız bulgularına benzerlik göstermektedir. Ancak, 
sefalosporin grubu antbiyotiklerine karşı araştırmacıların saptadıkları yüksek dirençlilik oranı bizim 

çalışmamızla uyumlu değildir. Bizim çalışmamızda izolatlar sefalosporin grubu antibiyotiklere karşı çok 

daha düşük oranda dirençlilik göstermiştir. 

Sonuç olarak, süt örneklerinden izole edilen Enterobacteriacea familya üyelerinin antibiyotik 

dirençlilik oranları ile ilgili yapılan sonuçlar arasında farklılıklar bulunmaktadır. Ama genel olarak, sütün 

antibiyotik dirençli Enterobacteriacea izolatlarıyla kontamine olduğu, bu aileye ait bakteri türlerinin 

dirençlilikten sorumlu genleri taşıyabildiği yapılan araştırma bulgularına dayanarak söyleyebiliriz.  Bu 

nedenle sağım ineklerinin mastitis tedavisini takiben, bekleme süresine uyulmalı, daha sonra sütler insan 

tüketimine sunulmalıdır. Hastalığın tedavisinden ziyade koruyucu hekimlik ön plana çıkartılmalı ve 

bilinçsiz antibiyotik kullanımı önlenmelidir. Ayrıca, antibiyotik dirençliliğin azaltılmasında insan 

sağlığında kullanılan kinolon, sefolosporinler ve makrolidler gibi antibiyotiklerin hayvan hastalıkları 

tedavisinde mümkün olduğunca kullanmaması ve düşük doz antibiyotik kullanımının önlenmesi de 

direnç oranının azaltılmasında etkili olacağı bildirilmektedir (Gullberg ve ark., 2011; O’Neill, 2016). 
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Abstract 

In geotechnical engineering applications, numerous investigations are prepared to evaluate the bearing capacity 

and deformation behavior of shallow foundations using experimental observations or numerical modelling 

techniques based on conventional saturated soil mechanics. Likewise in this paper, numerical and analytical 

solutions are carried out and compared with each other to obtain the bearing capacity of shallow foundations 

located on homogenous frictionless soils. Conventional bearing capacity equations, limit analysis theory with the 

use of upper and lower bound theorems and numerical software’s that are using the principles of finite element 

and limit equilibrium theories  are used to determine the bearing capacity of arbitrarily chosen cases of shallow 

foundations on purely cohesive soils. The cases that are selected for the analyses are defined according to the 

change of undrained strength of foundation soils. The effects of used methods are discussed and the approximation 

of the results are compared with each other to see the limitations and differences of methods and to learn the 

applicability of methods for specific cases. 

Keywords: Limit analysis, limit equilibrium, finite element, shallow foundation, bearing capacity. 

1. INTRODUCTION 

Bearing capacity of a shallow foundation is one of the earliest problems in geotechnical engineering and is 

conventionally computed using the bearing capacity equation of Terzaghi (1943). Terzaghi proposed a well-

designed theory to determine the ultimate bearing capacity of shallow rough rigid strip foundations supported by 

a homogenous soil layer extending to a great depth. Study of Prandtl (1920) that is using slip line method to 

evaluate the failure behavior of vertically loaded strip foundations was lead the way to conventional bearing 

capacity equations. Conventional bearing capacity analysis uses limit equilibrium methods to determine the upper 

bound limit of bearing capacity and associated with the failure mechanism of foundation system. For simple 

geotechnical cases, the problem is easy to solve with limit equilibrium method because predefined geometrical 

constraints generally restricts the collapse that are dependent on basic input parameters. However the method is 

challenging in consideration of complex cases such as shallow foundations on stratified foundation profile, 

inclined ground, limited or infinite thicknesses of soil layer. Because of these lacking details the equations were 

extended and modified by taking into account the effects of foundation shape, type, dimension, embedment depth, 

load inclination, eccentricity and so on with the use of empirical or semi-empirical bearing capacity correction 

factors (Meyerhof, 1953; Brinch Hansen, 1970; Vesic, 1975). Effective solutions are extensively applied the 

problem of bearing capacity either analytically or experimentally. Analytical methods include limit equilibrium 

(Dewaikar and Mohapatra, 2003; Akbay Arama, 2016), slip line solution (Florkiewicz, 1989), limit analysis 

(Lysmer, 1970; Bottero et al., 1980; Assadi and Sloan, 1991; Sloan and Kleeman, 1995; Ukritchon et al., 1998; 

Akbay Arama, 2016), finite element method (Mestat and Berthelan, 2001; Burd and Frydman, 1997), and finite 

difference method (Khitas et al., 2015) and so on. Experimental investigations include laboratory works, in-situ 

tests and centrifuge modelling techniques (Arora and Varadarajani 1984; Shiraishi, 1990; Kusakabe et al., 1992; 

Gibbens and Briaud, 1994; Shanz and Vermeer, 1996; Briaud and Gibbens, 1997; Okamura et al., 2002; Smith-

Pardo and Bobet, 2007). Analytical methods are widely used to overcome the solution of bearing capacity problem 

than experimental investigations due to the saving of time, cost and qualified personnel shortage. In addition to all 

these the accuracy of the methods and applicability of correction factors for different cases are still the major 

interest of geotechnical engineers and investigations are still continuing to reach simple solutions for complicated 

problems. In this paper, the simplest traditional equations and limit analysis theorem are used to calculate the 

bearing capacity of shallow foundations to compare the effectiveness of numerical applications and to determine 

the upper and lower bounds of applied structural loads. The conventional methods of Terzaghi (1943) and 
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Meyerhof (1953) were used limit equilibrium equations to evaluate the ultimate limit load which subtend to upper 

bound limit of the envisaged condition of loading. However, it is preferred to know the exact value of loading 

condition to optimize cost and time of design. The exact solution of the system is reached by providing the 

equilibrium and compatibility condition together with the requirements of the material properties. But the 

calculations such as these are not easy to determine. In order to make easier these calculations, it is possible to 

ignore some of the conditions of compatibility and equilibrium and to make use of significant theorems of plasticity 

theory that allow limits to be set for failure loads of structures (Atkinson, 1981). Hence, an upper bound to the 

collapse load can be determined by ignoring the equilibrium condition and similarly a lower bound to collapse 

load can be determined by ignoring the compatibility condition. It means that if the structure is loaded as to the 

upper bound load the structure will collapse but if the structure is loaded as to lower bound the structure will not 

collapse. In the implementation process of upper bound theorem, the mechanism of collapse not necessary to be 

the actual. In a similar manner, displacements and the equilibrium state of stress not necessary to be the actual 

collapse state of stress. Consequently the exact collapse load must rank between upper and lower bounds. The 

ignorance of the equilibrium and compatibility conditions constitutes a simple calculation procedure for evaluating 

limit loads of collapse but never gives the specific load value of collapse.  

This study, concerns about the application of upper and lower bound theorems of plasticity for the case of 

undrained loading conditions of shallow footings rested on cohesive soils with some alternative mechanisms of 

plastic collapse and some alternative distributions of stresses. The limit loads of the upper and lower bound 

theorems are compared with the analysis done by using commercial software’s. The two dimensional finite element 

code Plaxis 2D.2018 is used to determine the ultimate limit load of the foundation soil medium. Following this, 

the ultimate load values that are calculated by using Plaxis are used to investigate the safety value of the entire 

system with performing new analysis by Rocscience/Slide software. The two dimensional commercial program 

utilizes the principles of limit equilibrium theorem with the use of methods such as the Bishop, Janbu, Spencer, 

Corp Engineers, Lowe-Karafi ath, and GLE (User manual, 2018). The factor of safety values are calculated by 

using Bishop Method and the evaluated failure mechanisms are compared with finite element software. Taking 

into account all these calculations, comparisons and discussions are made between conventional solutions, limit 

analysis calculations and numerical analysis.  

 

2. MATERIAL AND METHOD 

This study aims to evaluate the bearing capacity of shallow foundations with the comparison of different solution 

techniques. Conventional limit equilibrium equations, lower and upper bound theorems of limit analysis theory 

and numerical finite element solutions are used to perform analysis of shallow foundation-soil medium interacted 

system respectively.  

2.1. Conventional Bearing Capacity Equations 

Terzaghi defined shallow foundation as a foundation for which the foundation width (B) is equal to or less than its 

depth (Df). The failure surface mobilized in soil at the ultimate load is shown in Figure 1. The proposed equation 

to evaluate the ultimate bearing capacity for per unit area can be calculated by Equation 1. Nc, Nq and Nγ represents 

the bearing capacity factors. For purely frictionless soils, friction angle cannot be identified. Such a case the 

bearing capacity factors Nγ and Nq takes the value of 1.0 and Nc is selected from the standardized tables of bearing 

capacity factors as 5.7 (Terzaghi, 1943). The general conventional equation is rewritten (Equation 2) for the case 

that foundation soil consists of purely cohesive soils.  

0.5u c qq cN qN BN        (1) 

5.7uq c      (2) 
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Figure 1. Conventional general failure mechanism (Terzaghi, 1943)  

Subsequent to this solution, Meyerhof (1953) proposed a bearing capacity theory that can be applied for rough 

shallow and also deep foundations. The failure mechanism mobilized at the ultimate loading condition of 

continuous foundation is shown in Figure 2. The equation that is used to obtain bearing capacity of a continuous 

foundation is given in Equation 3. According to this equation and the selected soil type for the analysis, the bearing 

capacity factor Nc becomes 5.14 and the other factors have no effect on the calculation. Equation 3 is rewritten for 

the case that foundation soil is constituted of cohesive soils (Equation 4). 

0.5u c cs ci cd q qs qi qd s i dq cN qN BN                    (3) 

5.14uq c      (4) 

 

Figure 2. General failure mechanism for continuous foundations (Meyerhof, 1953) 

2.2 Lower and Upper Bound Theorems of Plastic Collapse  

The upper and lower bound theorems of plastic collapse helps to designate the limits to the collapse loads of the 

structure. According to the upper bound theorem, a plastic collapse mechanism is mobilized under the effects of 

external loads and an increment of displacement is occurred with respect to the increment of work done by the 

external loads. This increment of work is assumed to be equal to the work done by the internal stresses. In the 

circumstances, collapse have to be actualized and the envisaged external loads represents an upper bound to the 

true collapse loads. With respect to the lower bound theorem, there have to be a set of external loads that are in 

equilibrium condition with a stress state that is not exceeding the failure criterion for the selected material. At this 

condition collapse cannot actualized and envisaged external loads represents a lower bound to the true collapse 

loads (Atkinson, 1981). In upper bound theorem nothing can be said about the equilibrium and in the lower bound 

theorem nothing can be said about the compatibility of strains and displacements. The mechanism activated at the 

plastic collapse load not needed to be the actual mechanism mobilized in upper bound of load but it is vice versa 

in the lower bound. For the case of undrained loading, to illustrate the aspects of different bound calculations, 

different alternative mechanisms of plastic collapse and different alternative distributions of stresses can be taken 

into account.  

In this study three different plastic collapse mechanisms and three different stress distribution alternatives are used 

to evaluate the collapse load range. The mechanisms are given below respectively with illustrations but the details 

of mathematical and geometrical calculations are not given in the context of this study. The first mechanism that 

is used to determine the upper bound collapse load of a shallow foundation is given in Figure 3.  
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Figure 3. Mechanism of plastic collapse for a shallow foundation (First solution) 

The plastic collapse mechanism consists of a rigid block of soil that is slipping on a semicircular slip plane centered 

at the toe of the foundation. Collapse behavior is activated by rigid body’s rotation around the toe of the foundation. 

δθ represents the increment of angular rotation of the foundation base, δwf is the vertical settlement of the center 

of foundation. From the geometry and the equilibrium of the works done by external loads and internal stresses 

Equation 5 is evaluated (Atkinson, 1981).  

2u uF Bc      (5) 

Figure 4 is drawn to evaluate the lower bound value of collapse loads and represents the state of stresses with the 

definition of two vertical discontinuity planes.  

 

Figure 4. Equilibrium state of stress for a shallow foundation (First solution) 

The state of stress is everywhere in an equilibrium and the undrained failure criterion is never exceeded. Equation 

6 gives a lower bound for the actual collapse load. 

4l uF c B      (6) 

The actual collapse load stays between the values of upper and lower bound (2πBcu ≥ F ≥ 4Bcu). The average value 

of determined upper and lower bound gives a value of F≈5.14cu. This is the same value that is suggested by 

Meyerhof (1953). The second plastic collapse mechanism consists of three triangular wedges (Figure 5). δwf 

represents the increment of settlement developed because of external loads. For this case the shallow foundation 

remains horizontal rather than rotating around the toe. The sum increment of work done by the body weight forces 

are zero, since B block of mechanism moves horizontally while the vertical components of A and C blocks are 

same and opposite. From the geometry and the equilibrium of the works done by external loads and internal 

stresses Equation 7 is evaluated. 

6u uF Bc      (7) 
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Figure 5. Mechanism of plastic collapse for a shallow foundation (Second solution) 

Figure 6 is proposed to evaluate the lower bound of the collapse loads and the figure gives a state of stress with a 

number of inclined discontinues. There become four regions of foundation soil medium and in regions I and III 

shear stresses on horizontal and vertical planes take the value of zero and the ultimate collapse load value for the 

envisaged mechanism can be calculated by Equation 8.  

2(1 2)l uF Bc       (8) 

 

Figure 6. Equilibrium states of stress for a shallow foundation (Second solution) 

The actual collapse load stays between the values of upper and lower bound (2+2√2)Bcu ≥ F ≥ 6Bcu). The average 

value of determined upper and lower bound gives a value of F≈5.41cu. The third mechanism that is used to 

determine the upper bound collapse load of a shallow foundation is given in Figure 7.  

 

Figure 7. Mechanism of plastic collapse for a shallow foundation (Third solution) 

The mechanism consists of two wedges and a fan of slip planes. From the geometry and the equilibrium of the 

works done by external loads and internal stresses Equation 9 is evaluated. 

(2 )u uF Bc       (9) 
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Figure 8. Equilibrium state of stress for a shallow foundation (Third solution) 

 

Figure 8 represents the third equilibrium state of stress for the shallow foundation to reach the lower bound of 

collapse loads and Equation 10 gives the value of calculated equilibrium state. The actual collapse load stays 

between the values of upper and lower bound. For the Figure 7 and 8, the solution of the equilibrium and 

compatibility conditions reached the same value and by the way it can be said that the equation gives the exact 

value of collapse load.  

(2 )l uF Bc   (10) 

2.3 Numerical Analysis with Finite Element and Limit Equilibrium  

The numerical analyses that are performed for the evaluation of the collapse loads of arbitrarily chosen shallow 

foundation-subsoil interacted system are done with the use of both finite element solution based software Plaxis 

2D.2018 and limit equilibrium solution based software Rocscience/Slide. The finite element software intended for 

two dimensional analysis of stability, deformation and groundwater flow in both geotechnical engineering and 

rock mechanics. Slide software is used for the stability problems of slopes both natural and manmade such as 

embankments, cuts, fills, waste dumps and so on. These programs ease to define complex geometries of problems 

and solve hard mathematical computations in a short span of time process. 

 

3. RESULTS  

Within the context of this paper, handmade calculations of conventional bearing capacity equations, upper and 

lower bound solutions of proposed equilibrium and compatibility conditions and numerical analyses with the 

logics of finite element technique and limit equilibrium theory are performed for arbitrarily selected cases. Shallow 

foundations that are located at the ground surface are taken into account to load soil medium. The foundation soil 

is cohesive and homogenous. The geometrical and geotechnical characteristics of selected cases are given and 

variable parameters are emphasized in Figure 9. For conventional bearing capacity analyses that are performed to 

determine the distributed ultimate load acted per area, only needed cohesion as a variable parameter. Likewise 

plasticity solutions of lower and upper bound uses cohesion value to calculate the limits of ultimate bearing 

capacity but also geometrical dimensions significantly affects the mechanisms of collapse and stress distribution 

areas. The theorems of plastic collapse is applicable for the materials that are perfectly plastic. A perfectly plastic 

material can be defined with the perpendicularity of the plastic strain increment vector to the failure envelope at 

ultimate failure condition and at that situation the stresses remain constant for any increment of deformation. 

Therefore numerical analysis are performed by using elastic-perfectly plastic material model Mohr Coulomb to be 

able to make comparison with handmade calculations. The boundaries of the selected system is taken so wide in 

numerical analysis to ignore the effects of boundary conditions and not to restrict the distribution of stresses to the 

foundation medium. The analyses phases are only restricted for undrained loading of the shallow foundation with 

plastic solution and after safety analysis are done with strength reduction method to control the value of factor of 

safety. The evaluated values of ultimate limit loads from Plaxis is applied as a foundation load in Slide analysis 

and the factor of safety values are controlled with the use of Bishop method. The results of handmade calculations 

and numerical analyses are given in Table 1.  
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Figure 9. Geotechnical properties of foundation soil 

Scanning through the load levels resulted from the application of handmade calculations and numerical analysis 

shows that the increase of undrained shear strength of the subsoil layer increases the ultimate bearing capacity 

value as expected. Solution 1, Solution 2, Solution 3 represents the lower and upper bound applications for 

different collapse mechanisms and for different equilibrium states of stresses those are described in the previous 

section. Equation 5 is used for the upper bound and Equation 6 is used for the lower bound calculations of Solution 

1. Equation 7 is used for the upper bound and Equation 8 is used for the lower bound calculations of Solution 2. 

Equation 9 is used for the upper bound and Equation 10 is used for the lower bound calculations of Solution 3. For 

the application of conventional Terzaghi and Meyerhof bearing capacity calculations, Equations 2 and 4 used 

respectively. The limit load value is investigated by performing incremental loading procedure in Plaxis analysis 

and the results of the load values that reach the entire system to collapse and make the factor of safety value 1.0. 

Then the evaluated ultimate load values are used to perform safety analysis in Slide software and the acquired 

values of safety numbers are given in Table 1.  

Table 1. Results of handmade calculations and numerical analyses 

cu 

(kPa) 

Collapse load of the foundation (kPa) FoS 

Solution 1 Solution 2 Solution 3 Terzaghi 

(1943) 

Meyerhof 

(1953) 

Plaxis 

2D.2018 
Slide  Lower 

bound 

Upper 

bound 

Lower 

bound 

Upper 

bound 

Lower 

bound 

Upper 

bound 

12,5 50,00 78,54 60,36 75,00 64,27 64,27 71,25 64,25 64,75 1,101 

25,0 100,00 157,08 120,71 150,00 128,54 128,54 142,50 128,50 129,40 1,098 

50,0 200,00 314,16 241,42 300,00 257,08 257,08 285,00 257,00 258,90 1,093 

 

Column charts are drawn to select the differences between upper and lower bounds of load and the results of 

numerical analysis (Figure 10). The charts are evaluated for cu=12.5, 25, 50 kPa conditions of subsoil respectively. 

 

Figure 10. Results of handmade calculations and numerical analyses 

The differences that are formed according to the change of undrained shear strength of subsoil can be seen 

transparently from the graphs too. The solutions of upper and lower bounds follows the same trend for all cases 

that is formed by the change of undrained shear strength but exhibits more approximate results with Plaxis analyses 

by Solution 3. Meyerhof equations also give the same results with Solution 3 but Terzaghi equations over estimates 
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the exact value. The safety values obtained from Slide software analyses are also given in the table and the results 

show that the load values taken from Plaxis analysis are representing the limit conditions for Bishop Method too. 

The collapse mechanisms acquired from Slide and Plaxis software analyses are given for comparison in Figure 11, 

Figure 12 and Figure 13 for the 12.5, 25, 50 kPa undrained shear strength values of subsoil respectively. Slide 

analysis shows semi-circular shaped failure planes for all conditions and the depth of the failure plane is nearly 

5.0 meters for all the cases. This depth value is same with the depths of failure planes evaluated by Plaxis analysis 

but the shape of the planes are differentiated. For the first case, the undrained strength of the subsoil is too low to 

resist the structural loads. So it is not possible to distribute the excess stresses to the foundation medium before 

failure. Therefore the access limits of the stresses and resultant deformations are limited and takes values smaller 

than other cases. The horizontal influence area of the deformations are approximately 22.0 meters in Plaxis analysis 

for the first case. Plaxis and Slide analysis present similar collapse mechanisms for the case of cu=12.5 kPa. The 

mechanism that are evaluated from Plaxis numerical analysis looks like the mechanism evaluated from the second 

solution of lower and upper bound theorems. There is an active wedge mobilized just under the foundation base 

which is lying through the width of the embankment with a triangular shape. The slip plane of the collapse 

mechanism seems horizontal and the passive wedge that is resisting to excess loads with the own weight of soil 

structure shaped a triangle. 

 

Figure 11. Numerical analyses for cu=12.5 kPa condition (a) Safety analysis by Slide software at the ultimate 

loading condition (b) Total incremental displacement shadings evaluated from Plaxis analysis  

The increment of the undrained strength value causes to be the foundation soil to resist more load. Under this 

circumstance soil exhibits more reaction and the medium that is affected by the loads becomes larger.  

 

Figure 12. Numerical analyses for cu=25 kPa condition (a) Safety analysis by Slide software at the ultimate 

loading condition (b) Total incremental displacement shadings evaluated from Plaxis analysis  

For the second case horizontal influence area of the deformations are approximately 27.0 meters in Plaxis analysis 

and the mechanism generated by limit loading condition looks like the mechanism evaluated by lower and upper 

bound theorems third solution. The slip plane of the collapse mechanism is activated arc shaped and also complies 

with the approximation of conventional theories. For the third case of undrained shear strength variety the failure 

mechanism is fully mobilized like conventional theories approximation and the slip plane of the collapse 

mechanism becomes semi-circular. For this case horizontal influence area of the deformations become 

approximately 30.0 meters in Plaxis analysis. 
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Figure 13. Numerical analyses for cu=50 kPa condition (a) Safety analysis by Slide software at the ultimate 

loading condition (b) Total incremental displacement shadings evaluated from Plaxis analysis  

5. CONCLUSION 

This study aims to investigate the effects of the change of different solution techniques to the ultimate bearing 

capacity value and collapse mechanism mobilization shape of shallow foundations resting on pure cohesive soils. 

Five different approximations are used to evaluate the ultimate bearing capacity of arbitrarily selected shallow 

foundations on cohesive soils with various undrained shear strength properties. The methods can be summarized 

as: 

i. Lower and upper bound theorems of plasticity theory 

ii. Conventional equations of Terzaghi (1943),  

iii. Conventional equations of Meyerhof (1953),  

iv. Numerical analysis with finite element based software Plaxis 2D. 2018, 

v. Numerical analysis with limit equilibrium based software Rocscience/Slide with Bishop Method solution. 

The results of all these analyses shows that the increase of undrained shear strength of the subsoil layer increases 

the ultimate bearing capacity value as expected. Udrained shear strength value controls the collapse mechanism 

mobilization in all solution techniques for the case of sudden loading. The increase of the undrained shear strength 

value also causes to generate a failure mechanism that can be defined a fully mobilized condition of conventional 

theories and the exact solution of lower and upper bound theorems are also in the same manner. The Terzaghi 

solutions that are presented for these cases studied in this paper, differed considerably from the other solutions and 

over estimates the ultimate bearing capacity but Meyerhof solutions, Plaxis analysis and plasticity calculations 

(solution 3) gave a reasonable degree of similarity and Slide analysis should be thought as the verification of the 

results. Within the period of uncertainty for the determination of appropriate solution method of geotechnical 

problems, the most significant phenomenon is to select the analysis type that is appropriate, improvable and 

modifiable for different parameters, conditions and boundary conditions. Complex bearing capacity problems with 

numerous variables and complicated geometrical conditions can be easily solved by using numerical analysis 

programs but they have to be verified by different approaches or in-situ tests for evaluating the exact solution. 
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Özet 

Runflat sistemi özellikle askeri alanda yaşanan olumsuz koşullara dayanım göstermektedir. Runflat sistemi 

araçların hareket sistemine yapılan saldırı sonrası araçların hava basınçsız yola devam etmesine olanak 

sağlamaktadır. Bu çalışmada runflat sistemde kullanılan Kestamid PA06 mekanik özellikleri baz alınarak sonlu 

elemanlar yöntemiyle statik analiz yapılmıştır. Analiz çalışmasında Toma aracında kullanılan 22,5” jant modeline 

uygun olan runflat sistemi esas alınmıştır. Araç toplam ağırlığı hesaplanarak runflat başına düşen 49050 N yük 

uygulaması ile analiz sonuçları elde edilmiştir. Runflat sistemine statik yük uygulanarak toplam gerilme değeri 

maksimum 49,314 MPa, toplam deformasyon maksimum 2 mm, güvenlik faktörü değeri minimum 1,0545 elde 

edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Runflat, Statik, Ansys. 

 

Abstract 

Runflat system provides resistance to adverse conditions especially in the military field. The runflat system allows 

vehicles to continue airless pressure after the attack on the movement system of the vehicles. In this study, static 

analys was performed by using finite element method based on mechanical properties of Kestamid PA06 used in 

runflat system. In the analysis study, the runflat system was based on the 22.5” rim model used in Toma vehicle. 

The total weight of the vehicle was calculated and analysis results were obtained with the load application of 49050 

N per runflat. By applying static load to the runflat system, total stress value was obtained at maximum 49,314 

MPa, total deformation maximum 2 mm, safety factor value minimum 1,0545. 

Keywords: Runflat, Static, Ansys. 

 

1. GİRİŞ 

Runflat sistemi ilk olarak askeri alanda kullanılmak için geliştirilmiştir. Askeri alanda gerçekleşen saldırıları 

engellemek ve mürettebatın güvenliğini sağlamak amacıyla üretilmiştir. İlk üretilen runflat sistemi tam dolgu lastik 

(havasız lastik) olarak geliştirilmiştir. Havasız lastik sistemi; aracın yavaş hareket etmesini, araç süspansiyon 

sisteminin çabuk bozulmasını ve araç içindeki mürettebatın rahat yolculuk etmesini engellemektedir. Araçların 

hızlı yol alabilmesi ve görev yerine zamanında müdahale edebilmesi için hava basınçlı lastik sistemleri 

geliştirilmiştir. Hava basınçlı lastik sistemlerinin geliştirilmesi de askeri alanda farklı sorunların ortaya çıkmasına 

neden olmuştur. Hava basınçlı lastik sistemleri hava kayıplarından ve saldırılardan oluşan güvenlik problemleri 

ortaya çıkarmıştır. Zırhlı araçlar her ne kadar korunaklı olsa da hareket sistemlerindeki olumsuz koşullar 

güvenliğin ortadan kalkmasına sebep olmaktadır. Askeri araçlar çatışma alanında bulunduğu sürede hava lastik 

basınçlarının kaybolması; aracın hareketsiz kalmasına ve potansiyel hedef haline gelmesine sebep olmaktadır. 

Askeri aracın lastik hava basıncının bitmesi içindeki mürettebatın güvensiz ortamda kalmasına neden olmaktadır. 

Bu tür problemlerin ortaya çıkması runflat sisteminin geliştirilmesine öncülük etmiştir (Pamuk 2018). 

 

Runflat sistemleri kurşun geçirmeme özelliğine sahiptir. Hareket sisteminin geliştirilmiş olması güvenli olarak 

sürüş yapılmasına ve tehlikeli alandan kolayca uzaklaşmasına fayda sağlamaktadır. Günümüzde runflat sistemleri 

sadece askeri alanda değil kamu araçlarında, toplu taşıma araçlarında ve sivil araçlarda kullanılmaktadır. Araçların 

yol alırken lastik hava basıncının aniden bitmesi kazaların meydana gelmesinde büyük rol oynamaktadır. Runflat 
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sistemine sahip olan araçlarda hava basıncının bitmesi sürüşe engel olmamakla birlikte kaza riskini ortadan 

kaldırmaktadır (Ejsmont ve ark., 2015). 

 

Runflat sisteminin takılı olduğu araçlar kontrolünü kaybetmesini, aracın savrulmasını, personel ve araçta 

bulunanlar için bir tehlike haline dönüşmesini engellemiş olur. Sistem sayesinde araç patlama sonucu bozulan yük 

dengesi ile “roll moment” sonucu devrilmesi engellenmiş olur. Roll moment, araçların devrilmesini engelleyen 

merkezi denge sistemi olarak bilinmektedir. Lastik patlamasına rağmen araç gitmeye devam ettiği için görevin 

tamamlanması sağlanır. Bu yapılamaz ise aracın uygun yere çekilmesi ile görevi engellemesi önlenir (Karaman 

2014). 

 

Runflat sistemleri üzerinde birçok yorum bulunmaktadır. Konu üzerinde üretim yapan firmalar kendi bilgi ve 

yorumlarına dayanarak tanım yapmaktadırlar. Genel olarak dünya üzerinde tanımı; Runflat araç lastiği 

patladığında aracın sürüşe devam etmesini sağlayan sistem tanımı yapılmaktadır. Runflat sistemi tanımlarının yanı 

sıra araç üzerinde ne kadar sürat ile ne kadar yol alabileceği tanımlarında mevuttur. Konu üzerinde üretim yapan 

firmalar kendi test imkanları kapsamında denemeler gerçekleştirmektedir. Araçlarda kullanılan sistemleri bire bir 

test ederek kendilerine özgü tanımlarda bulunmaktadırlar. Dünya üzerinde kabul gören mesafe tanımı 50 km/h ile 

50 km mesafe almasıdır. Runflat sistemi yedek lastik ihtiyacını ortadan kaldırarak güvenli sürüş yapmamıza 

yardımcı olmaktadır (Pamuk 2018). Bu çalışmanın amacı runflat sisteminin maruz kaldığı yüklerden kaynaklı 

oluşan problemlerin sonlu elemanlar yöntemiyle modellenmesi ve analiz edilmesidir. Statik analiz çalışması 

kapsamında aracın maksimum yük altndaki gerilme değerleri, toplam deformasyon ve güvenlik faktörü 

incelenmiştir.  

 

2. MATERYAL VE METOD 

Sonlu elemanlar yöntemi fizik ve mühendislikte karşılaşılan birçok problemin çözümünde kullanılan en yaygın ve 

etkin sayısal yöntemlerden biridir. ANSYS yazılımı mühendislerin mukavemet, titreşim, akışkanlar mekaniği ve 

ısı transferi ile elektromanyetik alanlarında fiziğin tüm disiplinlerinin birbiri ile olan interaksiyonunu simule 

etmekte kullanılabilen genel amaçlı bir sonlu elemanlar yazılımıdır (Şık ve ark., 2015). Bu çalışmada 22,5” jant 

modeline uygun Runflat sistemi üzerinde sonlu elemanlar metodu kullanılarak statik analiz çalışması yapılmıştır. 

Analiz kapsamında ANSYS yazılımının Workbench modülünde gerçekleştirilmiştir. Runflat sisteminin 3 boyutlu 

katı modeli Solidworks programında tasarlanmıştır. Runflat sisteminin analizinde Naylon PA06 olarak 

adlandırılan ve sanayi alanında Kestamid olarak nitelendirilen malzemenin özellikleri ele alınarak analiz işlemleri 

yapılmıştır. Naylon PA06 malzemesine ait özellikler Tablo 1’de gösterilmektedir.  

 

Tablo 1. Kestamid PA06 malzemesine ait mekanik özellikleri.  

ÖzgülAğırlık (gr/cm³) 1.15 

Su Emme (Doymuş) (%) 7 

Çekme dayanımı (Kg/cm2) 850 

Elastik Modülü(MPa) 4000 

Kopma Uzaması (%) >20 

Basma Dayanımı (Kg/cm2) 950 

Basma Modülü (MPa) 2700 

Darbe Dayanımı(Kj/m2) 5.6 

Sürtünme Katsayısı(Dinamik) 0.39 

Sertlik (Shore D) 84 

Aşınma Hızı (mg/km) 0.44 

K Faktörü (mm3/Nm) 5.0x10-6 

Çekme Mukavemeti 60-100 

Elastisite Modülü 2000-3500 

Sıcaklık Sınırı 82 
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Runflat sisteminin geneline mesh uygulaması kapsamında 76.545 adet düğüm ile 43.352 adet ağ elemanı 

yardımıyla örülmüştür. Yapısal ağların genel olarak örülmesinin yanında kuvvete maruz kalan bölgeye daha yoğun 

yapısal ağ örülmüştür. Aracın genel ağırlığı ile su alma kapasitesi göz önünde bulundurularak teker başına düşen 

ağırlık miktarı belirlenmiştir. Aracın tekerlek başına düşen ortalama ağırlık 5 ton olarak ele alınmıştır. 

3. DENEYSEL SONUÇLAR 

Sonlu elemanlar yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen analizde kuvvetin uygulanmasıyla ortaya çıkan sonuçlar 

incelenmiştir. Savunma sanayi alanında kullanılan ürünlerin gizlilikleri esas alınarak paylaşım yapılmamaktadır. 

Bu analiz çalışmasında paylaşıma açık olan bilgiler ve çalışmalar kullanılarak kıyaslama değerlendirmeleri 

yapılmıştır. İlk olarak kuvvetin ortaya çıkardığı statik gerilme değerleri malzeme üzerindeki basıncı ortaya 

çıkarmaktadır. Şekil 1’de ortaya çıkan gerilme değerleri gösterilmektedir.  

 

 

 
 

Şekil 1. Runflat sistemi maksimum gerilme değeri.  

 
Runflat sisteminin kuvvet altında maruz kaldığı yükten kaynaklı maksimum gerilme değeri 49,314 MPa olduğu 

görülmektedir. Uygulanan 49050 N kuvvet sonucu gerilme değerlerinin sonuçları elde edilmiştir. Runflat 

sisteminin takıldığı jant modelin de elde edilen sonuçlarda göz önünde bulundurulmaktadır. Şekil 2’de jant 

bölgesinde oluşan maksimum gerilme değeri sonucu gösterilmektedir. 
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Şekil 2. Jant üzerindeki statik maksimum gerilme değeri [26]. 

22,5” janta uygulanan kuvvet sonucuda maksimum gerilme civata deliği bölgesinde 178,2 MPa oluşmuştur. 

Analize göre bu alan jant üzerindeki çatlağın oluştuğu civata alanıdır [26]. Runflat sisteminde uygulanan yükün 

jant sisteminde uygulanan yüke göre daha fazla olduğu görülmektedir. Runflat sisteminde maksimum gerilme 

değerinin küçük çıkması dolu malzeme olmasından kaynaklanmaktadır. Jant modeline yapılan analizde civata 

bağlantı deliğinde çıkan maksimum gerilme değerinin yüksek çıkması saç kalınlığı ile alakalıdır. Jant kısmında 

birden fazla delik bulunduğundan civata bağlantı noktalarında çatlaklar oluşmasına sebep olmaktadır. Runflat 

sisteminde ise ince yanak kısımlarında ufak çatlaklar meydana gelmektedir. Her iki analiz çalışması incelendiğinde 

kuvvetlerden doğan maksimum gerilme değerleri sistemlerin en zayıf noktalarında meydana geldiği görülmüştür. 

Runflat sisteminin aracın uyguladığı kuvvetten doğan defarmasyonlar mevcuttur. Şekil 3’te görüldüğü gibi runflat 

sistemi üzerinde bölgesel deformasyonlar mevcuttur. 

 

 
 

Şekil 3. Runflat sistemi toplam deformasyon. 

 
Runflat sistemin de toplam deformasyon maksimum 2 mm olarak görülmektedir. Toplam deformasyonun yoğun 

görüldüğü bölgede jantın formuna uygun olarak üretim yapılmasından kaynaklanmaktadır. Jantın formuna uygun 

yapılan runflat sisteminde rahat sökülüp takılabilmesi açısından ince kenar kısımları mevcuttur. Araç yüküne 

maruz kalan ince kenarlarda bölgesel olarak çatlaklar ve kırılmalar oluşmaktadır. Analiz de görüldüğü gibi ince 

kenarlar deformasyona maruz kalmaktadır (Şekil 4). 

 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                                  911 

 

 

 
 

Şekil 4. Runflat sistemi ince kenarın maruz kaldığı deformasyon. 

 
Toplam deformasyonun maksimum olduğu bölgenin jant formuna oturduğu ince kenardan kaynaklanmaktadır. 

Jant formuna uygun yapılan üretim yanak kısmının kalınlığının ince olması deformasyona uğramasına neden 

olmaktadır. Yapılan statik analiz çalışmasında son olarak güvenlik faktörü çözümlemesi yapılmıştır. Yapılan 

çalışma kapsamında runflat sisteminin güvenlik faktörü değerleri elde edilmiştir.  

 
Güvenlik faktörü analiz çalışmasında elde edilen genel görünüm sonuçlarında sistemin genel olarak güvenli 

olduğu görülmektedir. Şekil 5’te yüke maruz kalan alt parça kısmında bölgesel olarak değerler değişim 

göstermektedir. 

 

 
 

Şekil 5. Runflat sistemi üzerinde yapılan güvenlik faktörü taban görünümü. 

 
Yüke en fazla maruz kalan ve yere basan kısmın analiz incelendiğinde emniyet katsayısının değerleri 

görülmektedir. Özellikle ince kenar kısmına bakıldığında minimum kuvvet ile 5 değeri arasında olduğu sonucu 

elde edilmiştir. Güvenlik faktörünün minimum 1,0545 çıktığı bölge civata bağlantı deliği olduğu görülmektedir 

(Şekil 6). Civata bağlantı noktasında güvenlik faktörünün düşük olması bağlantı kanalının olmasından 

kaynaklanmaktadır. Parçaların birleştirilmesi için kullanılan lama kanalları ve cıvata delikleri bölgesel olarak 

güvenlik faktörünün düşmesine sebep olmaktadır. Tablo 2’de yapılan statik analiz çalışmalarının sonuçları 

gösterilmektedir. 
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Şekil 6. Runflat sistemi minimum güvenlik faktörü. 

 

 

 

Tablo 2. Statik analiz değerleri. 

 

 

Jant modelinde güvenlik faktörü değeri runflat sistemine kıyasla daha düşük bulunmuştur. Şekil 7’de jant 

üzerindeki minumum güvenlik faktörü değeri verilmektedir. Runflat sisteminde çıkan minumum güvenlik faktörü 

civata bağlantı noktasında olduğu sonucu bulunmuştur. Jant kısmında elde edilen sonuçta civata bağlantı 

noktasında oludğu sonucuna ulaşılmıştır [26]. Her iki modeli bakıldığında maksimum gerilme değeri ve minimum 

güvenlik faktörleri sistemlerin en zayıf bölgelerini göstermektedir.  

 

 
 

Şekil 7. Jant üzerindeki minimum güvenlik faktörü [26]. 

  

Yapılan uygulama Yük Analiz sonuçları 

Von Mises Gerilme Değeri 49050 N Maksimum 49,314 MPa 

Toplam Deformasyon 49050N Maksimum 2 mm 

Güvenlik Faktörü 49050 N Minimum 1,0545 
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4. SONUÇ 

Runflat sisteminin statik yüklerden doğan risklere karşı yapılan analiz çalışmasında jant iç yüzeyine uygun 

tasarlanan runflat formunun iç yanak kısımlarında maksimum gerilme ve maksimum deformasyon olduğu 

sonucuna varılmıştır. İç yanak kısmının ince kenarlarında çatlaklar ve küçük parça kırılmalar oluşturduğu 

belirlenmiştir. Oluşan çatlaklar ve kırılmalar runflat sisteminin çalışmasına ve görevini tamamlamasına engel 

olmamaktadır. Güvenlik faktörünün minimum çıktığı bölge civata bağlantı deliğinin olduğu kısmıdır. Civata 

bölgesindeki minimum güvenlik faktörü runflat sistemine zarar vermediği ve olumsuz durumların oluşmasına 

neden olmadığı belirlenmiştir. 
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Abstract 

Linear matrix inequalities (LMIs) are very important tools that allow us to numerically solve control engineering 

problems by means of computer tools and optimization techniques. LMIs are convex constraints for a semidefinite 

programming (SDP). In this paper, optimal control problem is written in the form of LMI eigenvalue problem. 

With the help of the relevant computer tools, controller design is done for linear systems by solving LMI problem. 

A wind turbine control problem is selected as a case study in order to reveal effectiveness of proposed optimal 

control solution. A nonlinear turbine model is linearized at an operating point. For linear wind turbine model, a 

controller design is performed by using linear quadratic regulator (LQR) method. In this design, the LQR problem 

is written as the LMI constraint of the SDP. By numerically solving the optimization problem, a state feedback 

gain matrix which minimizes the performance index is calculated. The designed controller is compared with the 

baseline gain scheduled PI (GSPI) controller on nonlinear wind turbine models in the computer simulation. Results 

reveal that proposed optimal control solution performs satisfactorily well and optimal LMI based LQR control 

proves to be a suitable alternative in controlling nonlinear wind turbine systems. 

Keywords: Linear matrix inequality, linear quadratic regulator, wind turbine. 

1. INTRODUCTION 

Worldwide energy demand is increasing day by day. Renewable energy is an important issue all over the world. 

Wind energy is currently one of the most popular energy sectors. There has been tremendous progress in the wind 

power industry over the past decade and it is the most reliable renewable energy source these days. It also grows 

in its size and power for a better cost schedule in wind power plants. Especially in the European Union, since the 

early 1990s there has been a growing interest in wind power in the area of renewable energy. A wind turbine 

converts kinetic energy in the wind into mechanical energy in a shaft and finally converts it into electrical energy 

in a generator. Resulting energy (Hansen, 2008) is the following  

 E =
1

2
mCpw

2 =
1

2
ρACpw

3 (1) 

where m is mass flow, ρ is air density, w is wind speed, A is area of rotor disk, Cp is power coefficient and E is 

available kinetic energy. Eq. (1) shows that the power of the wind increases with the cube of wind speed and varies 

linearly with air density and area. The power coefficient Cp is the ratio between the actual power detected and the 

maximum available power in the wind. A theoretical maximum, called the Betz limit, was determined for the 

power coefficient Cpmax =
16

27
= 0.593. Modern wind turbines operate close to Cp = 0.5. 

1.1. Statement of the Problem 

Generator torque speed graph is divided into five control regions as shown in Figure 1. These five control regions 

are region 1, 1 +
1

2
, 2, 2 +

1

2
, 3. Region 1 is the control region before the cut-in wind speed. In this region, the 

generator torque is zero and no power is generated from the wind. The rotor is accelerated for startup. Region 2 is 

the region where power capture from the wind is maximized. Here, the optimum tip speed ratio (TSR) is set where 

the power coefficient, Cp is maximum. In region 3, the wind speed is above the rated wind speed. The control task 

in this region is to keep the generator torque constant. At the same time the pitch controller regulates the generator 
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speed at rated value to capture the rated power. Region 1 +
1

2
  is the linear transition region between 1 and 2. A 

lower limit is placed on the speed of the generator in this region. Region 2 +
1

2
 is the linear transition region 

between 2 and 3. This region is needed to limit the generator speed to the speed at which the power is rated. 

 

Figure 19. Torque versus Speed Response of the Variable Speed Controller 

 

2. MATEMATICAL MODEL OF THE WIND TURBINE 

2.1. Model Definition 

The model is developed for a three-blade, upwind, variable-speed 5MW wind turbine. The properties are given in 

Table 1. See (Jonkman et al., 2009) for more features.  

Table 17. Wind Turbine Specifications 

Rating 5 MW 

Control Variable Speed Collective Pitch 

Hub Height 90 m 

Rotor Diameter 126 m 

Cut-in, Rated, Cut-out Wind Speed 3 m/s, 11.4 m/s, 25 m/s 

Cut-in, Rated Rotor Speed 6.9 rpm, 12.1 rpm 

Gearbox Ratio 97 

Rated Generator Speed 1173.7 rpm 

Peak Power Coefficient 0.482 

TSR at Peak Power Coefficient 7.55 

Minimum and Maximum Blade Pitch Setting 0 degree, 90 degrees 

Maximum Absolute Blade Pitch Rate 8 degrees / seconds 

 

A dynamic code like FAST (Fatigue, Aerodynamics, Structures and Turbulence) (Jonkman and Jonkman, 2016) 

developed by National Renewable Energy Laboratory (NREL) in the nonlinear turbine model is useful in design 

and control system simulations. It is recently modified to produce linear state space models of the turbine and is 

extensively tested and validated. FAST provides many degrees of freedom (DOFs) and allows us to switch on or 
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off different DOFs. This means that simplified linear models containing a subset of DOFs can be extracted.  In our 

study, following DOFs are considered: 

 Generator DOF (q1) 
 Drive-Train Rotational Flexibility DOF (q2) 

Each DOF is presented as a linear model at a precise operating point according to first order linear model. 

2.2. Linearization  

We use a linear time invariant (LTI) simplified state space model in control design. FAST dynamic codes are used 

to produce these linear models. This model takes the following form: 

 {
Δẋ = AΔx + BΔu + BdΔud
Δy = CΔx + DΔu + DdΔud

     (2) 

where A, B, Bd, C , D and Dd are matrices of relevant dimensions and Δ shows small perturbations from operating 

point values. Some issues are encountered when a nonlinear wind turbine model is linearized. An important issue 

is the change in control input gain matrix B and disturbance input gain matrix Bd with the operation point. These 

gain matrices are related to partial derivatives of rotor aerodynamic torque according to blade pitch angle and wind 

speed. The rotor aerodynamic torque is shown in Figure 2 according to the blade pitch angle for various wind 

speeds.  

 

Figure 2. Variation of Control Input Gains with Pitch Angle 

The first step in the linearization process is to determine a steady state operation point which is chosen in region 

3. In Figure 2, this operation point is the point where a pitch angle is 14.92 degrees, a wind speed is 18 m/s and a 

rotor speed is 12.1 rpm. At this operating point, the torque versus pitch angle curve has a large negative slope. 

This means that the control input gain matrix B is nonzero. If an operation point with a smaller pitch angle is 

selected for linearization, the slope of the torque versus pitch angle curve is reduced. If the 18 m/s wind speed 

curve is selected, the slope of the curve at the operating point where the pitch angle is 1 degree is approximately 

zero. If we choose this operation point as a linearization point, it will be impossible to approach the trim solution. 

It exhibits an unstable equilibrium point. At this point, the pitch input gain matrix is zero because the slope of the 

curve is zero. A linearization point should lead to convergence of the trim solution. The stable equilibrium point 

must be carefully examined. Variations of disturbance input gain matrix Bd are less important. The value of this 

matrix is generally positive in a wide range of operations. Another important issue is the performance of a control 

system. Performance is only good for small perturbations from the operation point of the turbine. Therefore it is 
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important to implement controller tests through simulations. The controller must be tested for a wide range of 

operation points of the turbine far from the linearization point.  

2.3. Validation of the Linear Model 

For control design, we typically produce periodic linear models around the rotor disc at several points and average 

them to obtain a state space model. For LTI control, a more accurate model can be obtained, if linearization is 

made in enough azimuth steps. Nonlinear model is run at the linearization point for 60 seconds until a steady 

solution is reached. Then a linear model is obtained at each 10 degree rotor angle. 36 linear models are obtained 

for one revolution of the rotor. These models are averaged using a computer code prepared by FAST. The 

following table gives information about the linearized model.  

Table 2. States Information Table 

States State Type Average Operating Point  Desired States 

Δx1(t) Perturbed rotor azimuth (radians) 3.1710 0 

Δx2(t) Perturbed drive-train 

displacement (radians) 

0.0047 0 

Δx3(t) Perturbed rotor speed (rad/s) 1.2635 0 

Δx4(t) Perturbed drive train velocity 

(rad/s) 

1.1242e-07 0 

 

     Table 3. Input Information Table 

Inputs Input Type Average Operating Point Desired Value 

Δu(t) Perturbed control input, rotor 

collective pitch angle (radians) 

0.26 Calculated by 

controller 

Δud(t) Perturbed disturbance input, hub-

height horizontal wind speed 

(m/s) 

18 m/s Uncontrolled 

input 

 

The below simulation results are obtained by activating 2 DOFs, which are generator and drivetrain. As we see in 

Figure 3, when we apply 1 degree perturbed control input Δu, the responses of the linear and nonlinear open loop 

models are approximately the same. But when we apply a 2 degrees perturbed control input Δu, the responses of 

the models differ. They depart from each other as they move away from the point of operation, which is a natural 

result of linearization. The linear model is valid at the operation point and near the operation point. Figure 3 shows 

us that the nonlinear model around the operation point is linearized correctly. Now we can design a linear controller 

according to the linear model in Eq. (2). 
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Figure 3. Linear Model Validation 

3. CONTROL DESIGN 

Linear matrix inequality (LMI) is a mathematical formulation and its main features are convexity (VanAntwerp 

and Braatz, 2000) and linearity. Due to these features LMIs are convex constraints for convex optimization. If a 

control engineering problem is written in LMI form, it can be solved by efficient optimization techniques. By 

means of LMI, all sorts of systems such as high order systems can be solved numerically. In this section we design 

a state feedback rotor collective pitch controller by using LMI based LQR method for NREL 5 MW onshore wind 

turbine in region 3. Performance of this controller is compared with baseline GSPI (Jonkman et al., 2009) 

controller.  State control law is u = ‐Kx. LQR problem can be stated as follows: find a control input u to minimize 

performance index J = x0
TPx0 for an initial condition x0. Matrix P = PT which satisfies algebraic Riccati equation 

ATP + PA‐PBR‐1BTP + Q = 0 minimizes performance index J. Optimal gain matrix becomes K = R‐1BTP. Output 

energy is x0
TPx0 (Boyd et al., 1994). Upper bound of energy is γ. Output energy should be less than upper bound.  

x0
TPx0 < γ  (3) 

Let us write W = P‐1.  Eq. (3) can be written as the following. 

 γ‐x0
TW‐1x0 > 0  (4) 

Eq. (4) can be written as the following LMI by using Schur complement.  

 [
γ x0

T

x0 W
] > 0      (5) 

Quadratic matrix inequality (Willems, 1971) is the following. 

 ATP + PA‐PBR‐1BTP + Q ≥ 0 (6) 

Post-multiplication and pre-multiplication of Eq. (6) by P‐1yields, 

 P‐1AT + AP‐1‐BR‐1BT + P‐1QP‐1 ≥ 0   (7) 

Let us substitute W instead of P‐1. Eq. (7) can be written in the following form.  

WAT + AW‐BR‐1BT +WQW ≥ 0     (8) 

Eq. (8) can be written as the following LMI by using Schur complement. 
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 [
WAT + AW‐BR‐1BT W

W ‐Q‐1
] ≤ 0      (9) 

Eqs. (5) - (8) can be used in semidefinite programming (SDP) (Boyd and Vandenberghe, 2004) as constraints to 

minimize γ. SDP for optimal control LQR problem is the following. 

{
 
 

 
 

minimize γ

subject to [
γ x0

T

x0 W
] > 0,

[
WAT + AW‐BR‐1BT W

W ‐Q‐1
] ≤ 0,W > 0

 

Appropriate state and input weighting matrices are selected respectively as follows. 

Q = [

1000 0 0 0
0 10 0 0
0 0 1 0
0 0 0 1

] , R = [1] (10) 

There are commercial and noncommercial softwares to solve SDP. For example (Matlab) / LMIToolbox (Gahinet 

et al., 1995) is a commercial computer software. Yalmip (Löfberg, 2004) which is developed to model and solve 

SDP problems is a fast and noncommercial computer software and SeDuMi (Saturm, 1998) solver is used for 

solution of LMI problem. We prefer to use Yalmip and SeDuMi to solve SDP problems. As a result of solution of 

the SDP, we find the optimal gain matrix as the following.  

Kopt = [‐31.6223 ‐28.6669 ‐7.0270 ‐6.4340]        (11) 

 

4. COMPARISON OF RESULTS 

Unstructured model uncertainties added to the simulations. 6 DOFs are activated even if LMI based LQR controller 

based on 2 DOFs. Simulations are performed on FAST nonlinear wind turbine Simulink model for LMI based 

LQR and baseline GSPI controllers. As shown in Figure 4, we applied a horizontal turbulence mean 18 m/s wind 

profile developed by NREL TurbSim wind simulator (Platt et al., 2016) to both control systems. The results 

presented in Figure 4 reveal that the accuracy of the LMI based LQR controller is better than that of GSPI, and it 

can respond to disturbance variations more quickly. 

 

 
Figure 4. Comparison of the Results  
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5. CONCLUSION 

In this study, variable speed and variable pitch wind turbine collective pitch control problem is considered with 

design and simulation of an optimal control system using LMI formulation. Blade pitch angle, generator speed 

and generator power are plotted and compared for GSPI and LMI based LQR controllers. The simulation results 

show that the LMI based LQR controller has much better performance in the generator speed and generator power 

regulation in comparison to the baseline GSPI controller despite the fact that LMI based LQR controller requires 

more control effort. The results reveal that LMI based LQR controller is a good alternative in optimal control of 

wind turbines with its good accuracy and quick response to disturbances. 
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Bu çalışmada, indirgenmiş grafen oksit (RGO) takviyeli PET/PBT karışımlarının uyumlaştırılması 

için çalışılmıştır. PET/PBT karışımlarında uyumlaştırıcı olarak, stiren akrilik temelli Joncryl, 1,4 fenilen 

bisoksazolin (PBO) ve glisidil isooktil polihedral oligomerik silseskioksan (GPOSS) kullanılmıştır. %70 

PET ve %30 PBT karışımına %1 oranında RGO ve %1 oranında üç farklı uyumlaştırıcı eklenmiştir. 

Nanokompozitler laboratuvar ölçekli ekstruder kullanılarak eriyik harmanlama yöntemi ile hazırlanmış 

ve enjeksiyon kalıplama yöntemi ile kalıplanmıştır. Hazırlanan örneklerin karakterizasyonu çekme testi, 

dinamik mekanik analiz (DMA), termogravimetrik analiz (TGA), diferansiyel taramalı kalorimetre 

(DSC), Fourier dönüşümlü kızılötesi spektroskopisi (FTIR) kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çekme testi 

sonuçlarına göre en yüksek modül degeri %1 GPOSS içeren nanokompozitte elde edilmiştir. TGA 

sonuçları, PET/PBT/RGO nanokompozitlerinin ısıl özelliklerinde uyumlaştırıcı eklenmesi ile belirgin 

bir değişim olmadığını göstermiştir.  
Anahtar Kelimeler: Poli (etilen teraftalat) (PET), Poli (bütilen teraftalat) (PBT), Grafen, Nanokompozit, 

Uyumlaştırma 

 

1.GİRİŞ 

Poli (etilen tereftalat) (PET) ve poli (bütilen tereftalat) (PBT) çeşitli mühendislik uygulamalarında 

kullanılan ticari termoplastik polyesterlerdir. PBT hızlı kristallenme hızı ve iyi kalıplanabilirlik 

üstünlükerine sahipken, PET'in ısıl eğilme sıcaklığı ve sertliği PBT'nin değerinden daha yüksektir. 

Literatürde, PET ve PBT'nin harmanlanması ile üstün özelliklere sahip yeni bir malzeme elde etmek için 

çok çalışılmıştır. PBT yüksek kristalizasyon hızı ve iyi kalıplanabilme özellikleri ile öne çıkmaktadır ve 

enjeksiyon kalıplama uygulamalarında kullanılmaktadır. PET ise yüksek ısıl eğilme sıcaklığı, sertliği ve 

ekonomik olmasından dolayı kalıplanmış ürün, elyaf ve film üretiminde tercih edilmektedir. Fakat 

PET'in işlenmesi, düşük erime dayanımı ve yavaş kristalleşme hızı nedeniyle daha zordur. Polimer 

harmanlama istenilen özelliklerde yeni polimerik malzemelerin üretilmesi için alternatif bir yöntemdir. 

PET ve PBT’nin amorf fazda karışabilir oldukları bilinmektedir (Wang ve ark.2008, Aravinthan ve Kale 

2005).  

 

Grafen, polimer kompozitlerinin mekanik, elektriksel ve ısıl özelliklerini düşük yükleme 

oranlarında bile artırabilen potansiyel bir nano dolgudur. Grafen, karbon atomlarının altıgen bir kafes 

içerisinde sp2 hibritleşmesi yaparak bir araya gelmeleri sonucu oluşan iki boyutlu (2D) kristalin bir 

malzemedir. Grafen oksit (GO) ise grafen ile karşılaştırıldığında yapısında daha fazla fonksiyonel gruplar 

bulundurmaktadır. Bu fonksiyonel gruplar matris ile GO arasındaki etkileşimi artırarak dolgunun matris 

içindeki dağılımını da iyileştirebilir. Ancak, bu oksijen içeren fonksiyonel gruplar nedeniyle GO 

yalıtkandır. GO’yu elektriksel ve ısıl olarak iletken hale getirmek için indirgeme işlemi ile indirgenmiş 

grafen oksit (RGO) elde edilmektedir (Du ve Cheng, 2012).Kompozit özelliklerinde iyileşmelerin 

görülebilmesi için grafenin matris içinde dağılımı ve arayüzey etkileşimi kilit faktörlerdir. 
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Polimer matris ile takviye arasındaki arayüzey etkileşimini artırmak için yapıya uyumlaştırıcı 

eklenmesi ekonomik, güvenilir ve basit bir yöntemdir. Uyumlaştırıcılar polimer ve takviye ile bağ 

kurabilecek fonksiyonel gruplara sahip olmalıdır. PET ve PBT zincir sonlarında hidroksil ve karboksil 

gruplarını içerirler. Termoplastik PET karışımlarının uyumlaştırılmasında epoksi içeren bileşikler, 

maleik anhidrid ve metakrilatlar kullanılmaktadır. Epoksi grubunun, hidroksil ve karboksil gruplarının 

her ikisi ile ve yine GO yüzeyindeki oksijenli gruplar ile reaksiyon verebilmesi beklenmektedir.  Joncryl 

yapısında epoksi fonksiyonel grupları bulunduran bir zincir uzatıcıdır ve polikondenzasyon polimerleri 

için uygundur. Bu çalışma için tercih edilen bir diğer uyumlaştırıcı epoksi fonksiyonel grupları içeren 

glisidil isooktil polihedral oligomerik silseskioksan (GPOSS)’dır. POSS nano dolgusunun polimer 

yapısına eklenmesi malzemenin mekanik, ısıl dayanım gibi özelliklerini geliştirir. Epoksi temelli 

uyumlaştırıcların yanında bisoksazolinler de polikondenzasyon polimerleri için etkin zincir uzatıcıları ve 

pek çok karışım için de reaktif uyumlaştırıcılardır.  Bu çalışmada, 1.4 fenilen bisoksazolin (PBO) 

uyumlaştırıcı olarak seçilmiştir. PBO polikondenzasyon polimerleri için zincir uzatıcılık görevini 

karboksil uç gruplarını bağlayarak yerine getirir. 

 

2.MATERYAL VE METOD 

 

Bu çalışmada, (rGO) takviyeli PET/PBT kompozitlerinin ısıl ve mekanik özellikleri incelenmiştir. 

Çalışmada kullanılan RGO, Hazerfen Kimya Malzeme ve Enerji Tek. San A.Ş’den temin edilmiştir. 

Arayüzey uyumunu artırmak için farklı uyumlaştırıcılar kullanılmıştır. Çalışmada uyumlaştırıcı olarak; 

Stiren akrilik temelli Joncryl, 1,4 fenilen bisoksazolin (PBO), Glisidil isooktil polihedral oligomerik 

silseskioksan (GPOSS) kullanılmıştır. 

 

2.1 Kompozitlerin Hazırlanması 

 

Nanokompozitler, laboratuvar ölçekli çift vidalı ekstruder de eriyik harmanlama yöntemi ile 

hazırlanmıştır. Ekstruder kovan sıcaklığı 260 °C vida hızı 100 rpm karıştırma süresi 3 dk olarak eriyik 

olarak karıştırılmıştır. Daha sonra, örnekler, 260 °C'lik ve 10 bar'lık enjeksiyon basıncına sahip bir 

laboratuvar ölçekli enjeksiyon kalıplama makinesinde kullanılarak, oda sıcaklığında kalıplanmıştır. 

Hazırlanan kompozitlerin bileşimleri Tablo1`de verilmiştir. Kompozitlerin karakterizasyonu için 
diferansiyel taramalı kalorimetre (DSC), termal gravimetrik analiz (TGA), çekme testi ve Fourier 

dönüşümlü kızılötesi spektroskopisi (FTIR) kullanılmıştır. 

 

Tablo 1. Hazırlanan Karışımların Bileşimi 

BİLEŞEN % BİLEŞİM 

 PET/ PBT 70/30 

(PET/PBT) / rGO   99(70/30)/1.0 

(PET/PBT)/ rGO  / GPOSS 98(70/30)/1.0/1.0 

(PET/PBT) / rGO  / JONCRYL 98(70/30)/1.0/1.0 

(PET/PBT) / rGO  / PBO 98(70/30)/1.0/1.0 
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3. SONUÇ 

PET PBT karışımlarının ve kompozitlerin modül değerleri Şekil 3.1’de, kopmada uzama değerleri 

Şekil 3.2’de ve kopma dayanımı Şekil 3.3`te verilmiştir. 70/30 PET/PBT karışımının modül değeri 2740 

MPa olarak belirlenmiştir. Genel olarak modül değerleri ise rGO ilavesi ile artış göstermiş, en yüksek 

modül değeri %1 GPOSS içeren nanokompozitte elde edilmiştir. 

 

 
Şekil 3.1 PET-PBT Karışımı ve Kompozitlerin Modül Değeri 

 

PET/PBT karışımının kopmada uzama değeri yaklaşık olarak %476’dır. Karışımın kopma uzaması 

değeri ise rGO ilavesi ile %28 oranında düşmüştür. PET/PBT/RGO bileşimine uyumlaştırıcı eklenmesi 

ile birlikte bir miktar artış gözlenmiştir. En fazla artış Joncryl içeren kompozitte görülmüştür. Ancak 

uyumlaştırıcılı karışımların kopmada uzama değerleri polimerik matristen düşük değerdedir. PET/PBT 

karışımının çekme dayanımı, rGO ve uyumlaştırıcı ilavesi artmıştır (Şekil 3.3). PBO ile %19 artış, 

Joncryl ve GPOSS %16’lık bir artış sağlanmıştır. 

                                      

 
Şekil 3.2  PET-PBT Karışımı ve Kompozitlerin Kopma Uzaması 
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Şekil 3.3 PET-PBT Karışımı ve Kompozitlerin Çekme Dayanımı 

 

Nanokompozitlerin DSC testi sonuçları Tablo 2’de verilmiştir. Genel olarak camsı geçiş sıcaklığı 

değerlerinin (Tg) grafen kullanımı ile azaldığı belirlenmiştir. En düşük Tg değeri GPOSS kullanıldığında 

52.7 0C olarak elde edilmiştir. PET/PBT karışımına, Grafen eklenmesi soğuk kristallenme sıcaklığını 

yükseltirken, GPOSS ve PBO eklenmesi bu sıcaklığı düşürmüştür. Joncryl kullanıldığında ise 

kristallenme sıcaklığı değişmemiştir. Erime sıcaklığı ise grafen kullanımı ile yaklaşık 10 derece kadar 

azalmıştır. % kristalinite değerleri PET’e göre hesaplanmıştır. Erime entalpisinin teorik değeri PET için  

12,56X10-4 (J/Kg) alınmıştır (Bastioli ve ark. 1990).  Uyumlaştırıcılar arasında en yüksek % kristalinite 

PBO içeren nanokompozitde elde edilmiştir. 

 

Tablo 2. Nanokompozitlerin DSC sonuçları 

Numuneler 
Tg 

(°C) 

Tc 

(°C) 

Tm 

(°C) 
∆HC 

(j/g) 

∆Hf 

(j/g) 

% 

Xc 

PET / PBT 69.6 108.54 253.4 14.92 -30.64 17.87 

PET/PBT/Grafen 62.8 117.22 244.5 29.50 -36.78 8.36 

PET/PBT/RGO/Gposs 52.7 105.90 250.1 19.63 -27.19 8.77 

PET/PBT/RGO/Joncryl 65.7 117.67 249.7 24.24 -28.62 5.08 

70PET/30PBT/ 

RGO/PBO 
65.1 102.21 252.6 20.85 -29.57 

10.12 

 

Hazırlanan kompozitlerin ısıl kararlılıgı TGA analizi ile belirlenmiştir. Örneklerin TGA sonuçları Tablo 

3’de verilmiştir. TGA’da tek basamaklı bir bozunma gözlenmiştir. Bozunma başlangıç sıcaklığı 382 -

392 0C arasında değişmiştir. En yüksek bozunma başlangıç sıcaklığı GPOSS kullanıldığında 

gözlenmiştir.                                 
  



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                                  925 

 

 

Tablo 3. Hazırlanan Örneklerin TGA Sonuçları 

Numune 
Tonset 

(0C) 

Tendset  

(0C) 

Tmax 

(0C) 

Kalıntı 

 (850 0C) 

(%wt.) 

PET / PBT 385.1 439.1 415.3 15.8 

PET/PBT/Grafen 384.1 435.9 412.6 14.6 

PET/PBT/RGO/Gposs 392.9 427.6 413.2 13.4 

PET/PBT/RGO/Joncryl 384.5 435.2 408.4 14.4 

70PET/30PBT/RGO/PBO 382.3 435.0 408.9 11.8 

 

Hazırlanan örneklerin DMA analizi ile elde edilen depolama modülü ve Tan delta grafikleri 

sırasıyla Şekil 3.4 ve 3.5’de verilmiştir. Karışımların depolama modülü değerleri PET-PBT karışımına 

grafen eklenince düşmüş ancak uyumlatırıcıların eklenmesi ile tekrar artmıştır. Tan delta değerlerinde en 

düşük yükseklik GPOSS kullanıldığında gözlenmiştir. Bu durum PET/PEBT/RGO karışımında en iyi 

arayüzey uyumunun GPOSS kullanıldığında elde edildiğini göstermektedir. 

 

 
Şekil 3.4 Kompozitlerin depolama modulü grafikleri 

 
Şekil 3.5 Kompozitlerin Tan delta grafikleri 

 

Hazırlanan Örneklerin FTIR Spektrumları Şekil 3.6’da verilmiştir. İndirgenmiş grafen oksit ve 

uyumlaştıcı kullanımından sonra matrisin kimyasal yapısındaki değişimleri incelemek için FT-IR analizi 

yapılmıştır. Uyumlaştırıcı içeren PET/PBT/RGO örneklerinde elde edilen pikler arasında herhangi bir 
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fark gözlenmemiştir. PET/PBT karışımının FT-IR spektrumunda 800’de gözlenen pik diğer örneklerde 

kaybolmakta yada şiddeti azalmaktadır.  Uyumlaştırmanın bu pik üzerinden gerçekleştiği düşünülmüştür. 

  

 
Şekil 3.6. Nanokompozitlerin FTIR spektrumları 

4. TARTIŞMA 

Bu çalışmada PET/PBT/RGO kompoziti üzerine üç farklı uyumlaştırıcının etkisi incelenmiştir. 

PET/PBT karışımının çekme dayanımı, rGO ve uyumlaştırıcı ilavesi ile artmıştır. En yüksek dayanım 

değeri PBO ile %19 oranında gözlenmiştir. TGA’da tek basamaklı bir bozunma gözlenmiştir. Bozunma 

başlangıç sıcaklığı 382 -392 0C arasında değişmiştir. Uyumlaştırıcılar arasında en düşük Tg değeri 

GPOSS kullanıldığında gözlenirken, en yüksek % kristalinite PBO da elde edilmiştir. Tan delta 

değerlerinde en düşük yükseklik GPOSS kullanıldığında gözlendi.  Bu durum, GPOSS kullanılan 

karışımda arayüzey uyumunun arttığını göstermektedir. 
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Abstract 

4-Chlorobenzyl alcohol were studied theoretically at the DFT/B3LYP/6-311++G(d,p) level. The calculations 

resulted that the compound may exist in two conformers belong to C-C-O-H dihedral angle. The conformer I of 

the molecule was calculated to be the most stable form in the ground electronic state, being more stable than the 

conformer II by ca. 3 kJ mol-1 (with zero point energy). 4-Chlorobenzyl alcohol (4-ClBA) potential energy profile 

for internal rotation around the C-O bond calculated and plotted. Calculated HOMO-LUMO energy gap showed 

that it was corresponds to the transition →* state. The most important natural bond orbital (NBO) interactions 

in both 4-ClBA conformers and their relative importance were analysed. These results were interpreted based on 

results of NBO and time-dependent DFT (TD-DFT) calculations. Electron density surfaces of NBOs for two 

conformers of 4-ClBA calculated at the B3LYP/6-311++G(d,p) level of theory showing the dominant orbital 

interactions. 

Keywords: 4-Chlorobenzyl alcohol, TD-DFT, NBO, Electron density surfaces. 

1. INTRODUCTION 

Benzyl alcohol (BA) is an aromatic molecule that has many uses in synthetic chemistry. BA and its derivatives 

are found in many natural and consumer products (Miller et al., 2008). Conformers of BA was studied by 

supersonic jets with tuneable lasers in the ultraviolet and distinguished by in-situ electronic transitions (Johnson 

et al., 1990). Tang et al. (2010) studied on conformational structure and barrier energies of 3-fluorobenzyl alcohol 

by free jet absorption millimeter wave spectroscopy. They found two conformers (E and Z form) and Z form was 

the most stable than E form. 

The crystal structure of 4-chlorobenzyl alcohol (C7H7ClO; 4-ClBA) was determined using single crsytal X-ray 

diffractometry by Hashimoto et al. (1988). They shown to crystallize in the space group P21, monoclinic with 

a=12.069 (3), b=4.933(1), c=5.906(3) Å, =102.63(3)o, and Z=2. The molecule takes a trans form to the position 

according to the aryl group.  

In this study, 4-ClBA was optimized using DFT-6311++G(d,p) basis set and two minima were found with ca. 3.95 

kJ mol-1 relative energy. While NBO analysis was performed, second order perturbation Fock matrix equation 

results were used. These calculations resulted with stabilization energies and dominant →* interactions for two 

conformers. From the TD-DFT results, the low excited state energies of 4-ClBA were found.  

 

2. THEORETICAL CALCULATIONS 

In this study, all calculations were performed using the Gaussian 09 (Frisch et al., 2009) software package and 

GaussView5 (Dennington et al., 2009) molecular visualization programs. The DFT calculations were done using 

Becke’s three-parameter hybrid functional (Becke, 1988) with the Lee-Yang-Parr correlation functional (Lee et 

al., 1988), a combination that gives rise to the well-known B3LYP method. In electronic structure calculations, 

basic sets use linear combinations of gaussian functions to form molecular orbitals in a molecule. Excited states 

energies were calculated using the time-dependent density functional theory (TD-DFT) with the B3LYP/6-

311++G(d,p) basis set (Bauernschmitt ve Ahlrichs, 1996; Stratmann, 1998). The relative stability of the 

conformers was explained using the natural bond orbital (NBO) was performed according to Weinhold and co-

workers, using NBO 3.1 (Reed et al., 1988) as implemented in Gaussian 09. 
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3. RESULTS AND DISCUSSION 

4-ClBA was optimized using DFT with B3LYP/6-311++G(d,p) basis set. The compound has two different 

conformers belong to C-C-O-H dihedral angle and the geometries of the conformers of 4-ClBA are given in Figure 

1, together with the adopted atom numbering. Both conformers have a planar geometry with C1 point group. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 20. Optimized conformers scheme of 4-ClBA at B3LYP/6-311++G(d,p) basis set. 

 

As seen in Table 1, 4-ClBA_I is most stable form according to relative energies (relative electronic energy (E), 

relative electronic+zero point vibrational energy (E(ZPV)) and relative Gibbs energy (G)). The calculated 

relative energy difference between two conformers are 3.95, 3.02 and 2.75 kJ mol-1 for E, E(ZPV) and G, 

respectively.  

 

Tablo 1. Calculated relative and Gibbs energies obtained from B3LYP/6-311++G(d,p) calculations. 

 

 

 

 

  

Conformer E 

hartree 

E+ZPV 

hartree 

Gibbs 

hartree 
E 

kJ mol-1 

E(ZPV) 

kJ mol-1 

G 

kJ mol-1 

4-ClBA_I -806.499 -806.376 -806.410 
   

4-ClBA_II -806.497 -806.374 -806.409 3.95 3.02 2.75 

4-ClBA_I 4-ClBA_II 
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Figure 2. B3LYP/6-311++G(d,p) calculated potential energy profile for conformational interconversion in 4-

ClBA (C1-C12-O14-H15). 

 

The calculated energy barrier for 4-ClBA_I→4-ClBA_II conformers, by internal rotation of the aryl group about 

the C-O bond (Figure 2), was found to be 6.64 kJ mol-1 (2.54 kJ mol-1 in the reverse direction) (Fig. 2).  

 

Table 2. Calculated excitation energies, oscillator strengths, absorption wavelength and percentage contribution 

of orbital localization of 4-ClBA_I using B3LYP/311++G(d,p) level. 

 

State E (eV) f  (nm) 
Percentage contribution of 

orbital localization 

S0 0.00    

S1 5.06 0.0048 245 

HOMO→LUMO+1 (%48) 

HOMO-1→LUMO (%32) 

HOMO-1→LUMO+1 (%19) 

S2 5.50 0.1671 226 

HOMO→LUMO (%55) 

HOMO→LUMO+1 (%34) 

HOMO-1→LUMO (%20) 

S3 5.81 0.0034 213 

HOMO→LUMO+2 (%66) 

HOMO→LUMO+3 (%14) 

HOMO-1→LUMO+1 (%10) 

S4 6.00 0.0186 207 

HOMO-2→LUMO (%61) 

HOMO-1→LUMO+1 (%20) 

HOMO-1→LUMO (%14) 

S5 6.10 0.0259 203 

HOMO→LUMO+3 (%48) 

HOMO-2→LUMO (%17) 

HOMO-1→LUMO (%12) 

S6 6.17 0.0978 201 
HOMO-2→LUMO+1 (%53) 

HOMO-1→LUMO+1 (%19) 
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Table 3. Calculated excitation energies, oscillator strengths, absorption wavelength and percentage contribution 

of orbital localization of 4-ClBA_II using B3LYP/311++G(d,p) level. 

 

State E (eV) f  (nm) 
Percentage contribution of 

orbital localization 

S0 0.04    

S1 5.06 0.0059 245 
HOMO→LUMO (%43) 

HOMO-1→LUMO+2 (%13) 

S2 5.47 0.0878 227 

HOMO→LUMO+1 (%45) 

HOMO→LUMO (%42) 

HOMO→LUMO+2 (%29) 

HOMO-1→LUMO (%12) 

S3 5.65 0.0535 220 

HOMO→LUMO+2 (%58) 

HOMO→LUMO+3 (%17) 

HOMO-1→LUMO+1 (%11) 

S4 5.89 0.0005 210 
HOMO→LUMO+3 (%61) 

HOMO→LUMO+4 (%14) 

S5 6.05 0.0222 205 

HOMO-1→LUMO+2 (%49) 

HOMO-1→LUMO+1 (%38) 

HOMO-1→LUMO (%23) 

HOMO-1→LUMO+3 (%13) 

S6 6.16 0.0011 201 
HOMO→LUMO+5 (%56) 

HOMO→LUMO+3 (%28) 

 

The energies of vertical transitions from S0 to the lowest energy excited singlet states S1, S2, S3, S4, S5 and S6 were 

calculated at the TD-DFT/B3LYP/311++G(d,p) level for the two conformers of 4-ClBA using C-C-O-H dihedral 

angle for 4-ClBA_I about 60o and for 4-ClBA_II conformer about 165o. The results of these calculations given in 

Table 2 and 3. They shows that among the excitations to all singlet states S2 has substantial oscillator strength.  

 

Table 4. Stabilization energies for selected NBO pairs as given by second-order perturbation theory analysis of 

the Fock matrix in the NBO basis for 4-ClBA_I obtained from the B3LYP/6-311++G(d,p) calculationsa. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a See atom numbering in Figure 1. LP, lone electron pair orbital. 

 

Orbital interaction energies, E(2), between filled (donor) and empty (acceptor) NBOs (including non-Lewis extra-

valence Rydberg orbitals) are obtained from the second-order perturbation approach (Weinhold and Landis, 2005). 
2

(2)
ij

ij i

j i

F
E E q

 
  


 (1) 

Pair 
Donor NBO 

(i) 

Acceptor 

NBO 

(j) 

E(2) 

kJ/mol 
(j)-(i) 

au 

F(i,j) 

au 

AI (C1-C6) *(C2-C3) 84.23 0.28 0.068 

BI (C1-C6) *(C4-C5) 89.70 0.27 0.069 

CI (C2-C3) *(C1-C6) 83.64 0.29 0.068 

DI (C2-C3) *(C4-C5) 87.86 0.27 0.068 

EI (C4-C5) *(C1-C6) 75.99 0.30 0.067 

FI (C4-C5) *(C2-C3) 78.71 0.30 0.067 

GI LP (3) Cl *(C4-C5) 51.66 0.33 0.062 
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where 2

ijF  is the Fock matrix element between the i and j NBO orbitals, εj and εi are the energies of the acceptor and 

donor NBOs, and qi  is the occupancy of the donor orbital. As shown in Table 4 and 5, the most important NBO 

interactions in both conformers are of the same type, and their energies is also similar.  

 

Table 5. Stabilization energies for selected NBO pairs as given by second-order perturbation theory analysis of 

the Fock matrix in the NBO basis for 4-ClBA_II obtained from the B3LYP/6-311++G(d,p) calculationsa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
a See atom numbering in Figure 1. LP, lone electron pair orbital. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. Electron density surfaces of selected NBOs for 4-ClBA_I calculated at the B3LYP/6-311++G(d,p) level 

of theory showing the dominant orbital interactions (see Table 4). Isovalues of the electron densities are equal to 

0.02 e. Purple and green colors correspond to negative and positive wave function signs. Color codes for atoms: 

red, O; gray, C; white, H; green, Cl. 

 

The most relevant NBO interactions for 4-ClBA_I and 4-ClBA_II are listed in Table 4 and 5 and plotted in Figure 

3 and 4. In relation with interactions involving the π-system of the molecule, orbital interactions of types A, B, C, 

D, E and F in Table 4 and 5 reflect the delocalization over the carbon atoms of the benzene ring, G type reaction, 

between the lone electron pair of the chloro atom and the benzene ring atoms, has lower stabilization energy than 

the other reaction types. The calculated total stabilization energy associated with the main orbital interactions 

favors the 4-ClBA_II conformer by ca. 3.9 kJ mol-1 over the 4-ClBA_I form.  

Pair Donor NBO 

(i) 

Acceptor NBO 

(j) 

E(2) 

kJ/mol 
(j)-(i) 

au 

F(i,j) 

au 

AII (C1-C2) *(C3-C4) 93.34 0.27 0.069 

BII (C1-C2) *(C5-C6) 88.11 0.28 0.069 

CII (C3-C4) *(C1-C2) 74.82 0.31 0.066 

DII (C3-C4) *(C5-C6) 82.51 0.29 0.068 

EII (C5-C6) *(C1-C2) 82.89 0.29 0.069 

FII (C5-C6) *(C3-C4) 83.73 0.27 0.067 

GII LP (3) Cl *(C3-C4) 50.33 0.33 0.061 

AI BI CI DI 

EI FI GI 
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Figure 4. Electron density surfaces of selected NBOs for 4-ClBA_II calculated at the B3LYP/6-311++G(d,p) level 

of theory showing the dominant orbital interactions (see Table 5). Isovalues of the electron densities are equal to 

0.02 e. Purple and green colors correspond to negative and positive wave function signs. Color codes for atoms: 

red, O; gray, C; white, H; green, Cl. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)  

 

  
(a) (b) 

 

 

Figure 5. Electron density HOMO-LUMO surfaces of energy for (a) 4-ClBA_I and (b) 4-ClBA_II. 

 

The energy difference between the HOMO (Highest Occupied Molecular Orbital) and LUMO (Lowest 

Unoccupied Molecular Orbital) for 4-ClBA_I is 5.89 eV and for 4-ClBA_II is 6.12 eV and plotted in Figure 5. 

 

AII BII CII DII 

EII FII GII 

5.89eV 6.12eV 
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(a) (b) 

 

Figure 6. NBO charges (Units of electron; e=1.60217646×10-19C) for (a) 4-ClBA_I and (b) 4-ClBA_II, obtained 

from B3LYP/6-311++G(d,p) calculations (See in Figure 1 for atom numbering). 

 

Table 6. Natural bond orbital (NBO) atomic chargesa for two conformers of 4-ClBA, obtained from B3LYP/6-

311++G(d,p) calculationsb. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

a In units of electron; e = 1.60217646 × 10-19 C.  
b See Figure 1 for atom numbering. 

 

 

The NBO charges for the two conformers are shown in Table 6 and Figure 6. The charges on atoms in both 

conformers are identical. The interaction between the dipoles associated with the highly polarized C-O bond of 

the aryl group (charges on H15 and O14 are, in both conformers, of ca. +0.46 and -0.73 e, respectively). 

Mapping of the electrostatic potential onto the molecular surface was performed with GaussView5, and given in 

Figure 7. The maps of two conformers showed that the positive potentials are most concentrated around the H15 

atom while the negative potentials are most concentrated on O14. So, O14-H15 bond is more attractive than the 

other bonds. 

 

Atom Number 4-ClBA_I 4-ClBA_II 

C1 -0.07787 -0.05747 

C2 -0.17607 -0.18263 

C3 -0.21839 -0.21619 

C4 -0.03676 -0.04070 

C5 -0.22124 -0.21978 

C6 -0.18408 -0.18771 

H7 0.22011 0.23011 

H8 0.22153 0.21989 

H9 0.22140 0.21994 

H10 0.20684 0.20436 

Cl11 0.00067 -0.00539 

C12 -0.03446 -0.02790 

H13 0.16050 0.16948 

O14 -0.72496 -0.73409 

H15 0.45434 0.46211 

H16 0.18844 0.16598 
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(a) (b) 

 

Figure 7. Molecular electrostatic potential (MEP) surfaces for (a) 4-ClBA_I and (b) 4-ClBA_II. 

 

4. CONCLUSION 

The DFT, TD-DFT and NBO analyses of 4-chlorobenzyl alcohol (4-ClBA) were done by quantum chemical 

methods. It was found two conformers resulted from potential energy profiles calculating by B3LYP/6-

311++G(d,p) level. 4-ClBA_I was the most stable form in the ground electronic state, being than the other 

conformer about 3.95 kJ mol-1. The relative stabilization energies of two conformers was explained using the NBO 

method. HOMO-LUMO energies of 4-ClBA_I  and 4-ClBA_II were calculated and found to be about 5.89 and 

6.12 eV, respectively. MEP surfaces and NBO charges were determined for two conformers according to 

Schrödinger wave equation. 
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Özet 

Deprem kuşağında bulunan ülkelerde, can ve mal güvenliği için betonarme yapıların kalitesi önemlidir. Bu 

yapıların kalitesini yapının temel elemanları olan betonun ve betona gömülü çelik donatıların durumu belirler. 

Betonarme yapıların durumu yapıya zarar vermeden belirlenmelidir. Bir betonarme yapıda jeofizik yöntemlerle 

hiçbir delgi veya karot alma işlemi yapılmaksızın tamamen hasarsız olarak beton dayanımı, betona gömülü çelik 

donatıların yerlerinin tespiti ve korozyon durumu belirlenebilir. Belirlenen bu özellikler karot örneği gibi sadece 

yapının küçük bir kısmını değil bütün yapıyı temsil ederler.  Ultrasonik yöntem ile betonarme yapı üzerinde 

yapılan ölçümlerle, betonun kırık-çatlak yapısı, dayanımı, elastik parametreleri ve betonun içindeki boşluklar 

belirlenerek betonun kalitesi tespit edilebilir. Yer radarı (Ground Penetrating Radar) yöntemi kullanılarak, betonun 

içindeki donatıların yerleri, aralıkları,  sayılar ve beton içerisindeki boşluklar belirlenebilir.  Elektrik özdirenç 

yöntemi ile ise betonun nemliliği ve donatıların korozyon durumu ortaya konulabilir.  Bu çalışmada, betonarme 

yapılarda gerçekleştirilen bazı jeofizik incelemeler verilmektedir. Bu amaçla enine ve boyuna donatılar 

yerleştirilmiş düşey bir betonarme yapı oluşturulmuştur.  Bu yapıda,  ultrasonik yöntemle kırık ve çatlak tespiti, 

kalite belirleme, yer radarı yöntemi ile donatı tespiti yapılmıştır.  Ayrıca, depreme dayanıklı yapı tasarımı amacıyla 

betonarme bir perde yapısı oluşturulmuştur. Bu yapı elemanının durumu, jeofizik ölçülerle araştırılmıştır. Betonun 

kalitesi ve nemliliği yapının donatılarının yerleri, donatıların korozyon durumu ve yüzeyden görülmeyen çatlakları 

incelemek amacıyla ultrasonik, yer radarı ve elektrik özdirenç yöntemleri kullanılmıştır. Çalışmada ayrıca, güneş 

panelleri yapı temellerinde beton içine gömülü donatılar araştırılmıştır. Bu yapı incelemesinde yer radarı ile beton 

içine gömülü donatıların durumu ortaya konulmaya çalışılmıştır. Yapılan değerlendirmeler sonucunda kullanılan 

yöntemlerin, yapıya herhangi bir zarar vermeden, hızlı ve ucuz bir şekilde yapının kalitesini, nemliliğini, 

donatıların yerleri ve korozyon durumunu ortaya koyduğu anlaşılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Beton kalitesi, donatı durumu,  korozyon, jeofizik yöntemler   

 

1. GİRİŞ 
 

Alp-Himalaya deprem kuşağı üzerinde yer alan ülkemizde şimdiye kadar pek çok yıkıcı deprem olmuş ve 

gelecekte de yıkıcı depremler meydana gelecektir. Ülkemizde, diğer yapı türlerine göre sağladığı pek çok avantaj 

nedeniyle barınmak için çoğunlukla betonarme yapılar tercih edilmektedir.   Oluşan depremlerde birçok tarihi ve 

betonarme yapı hasar görmüş ve yıpranmıştır. Ülkemizde öncelikli olarak deprem riski yüksek bölgelerde olmak 

üzere deprem dayanımı düşük yapılar için kentsel dönüşüm çalışmaları yürütülmektedir.   Betonun kalitesi, 

taşıyıcı elemanların içerisindeki donatı sayısı ve durumu,  yapı elemanları içerisinde kırık ve çatlakların 

belirlenmesi, yapı elemanlarında korozyon tespiti gibi birçok faktör yapının kalitesini gösteren parametrelerdir. 

Mühendislik yapılarının durumu, yapı iskeletini oluşturan elemanların (beton ve donatı) kalitesi, bu yapılara 

zarar vermeden jeofizik yöntemlerle ortaya konulabilir. Bu araştırmalarda kullanılan jeofizik yöntemler; 

ultrasonik, yer radarı ve elektrik özdirenç yöntemleridir. Bu uygulamalar, yapıdan bir örnek almaya ihtiyaç 

duymaz, yapının tamamının incelenmesini sağlar, içyapısının görüntüsünü, sismik ve elektrik özelliklerini verir, 

hızlı ve ekonomiktirler.  

 

Son yıllarda yapı araştırmalarında tahribatsız olarak uygulanan jeofizik yöntemlerin kullanımı giderek 

artmaktadır (Cecire, 2003; Barroso ve ark., 2006; Gosa´lbez ve ark., 2006; Nuzzo ve ark., 2010; Diana ve Fais, 

2010; Siedel ve Siegesmund, 2011; Martı´nez-Martı´neza ve ark., 2011; Uyanık ve ark., 2011; Hannachi ve 
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Guetteche, 2012; Cheilakou ve ark.,  2013; Babacan ve Gelişli, 2015; Solla ve ark.,  2016; Mechbal ve 

Khamlichi, 2017; Özçelik ve Gelişli, 2018).    

 

Bu çalışmada oluşturulan düşey bir betonarme yapı üzerinde jeofizik yöntemlerle araştırmalar yapılmıştır. Bir 

kolon yapısı üzerinde ultrasonik yöntem ile boyuna dalga hızları ölçülerek kolonun beton kalitesinin tespitine 

çalışılmıştır. Donatı çapı, aralığı ve paspayı bilinen yapı üzerinde yer radarı yöntemi ile ölçümler yapılarak 

donatıların tespiti ve betonarme yapının elektrik özdirenç haritası oluşturularak korozyon durumu araştırılmıştır. 

Ayrıca, metal kiriş bağlantılı bir yapının durumu da jeofizik yöntemlerle araştırılmıştır. Bu çalışma kapsamında 

gerçekleştirilen diğer bir uygulama ise, bir santral projesinde yer alan güneş panellerinin beton temelleri 

içerisinde olması gereken çelik donatıların yer alıp almadığının yer radarı yöntemi ile araştırılmasıdır.   Yapılan 

uygulamalar, jeofizik yöntemlerin yapı incelemelerinde hızlı ve ekonomik olarak başarılı sonuçlar verdiğini 

ortaya koymuştur.   

 

2. KULLANILAN YÖNTEMLER 

 

2.1. Ultrasonik Yöntem 

Ultrasonik yöntem; yapay kaynaklarla üretilerek malzeme içerisine gönderilen akustik dalgaların, araştırma 

yapılan kütle içerisinde yayılarak alıcı aletlerle kaydedilmesi esasına dayanan bir jeofizik yöntemdir (Jones ve 

Gatfield, 1955). Betonarme yapı elemanlarının dayanımları silindirik veya kübik beton numunelerin 

laboratuvarda kırılması yolu ile tayin edilmektedir. Halbuki ultrasonik dalga yayılma hızı tahribat yapmaksızın 

ölçülerek, betonun basınç dayanımı güvenilir bir hassasiyetle tayin edilebilir.  Betona ait sismik hızlar ultrasonik 

yöntem ile ölçüldükten sonra betonun özelliklerini veren parametreler ilgili bağıntılar vasıtası ile hesaplanır. Son 

yıllarda, yapı kalite araştırmalarında yapıya hasar vermeksizin uygulanabilen ultrasonik hız ölçümleri önem 

kazanmıştır.  Malzemenin içinden geçen dalgaların hızı, daha çok içinden geçtiği malzemenin elastik özellikleri 

ve yoğunluğu ile ilgilidir. Ultrasonik ölçümle taşıyıcı sistemlerin boyuna ve enine dalga hızları belirlenerek 

elastisite modülü hesaplanır. Bu değer kullanılarak betonun basınç dayanımı bulunur.  Betonun içerisindeki 

çatlak ve boşluk miktarı arttıkça ses dalgası hızı azalır. Bu nedenle, boyuna dalga hızları sıklıkla kayaçların ve 

betonun kalite değerlendirmesi için bir araç olarak kullanılmaktadır (Krautkramer, 1969; Green, 1973; Singh ve 

Sharma, 2008). Ultrasonik hız ölçüm ekipmanı; ultrasonik hız ölçüm cihazı, verici ve alıcı probları ile yüksek 

voltaj puls üretecinden oluşur. Vericiden gönderilen dalgalar numune içerisinde seyahat ederek alıcıya ulaşır. 

Kaydedilen parametre dalganın kaynaktan çıkıp alıcıya gelmesi için geçen zamandır. Ayrıca kaynak ve alıcı 

uzaklığı ölçülebildiğinden bilinen bir parametre olarak hesaplarda kullanılmaktadır. Sismik dalga hızı numune 

boyunun geçiş zamanı oranıdır. Doğrudan, kaydırma ve dikey ölçüm olmak üzere farklı ölçüm teknikleri 

mevcuttur.    

 

2.2. Yer Radarı Yöntemi 

Yer radarı yöntemi,  araştırılan ortamın sığ derinliklerini yüksek çözünürlükte görüntüleyebilen elektromanyetik 

bir yöntemdir.  Yöntem ile malzeme içerisine gönderilen ve zaman içinde değişen yüksek frekanslı 

elektromanyetik alanlar kullanılarak incelemeler yapılmaktadır. Yapı araştırmalarında verici antenle yapıya 

yüksek frekanslı elektromanyetik enerji gönderilip, yapı içerisindeki herhangi bir süreksizlikten yansıyan enerji 

ölçülerek incelemeler yapılmaktadır. Yapı içerisine gönderilen elektromanyetik alan; yapının farklı dielektrik 

özellikleri ile değişmekte ve bu kaydedilen değişmiş alan yapı içindeki donatının, kırık, çatlak ve boşlukların 

gözlenmesine izin vermektedir (Davis ve Annan, 1986). Alınan sinyaller kontrol biriminde biriktirilmekte ve çift 

yol seyahat zamanı nanosaniye cinsinden kaydedilmektedir. Yüksek frekanslı yer radarı cihazlarının gelişmesine 

bağlı olarak yöntemin yapı denetim araştırmalarında kullanımı artış göstermektedir. Yöntemin kullanımının 

kolay olması ve çok hızlı veri toplanabilmesi, veri toplama sırasında yapıda herhangi bir tahribat oluşturmaması, 

alınan ölçülerin işlenmesiyle santimetre düzeyinde yüksek çözünürlüklü iki ve üç boyutlu yapı içi görüntülerinin 

üretilebilmesi yöntemin en önemli avantajlarıdır.  Bir yer radarı sistemi verici anten, alıcı anten, kontrol ünitesi 

ve kayıtçıdan oluşmaktadır.  Penetrasyon derinliği ve radar sinyalinin ayrımlılık gücü iletilen dalganın frekansına 

ve araştırılan ortamdaki malzemenin dielektrik özelliklerine bağlıdır. Kullanılan farklı frekanslar hem 

penetrasyon derinliğini hem de çözünürlülüğü etkiler. Yüksek frekanslı yer radarı aleti genellikle elde taşınabilen 

boyutlarda, alıcı ve verici anteni içinde bulunduran, hızlı uygulanabilen, pratik ve ekonomik aletlerdir.  Yüksek 
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frekanslı yer radarı verilerinden betona gömülü borular, kablolar, donatılar, beton içerisindeki boşluklar, bozuk 

zonlar yapıya hiçbir zarar vermeden belirlenebilir.  

 

2.3. Doğru Akım Özdirenç Yöntemi  

Yapı denetim araştırmalarında kullanılan diğer bir jeofizik yöntem ise özdirenç yöntemidir. Elektrik özdirenç 

yöntemi, ölçüm yapılacak malzeme üzerine yerleştirilen elektrotlar aracılığıyla malzemenin elektrik 

iletkenliğindeki değişimi ölçen jeofizik bir yöntemdir. Malzeme üzerinde tutulan iki elektrot ile akım uygulanır 

ve diğer iki noktadaki elektrotlar arasında oluşan gerilim farkı ölçülür.  Akım ve gerilim elektrotlarının farklı 

konumlarına göre farklı elektrot dizilimleri uygulanmaktadır. Yapı jeofiziği uygulamalarında daha çok Wenner 

elektrot dizilimi kullanılmaktadır. Bu dizilimde dışta akım elektrotları ve içte gerilim elektrotları bir doğru 

boyunca dizilir ve ardışık elektrotlar arasındaki mesafe eşittir. Elektrik özdirenç yönteminin esası Ohm 

Kanunu’na dayanır.  Yöntem, ortamların sahip olduğu farklı fiziksel değişimlere bağlı olarak elektrik akımını 

iletme (veya direnç gösterme) özelliğinin ölçülmesine dayanmaktadır. Aynı malzemenin su içeriği veya nemlilik 

özelliklerindeki değişimler özdirenç değişimlerini etkilemektedir. Elektrik özdirenç yöntemi beton nemlilik ve 

korozyonunun belirlenmesi,  beton kalitesinin incelenmesi ve beton ıslah çalışmalarının başarısının 

araştırılmasında kullanılır. Betonun elektrik özdirenç dağılımı, betonun nemliliğini ve içinde bulunan çelik 

çubukların korozyonunu belirlemek için ana parametredir. Beton özdirenci başlıca boşluk, çatlak, kırık yapısına, 

çimento tipine, sıcaklık ve neme bağlıdır. Beton özdirencinin azalması durumunda, betondaki korozyon oranı 

artmaktadır. Beton özdirencinin artması ise, betonun kuru ve karbonlaşmış olmasını, dolayısıyla korozyon 

riskinin azalmasını gösterir.  Yöntem hakkında ayrıntılı teorik bilgi Telfod ve ark., 1990’da bulunabilir. 

Kullanılan elektrik özdirenç cihazında elektrot aralığı 5 cm’dir. Sabit elektrot aralıklı Wenner dizilimi ile 

araştırılacak yüzey üzerinde her noktada ölçüm alınarak profil boyunca ilerlenir. Böylece araştırma yaptığımız 

bütün yüzeyin aynı derinliğinden bilgi alınmış olunur. Farklı profillerden elde edilen veriler haritalanarak 

yapının o derinliğine ait özdirenç dağılım haritası oluşturulur.  

 

3. UYGULAMALAR 

Bu çalışmada jeofizik yöntemlerle üç farklı yapı elemanında gerçekleştirilen yapı inceleme uygulamaları 

verilmektedir. Her elemanda ultrasonik, yer radarı ve özdirenç ölçümleri yapılmasına rağmen burada sadece her 

bir elemanda gerçekleştirilen bir yönteme ait uygulama sunulmaktadır. İlk yapı inceleme uygulaması, yeni 

yapılmakta olan bir köprünün yapı elemanı olarak üretilen bir betonarme kolon yapısında gerçekleştirilen 

araştırmadır. Kolon yapısı 100x60x30 cm boyutlarında olup, içerisine aralıklarla 10 adet boyuna donatı ve 5 sıra 

etriye yerleştirilmiştir (Şekil 1a). Önce bu donatılı kolon yapısının beton kalitesini belirlemek amacıyla yapıda 

ultrasonik Vp hızı ölçümleri yapılmıştır. Ultrasonik dalga vericisi kolonun ön yüzünde, alıcı ise arka yüzünde 

olmak üzere, doğrudan ölçüm tekniğiyle,  kolonun ön yüzünde düşeyde 10 cm aralıkla 9 profilde, 15 cm istasyon 

aralığı ile toplam 27 noktada ultrasonik hız değerleri ölçülmüştür (Şekil 1b).  Daha sonra ölçülen ultrasonik hız 

değerleri bir haritalama programı ile haritalanarak kolon yapısına ait hız haritası oluşturulmuştur (Şekil 1c). Elde 

edilen ultrasonik hız değerleri incelendiğinde, hızların 3816 m/s ile 4128 m/s arasında değiştiği görülmektedir. 

Buna göre dalga hızına bağlı beton kalite sınıflamasına göre kolon yapısının “iyi” kalitede bir betona sahip 

olduğu anlaşılmaktadır (Whitehurst, 1951; Uyanık ve ark., 2011 ). Haritadan; kolonun homojen bir hız 

dağılımına sahip olmadığı ve düşey doğrultuda yaklaşık 50-60 cm arasındaki ultrasonik Vp hızı değerlerinin 

diğer kısımlara göre daha düşük olduğu görülmektedir.   

 

Oluşturulan köprü kolon yapısı içindeki donatı ve etriyelerin tespiti amacıyla yapı üzerinde yer radarı ölçüleri 

alınmıştır. Çalışmada merkez frekansı 2.7 GHz olan Structure Scan Mini XT GPR cihazı kullanılmıştır. Kolon 

yapısı üzerinde ölçü alınan hatların ve yapı içerisindeki donatı ve etriyelerin yerleri Şekil 2a’da görülmektedir. 

Ölçü alınan 1. Profile ait işlenmiş radar kesiti ise Şekil 2 b’de verilmiştir.   Kesitlerin oluşturulmasında filtreleme 

ve kazanç işlemleri uygulanmıştır. Ayrıca yapıya ait en ugun dielektrik değeri seçilerek uygun görüntü elde 

edilmiştir.  Beton içerisindeki çelik donatıdan olan hiperbolik yansımalar yer radarı kesitlerinde gözlenir.  1. 

profilde 4 adet etriye kesildiği için 4 hiperbol oluşmuştur (Şekil 2 b). Kesitlerde oklarla işaretlenen hiperbollerin 

tepe noktaları yapı içerisindeki çelik donatıların konumunu gösterir.  Düşey yönde yapılan 1. ölçümden elde 

edilen radargramlarda etriyeler kolon yapısında yer aldıkları derinliklerde görüntülenmiştir.   Diğer bir yapı 

jeofiziği uygulaması, bir depreme dayanıklı yapı geliştirme projesi çerçevesinde hazırlanan 240x20x135 cm 
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boyutlu bir perde yapı elemanında gerçekleştirilen uygulamadır (Şekil 3 a). Yapı elemanında kiriş olarak metal 

sönümleyici sistem kullanılmıştır.   Yapı elemanı üzerinde toplanan jeofizik ölçülerle yapının durumu 

araştırılmıştır. Bu çerçevede yapı üzerinde beton dayanımı, korozyon durumu, donatıların ve yüzeyden 

gözlenemeyen çatlakların yerlerinin tespiti amacıyla ultrasonik, yer radarı ve elektrik özdirenç ölçümleri 

alınmıştır.  Özdirenç ölçülerinin alındığı hatlar yapı üzerinde çizilmiştir (Şekil 3 a).  Bu uygulama için elektrik 

ölçüler 25 profilde, 5 cm aralıkla Wenner elektrot dizilimli Resipod Proceq  mini özdirenç aleti  (Proceq Resipod 

Family, 2013) ile alınmıştır.  Elde edilen değerler çizilerek yapı özdirenç kontur haritası oluşturulmuştur (Şekil 3 

b). Özdirenç haritasında genel olarak düşük ve homojen dağılımlı özdirenç değerleri görülmektedir. Özdirenç 

değerleri yaklaşık 1,5 ile 4 kΩ.cm arasında değişmektedir. Bu değerlere göre yapının çok yüksek korozyon 

durumuna sahip olduğu anlaşılmaktadır (Andrade ve Alonso, 2004). Ancak, betonarme yapıda kullanılan 

donatılar yeni ve korozyona uğramamıştır. Bilinen bu durum nedeniyle özdirenç değerlerinin çok düşük 

çıkmasının, betonun yeni dökülmüş ve suya doygun olmasından ileri geldiği anlaşılmaktadır. 

 

  
 

Şekil 1. a) Kolon yapısı içerisine yerleştirilen donatı ve etriyelerin görünümü, b) Kolon numunesi üzerinde 

ultrasonik hız ölçümünün görünümü, c) Kolon yapısına ait ultrasonik Vp hız haritası. 

     
Şekil 2. a) Kolon yapısı ve yer radarı ölçüm hatlarının yerleri, b) 1. Hatta  ait yer radarı kesiti. Oklar etriyerlere 

işaret etmektedir. 
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Diğer bir yapı jeofiziği uygulaması ise bir güneş enerjisi santralinin santral projesinde yer alan güneş 

panellerinin beton temelleri içerisinde olması gereken çelik donatıların yer alıp almadığının araştırılmasıdır. Bu 

amaçla yapı temelleri üzerinde yer radarı yöntemi ile güneş paneli ayaklarındaki betonda gömülü donatılar 

araştırılmıştır. Çalışmada yüksek frekanslı radar cihazı kullanılmıştır. Panellerin ayaklarında ön ve arkada ayrı 

ayrı olmak üzere yer radarı ölçüleri alınmıştır. Şekil 4’de santralden genel bir görünüm, santral temelinde radar 

ölçüsünden görünüm ve ölçü profillerinin doğrultusu görülmektedir.  Alınan ölçülerin işlenmesinden sonra her 

profil için radar görüntüleri oluşturulmuştur. Elde edilen görüntüler yorumlanarak donatı durumu açıklanmıştır. 

Çalışma sonucunda tonatı konulmamış ayakların varlığı tespit edilmiştir. 

 

4. SONUÇLAR 

Bu çalışmada bir köprü yapı elemanı, depreme dayanıklı bir yapının kiriş elemanı ve bir güneş enerji santral 

yapısı panel ayaklarında yapılan jeofizik uygulamalar sunulmuştur. Yapılarda ultrasonik yöntemle yapı kalitesi, 

yer radarı uygulaması ile donatı özellikleri ve özdirenç yöntemi ile korozyon incelemeleri gerçekleştirilmiştir.  

Ultrasonik ölçülerden betonun kalitesi, yer radarı ölçülerinden yapı içerisindeki boyuna donatıların, etriyelerin 

ve paspaylarının durumu,  elektrik özdirenç ölçülerinden de yapıya ait nemlilik haritaları oluşturulmuştur. 

Çalışmada her uygulamada kullanılan bir yöntemin verileri sunulmuştur.  Yapılan çalışma sonucunda, yapı 

incelemelerinde jeofizik uygulamaların hızlı ve yapıya bir hasar vermeden başarı ile yapılabileceği ortaya 

konulmuştur.  

 

 

 
Şekil 3. a) Depreme dayanıklı bir betonarme yapı ve yapı üzerinde özdirenç ölçüm profillerinin görünümü. b) 

Betonarme yapı özdirenç değişim haritası. 
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Şekil 4. Temelinde jeofizik ölçüm yapılan güneş panellerinin görünümü, bir panel ayağının donatı durumu,  

panelde yapılan yer radarı ölçümü ve alınan radar ölçülerin işlenmesi sonucu elde edilen bir radar kesiti. Kesitler 

üzerinde belirlenen anomaliler işaretlenmiştir. 
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Özet 

Bankaların ve kredi veren kuruluşların en önemli risklerinden biri müşteri kredilendirme faaliyetleridir. Bu 

nedenle kredilerin geri ödenmesinden doğabilecek zararları en aza indirmek için riskin en iyi şekilde yönetilmesi 

gerekmektedir. Bankalar ve kreditörler çeşitli istatistiksel analiz araçları ve makine öğrenmesi teknikleri ile birlikte 

yüksek doğruluklarla kredi analizi yapabilmek için bir dizi farklı yöntem kullanmaktadırlar. Bu çalışmada kredi 

değerlendirmesinde objektif kararlar verebilmek için yapay sinir ağları tekniği kullanılmıştır. Analizde kullanılan 

veri kümesi UCI Machine Learning Repository’ nin erişime açık sitesinden indirilmiştir. Sonuçlar destek vektör 

makineleri analizi sonuçları ile karşılaştırılmıştır. Elde edilen bulgular, yapay sinir ağları modelinin kredi skorunun 

tespitinde yüksek öngörü doğruluğunu sağladığı ve kredi riskini belirli ölçüde tahmin edebilmede destek vektör 

makineleri modeline göre başarılı olduğunu göstermektedir. 

Anahtar Kelimeler: Yapay sinir ağları, kredi analizi, makine öğrenmesi. 

 

1. GİRİŞ 

Banka ve finans sektörlerinde risklerin doğru yönetilmesi, sahip olunan kaynakların etkin ve verimli kullanılması, 

potansiyel risklerin önceden tahmin edilerek gerekli önlemlerin bugünden alınmasına bağlıdır. Sorunlu kredilerin 

önceden tahmini bankalarda kararlılık ve kaynak verimliliği açılarından büyük önem arz etmektedir. Kredi için 

bankaya başvuran müşterilere kredi verme bankaların en temel ve riskli işlevlerinden biridir. Finansal risk analizi 

kapsamında doğru ve etkin kredi kararı verebilme, geri ödemede sorun çıkaracak müşterileri belirleme, risk 

derecelendirme, finansal işlemlerde sahtekârlığa yönelik eğilimleri izleme, ekonomik ve finansal yatırımları 

kararlaştırma, iflas ya da başarısızlık tahmini gibi alanlarda veri madenciliği tekniği ile birlikte istatistik ve makine 

öğrenmesi tekniklerine sıklıkla rastlanmaktadır. 

Literatürde bankacılık ve finans alanında Yapay Sinir Ağları (YSA) kullanılarak yapılmış birçok çalışma 

bulunmaktadır. Çelik, Türkiye’de finansal sistemin en önemli unsuru olan bankaların finansal başarısızlıklarının 

öngörülmesine yönelik erken uyarı modellerinin oluşturulmasında kullanılan Diskriminant Analizi ve YSA 

modellerinin başarımları karşılaştırılmıştır (Çelik, 2010). Malhotra ve Malhotra, verilecek olan potansiyel kredinin 

belirlenmesinde çoklu diskriminant analizi ile sinir ağları analizinin performanslarını karşılaştırmaktadır 

(Malhotra ve Malhatro, 2003). Tsai vd. Tayvan’daki belirli bir finansal kuruluştan teminatsız tüketici kredisi alan 

müşteriler için deneysel analiz yaparak tüketici kredisi için varsayılan tahmini modeli oluşturmuşlardır. Ayrıca 

borçlunun demografik değişkenlerini ve para tutumunu gerçek zamanlı ayırt edici bilgi olarak kabul etmişlerdir 

(Tsai, Cheng ve Lin, 2009). Ha ve Nguyen kredi başvurusunda bulunan müşterilerin girdi özelliklerinden elde 

edilen kredi notunu değerlendirmek için derin öğrenme ve özellik seçimi üzerine kredi puanlama modeli 

oluşturmuşlardır (Ha ve Nguyen, 2016). Yazıcı, kredi risk analizlerinde diskriminant analizi, lojistik regresyon ve 

Yapay Sinir Ağlarının karşılaştırmıştır. İyi ve kötü kredi ayrımının yapay sinir ağı metodu ile daha başarılı şekilde 

yapıldığı gözlemlemiştir ( Yazıcı, 2018). Sönmez, bir bankaya başvurarak kredi talep eden bireysel müşterilerin 

kredi talebinin kabul edilmesi ya da reddedilmesi kararının verilmesine yönelik, YSA metodolojisini temel alan 

bir yazılım modeli önermiştir (Sönmez, 2015). Demirbulut v.d. farklı istatistiksel ve makine öğrenimi 

yöntemleriyle kredi skorlama konusunda bir çalışma yapmışlardır (Demirbulut, Aktaş ve Kalıpsız, 2017). 

Bu çalışmanın birinci bölümünde Destek Vektör Makineleri ve YSA açıklanacaktır. Çalışmanın uygulama 

bölümünde ise müşterilerin talep ettikleri kredi miktarının geri ödeme durumunu etkileyen faktörlerin belirlenmesi 

üzerinde durulacaktır. 
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2. METOD 

Kredi geri ödeme durumunun analizini yapmadan önce oluşturulacak olan modelde kullanılacak veri kümesinin 

seçimi hesaplamaların sonuçlarını değiştireceği için çok dikkatlice yapılmalıdır. Kullanılacak olan veri 

kümelerinin hedefleri en az değişken ile en uygun modeli oluşturmak olmalıdır. Bu doğrultuda veri kümesinin 

içerisinde mümkün olduğunca eksik verilerin olmaması, analizi yapmaya yetecek derecede anlamlı ve yeterli 

sayıda veri bulunması gerekmektedir. Aynı zamanda analiz modeli oluşturulurken modelde yer alacak bağımsız 

değişkenler arasında yüksek dereceli korelasyon varlığı da incelenmelidir. Bu çalışmada kullanılan veri kümesi 

UCI Machine Learning Repository’ nin açık erişimde bulunan sitesinden alınmıştır ve veri kümesi içerisinde 21 

adet alan bulunmaktadır. 

 

1. Destek Vektör Makineleri 

Sınıflandırmanın temel amacı verileri basitleştirmek ve kullanıcılara daha anlaşılır bilgi sunmaktır. Destek vektör 

makineleri (DVM), verilerin sınıflandırılmasında kullanılan etkin ve basit sınıflandırma yöntemlerinden biridir. 

Destek vektör makineleri (Support Vector Machine) 1992 yılında Boser, Guyon ve Vapnik tarafından önerilmiştir. 

Bir DVM’ in amacı, eğitim verisinin marjını en yükseğe çıkaran en iyi gruplayan çizgiyi (hiper düzlem) bulmaktır. 

DVM yapısı gereği hem doğrusal olarak ayırt edilebilir veri kümelerini sınıflandırabilmekte hem de lineer olarak 

ayırt edilemez veri kümelerini sınıflandırabilmektedir.  

 

Şekil 1’ de gösterildiği gibi doğru bir dönüşüm ile veriler her zaman DVM tarafından çizilen bir çizgi ile iki sınıfa 

ayrılabilir. Hiper düzleme en yakın öğrenme verilerine destek vektörleri adı verilmektedir. 

 

 
Şekil 1. DVM ile sınıflandırma eğrisi. 

 

DVM yaklaşımının etkin olmasını sağlayan çekirdek matrisinin ikili modeli aşağıda ifade edilmektedir: 

 
min
α
  L(α) =  

1

2
 ∑ ∑ αiαjyiyj

N
j=1 K(ti, tj)

N
i=1 ‐ ∑ αi

N
i=1                                           (1) 

 

∑ αiyi
N
i=1  , i = 1, . . , N                                                                                              (2) 

 

0 ≤ αi ≤ C, i = 1, . . , N                                                                                            (3) 

 
Burada, ti değişkenleri giriş yi değişkenleri ise çıktı değişkenleridir. α Lagrange değişkenini, K ise çekirdek 

matrisini ifade etmektedir. 

 

İkinci dereceden programlama probleminin çözümlenmesinin bir sonucu olarak ikili uzayda elde edilen 

sınıflandırıcı modeli aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır. 

 

ŷ =  ∑ αiyi K(t, ti), i =
#SV
iєS 1, . . , #SV                                                                        (4) 
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Burada, K_ij çekirdek matrisini, 𝑆 destek vektör makinelerinin kümesini belirtmektedir. #SV DVM makinalarının 

sayısını belirtmektedir. ŷ ise sınıflandırıcının tahminini belirtir. Elde edilen model ile sınıflayıcı modeli ilkel 

modelden tamamen bağımsız olarak kullanılabilmektedir (Karagül, 2014). 

 

2. Yapay Sinir Ağları Analizi 

 

İlerleyen teknolojinin etkisi ve belirli bir probleme karşılık ona özgü uzman sistem oluşturmanın yaygınlaşmasıyla, 

günümüz problemlerini makine öğrenmesi algoritmaları kullanılarak çözümleyebilmek hem insan iş yükünü 

azaltmakta hem de insanların istemeden de olsa yanlış kararlar almasını önlemede önemli bir adım olarak 

görülmektedir. Makine öğrenmesi algoritmaları kullanılarak oluşturulan uzman sistemlerde tıpkı insanoğlu gibi 

önceki bilgilerden öğrenir ve bu bilgileri kullanarak bir çıkarımda bulunur. Yapay sinir ağları, insanoğlunun 

öğrenme aşamalarından kimyasal öğrenme olmaksızın diğer tüm öğrenme yöntemlerini kullanarak insan beyni 

dışında öğrenebilmeyi ve karar verebilmeyi sağlayabilmek için biyolojik sinir ağlarını model almaktadırlar. 

İnsanların deneyerek, yaparak, keşfederek öğrendikleri bilgileri YSA‘ ya öğreterek makinelerin insanlar gibi 

öğrenmesi, düşünmesi ve karar vermesi hedeflenmektedir. YSA sinirlerden, sinirleri birbirine bağlayan düğüm 

noktalarından ya da sinirlerin birbirleri arasındaki bağlantılardan oluşmaktadır. 

 

Basit bir şekilde bir YSA üç katmandan oluşur. Bunlar, girdi katmanı, gizli katmanlar (ara katmanlar) ve çıktı 

katmanıdır. Girdi katmanı girilen bilgileri toplamaktan sorumlu katmandır. Bu katmanda işlem gerçekleştirilmez, 

sadece girilen bilgiler toplanarak bir sonraki katmana iletilir. Ara katmanlar ya da gizli katmanlar girdi 

katmanından aldıkları bilgileri işleyerek çıktı katmanına göndermekten sorumlu nöronlardan oluşurlar. Bu katman 

eğer çok katmanlı bir ağ ise içerisinde birden fazla gizli katman barındırıyor demektir. Ara katmanlara sahip örnek 

bir YSA yapısı Şekil 2’ de gösterilmektedir. 

 

 
Şekil 2. Ara katmanlara sahip örnek YSA yapısı. 

 

Çok katmanlı algılayıcı modeli girdiler ve buna karşılık gelen çıkış değeri arasında önceden bilgi sahibi olunan 

eğiticili öğrenme durumunda kullanılan bir modeldir. Bu modelde ağın öğrenebilmesi için ağa giriş değerleri ve 

bu giriş değerlerine karşılık gelen daha önceden elde edilmiş çıkış değerlerinin verilmesi gerekmektedir (eğitim 

kümesi). Böylece oluşturulan modelin, kendisine benzer örnekler verilerek daha önceden öğrenmiş olduğu 

örneklerden çıkarımlar yaparak uygun çözümler sunması sağlanır. Çok katmanlı algılayıcı modelinden ağ çıktısını 

hesaplayan ve ağın ağırlıklarını değiştiren iki adet hesaplama yöntemi bulunmaktadır: İleriye doğru hesaplama ve 

geriye doğru hesaplama (Zurada, 1992). 

 

İleri doğru hesaplama işleminde algılayıcılar giriş katmanı, orta ya da gizli katmanlar ve çıkış katmanı olmak 

üzere, katmanlar halinde ileri yönlü olarak düzenlenirler. Ağın işletimi sırasında ileri yönlü bir işlem olmasından 

ötürü ağa girdi olarak verilen verilerin ağırlıkları ağdan çıkış elde edilinceye kadar sabit kalır değişmez. Giriş 

katmanından alınan bilgileri sürekli ileri doğru olacak şekilde işlenip çıkışa iletilirler ancak aynı katmanlardaki 

algılayıcılar arasında bağlantı bulunmamaktadır. İleri yönlü ağlarda ağın öğrenmesi ağa verilen girdi ve çıktı 

değerleri arasındaki ileri yönlü ilişkiye bağlı olduğu için eğiticili öğrenme olarak adlandırılmaktadır. Bu ağın giriş 

katmanındaki k. işlem elemanının çıktısı şu şekilde hesaplanır: 

 

 Çk
i = Gk                              (5) 
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Ara ya da gizli katmandaki her bir işlem elemanına gelen net girdi değeri ise şu şekilde hesaplanmaktadır: 

  

 NETj
k = ∑ AkjÇk

in
k=1                (6) 

 
Bu formüldeki k. giriş elemanının j. ara katman elemanına bağlayan bağlantının ağırlık değeri Akj ile temsil 

edilmektedir. j. ara katman elemanının çıktısı ise yukarıda hesaplanan NET girdinin aktivasyon fonksiyonlarından 

birinin kullanılmasıyla hesaplanması sonucu elde edilir. j. ara katman elemanının çıktısını hesaplamak için 

kullanılacak olan aktivasyon fonksiyonunun Sigmoid olması halinde şu şekilde hesaplama yapılır: 

 

Ç =
1

1+e
(‐(NETj

k+βj
a))

                      (7) 

 

Hesaplamada kullanılan bu formülde βj
a ara ya da gizli katmanda bulunan j. elemana bağlanan eşik değere sahip 

elemanın ağırlığını göstermektedir. Eşik değer her zaman sabit olup 1’ e eşit olmakla beraber bu değer eğitim 

sırasında ağ tarafından belirlenmektedir. Kullanılan sigmoid aktivasyon işleminin ardından ileri doğru hesaplama 

işlemi tamamlanmış olur. 

 

Geriye doğru hesaplama yönteminde ise girdilerin sonucunda YSA’ nın ürettiği değer ile YSA’ dan beklenen değer 

arasında oluşan farkın hata olarak kabul edilir. Bu hatayı azaltmak için ağırlıkların her biri yeniden hesaplanır. 

Hatanın ağda geriye doğru yayılımı sırasında ağın girdi ağırlıkları yeniden düzenlenir ve böylece ağın çıktısının 

beklenen çıktıya yakınsaması amaçlanır.  

 

Ağın çıkış katmanından m. işlem için elde edilen ağın hatası Em ile ifade edilecek olursa ağın tek bir işlemi için 

elde edilen hatası şöyle bulunabilir: 

 

Em = Bm‐Çm                     (8) 
 

Çıkış katmanında oluşacak olan toplam hata (TH) aşağıdaki matematiksel ifade kullanılarak hesaplanabilir: 

 

TH = √∑ Em
2

m                     (9) 
 

Ara katmandaki j. işlem elemanının çıkış katmanındaki m. işlem elemanı arasındaki bağlantının değişim miktarına 

ΔAa denirse herhangi bir t anında hatanın geriye doğru yayılımı ile ağdaki değişim miktarı şöyle hesaplanır: 

 

ΔAjm
a (t) = λδmÇj

a + αΔAjm
a (t‐1)             (10)  

 
Yukarıdaki denklemde λ öğrenme katsayısını, α momentum katsayısını göstermektedir. Momentum katsayısı ağın 

öğrenmesi esnasında öğrenmenin yerel bir optimum noktaya takılıp kalmaması için ağırlık değerinin belirli bir 

oranda bir sonraki değişime eklenmesini sağlar. m. çıkışın hatası şöyle gösterilmektedir (Kabalcı, 2017): 

 

δm = ʄ
'(NET) Em               (11) 

3. BULGULAR 

Kullanılan veri kümesi ile karar ağacı analizi yapabilmesi için bağımlı ve bağımsız değişkenlere ihtiyaç 

duyulmaktadır. Model oluştururken veri kümesi içerisinden seçilen bağımlı değişkene etki edebilecek faktörlerin 

iyi belirlenmesi gerekmektedir. Veri kümesi içerisindeki “Kredi verilebilirlik” alanı bağımlı değişken olarak 

geriye kalan diğer tüm alanlar ise algoritma tarafından bağımsız değişkenler olarak kullanılmıştır. Şekil 3’ de 

DVM analizi için oluşturulan SPSS modelin genel yapısı gösterilmektedir. 
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Şekil 3.  Destek vektör analizi için kurulan modelin genel yapısı. 

 
DVM analizinde ilk aşamada, 1 adet bağımlı ve 20 adet bağımsız değişken kullanılarak 1000 kişiden oluşan toplam 

veri kümesinin %70’ i eğitim, %30’ u test verisi olarak ayırmıştır. Bu veri kümesine DVM analizi uygulandığında 

eğitim verilerinin %97.29’ unu, test verilerinin ise %69.67’ sini doğru bir şekilde sınıflandırdığı görülmüştür. 

Tablo 1’de DVM analizinin sonucu gösterilmektedir. 

 
Tablo 1. DVM analizinin sonucu. 

Bölümlendirme Doğruluk (%) Duyarlılık (%) 

Eğitim Verileri %97.29 %89 

Test Verileri %69.67 %70 

 
 

DVM analizinin ikinci aşamasında ise ilk aşamada kullanılan veri kümesi üzerinde Temel Bileşenler Analizi 

(TBA)  uygulanmıştır. TBA analizi sonucunda veri kümesi 21 adet değişkenden 8 adet değişkene indirgenmiş, 

elde edilen bu değişkenlerle yeniden destek vektör makineleri analizi uygulanmıştır. TBA yöntemi kullanarak 

yapılan DVM analizinde eğitim verilerinin %90’ ı doğru bir şekilde sınıflandırılmıştır. Test verilerinin ise %73’ 

ünün doğru bir şekilde sınıflandırmıştır. Tablo 2’ de TBA sonucu elde edilen indirgenmiş değişkenlerle yapılan 

DVM işleminin sonucu gösterilmektedir. 

 

Tablo 2. TBA ile indirgenen değişkenlerle yapılan DVM analizi sonucu. 

Bölümlendirme Doğruluk (%) Duyarlılık (%) 

Eğitim Verileri %90 %95 

Test Verileri %73 %74 

 

YSA’ nın performansını ölçebilmek için öncelikle veri kümesinin tamamını analiz yapılmış, ardından veri kümesi 

bölümlendirip (eğitim ve test) analiz tekrar edilmiştir. Bu işlem için öncelikle, geriye doğru hata yayılım 

algoritmasını kullanan çok katmanlı algılayıcı yapısında YSA modeli tasarlanarak bütün veriler ile analiz yapıldı. 

YSA’ nın performansı kullanılan parametrelerine bağlı olduğu için analiz yapılmadan önce en iyi YSA 

parametrelerinin ayarlanması gereklidir. Bu aşamada, en uygun parametre değerleri (öğrenme oranı 0.1, 

momentum 0.3) deneysel olarak bulunmuştur. YSA’nın gizli katmanındaki nöron sayısı ise girişteki örnek sayısına 

bağlı olarak hesaplanmıştır (Heaton, 2005):   
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Belirlenen bu parametre değerleri ile tüm veri kümesinin YSA analizi ile %99.4 oranında doğru bir şekilde 

sınıflandırmıştır. Tüm veri kümesinin YSA ile analizinin detaylı sonuçları Tablo 3’ de gösterilmektedir. 

 
Tablo 3. Tüm veri kümesinin YSA analizi sonucu. 

Doğru Sınıflandırılmış Örnekler 994 %99.4 

Yanlış Sınıflandırılmış Örnekler 6 %0.6 

Kappa İstatistiği 0.9857 - 

Ortalama Kareler Hatası 0.0079 - 

Ortalama Karekök Hatası 0.0775 - 

Mutlak Bağıl Hatası 1.884 % - 

Mutlak Bağıl Karekök Hatası 16.9162 % - 

Toplam Örnek Sayısı 1000 - 

 

İkinci aşama olarak veri kümesi, eğitim verileri ve test verileri olmak üzere bölümlendirilmiştir. YSA 

modeli bir önceki yapı olduğu gibi korunmuştur. Bölümlendirilmiş veri kümesinin YSA ile analizinin 

detaylı sonuçları Tablo 4’ de gösterilmektedir.   

 

Tablo 4. Bölümlendirilmiş veri kümesinin YSA analizi sonucu. 
Doğru Sınıflandırılmış Örnekler 152 %76 

Yanlış Sınıflandırılmış Örnekler 48 %24 

Kappa İstatistiği 0.3919 - 

Ortalama Kareler Hatası 0.2701 - 

Ortalama Karekök Hatası 0.4762 - 

Mutlak Bağıl Hatası %66.2521 - 

Mutlak Bağıl Karekök Hatası %108.3357 - 

Toplam Örnek Sayısı 200 - 

 

Eğitim verileri ile yapılan analizde verilerinin %99.4’ nün doğru, %0.6 ‘sının ise yanlış sınıflandırıldığı 

gözlemlenmiştir. DVM analizi ile karşılaştırmalı olarak sonuçlar Tablo 5’ de gösterilmektedir.  

 

Tablo 5. Eğitim verilerinin sınıflandırma sonuçları. 

Analizler Doğru Yanlış 

DVM %90 %10 

YSA  %99.4 %0.6 

 

Test verileri ile yapılan analizde ise verilerinin %76’ sının doğru %24’ ünün ise yanlış sınıflandırıldığı 

gözlemlenmiştir. Test verileri ile yapılan analizlerin DVM analizi ile karşılaştırmalı olarak sonuçları 

Tablo 6’ da gösterilmektedir. 

 

Tablo 6. Test verilerinin sınıflandırma sonuçları. 
Analizler Doğru Yanlış 

DVM %73 %27 

YSA %76 %24 
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3. SONUÇ  

Çalışmanın bulgular kısmında kredi almak için bankaya başvuran müşterilerin önceki kredi bilgilerinden yola 

çıkılarak istenen kredinin geri ödeme durumlarını etkileyen faktörleri belirleyebilmek ve bu faktörlerin en iyi 

şekilde belirlenmesine yardım edecek en uygun YSA modelinin bulunması hedeflenmiştir. 

Bu amaç için geriye doğru hata yayılım algoritmasını kullanan çok katmanlı algılayıcı tipinde bir YSA modeli 

oluşturulmuştur. YSA analizini yapmaya başlarken kullanılan veri kümesi içerisinde müşterilerin önceki kredi 

durumlarını gösteren alanın olmasından dolayı bu eğiticili öğrenme yaklaşımı tercih edilmiştir. Bu şekilde 

tasarlanan YSA ile öncelikle tüm veriler ardından test verileri kullanılarak doğru sınıflandırma oranı bulunmuştur.  

Gerçekleştirilen YSA eğitim verilerinin % 99.4’ ünü doğru sınıflandırırken, test verilerinin ise %76’ sını doğru bir 

şekilde sınıflandırmıştır. Sonuçları daha iyi yorumlamak için bütün analiz işlemleri DVM ile tekrarlanmıştır. Bu 

işlem sonucunda YSA’ nın daha iyi doğru sınıflandırma oranına sahip olduğu gözlemlenmiştir.   
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Özet 

Yüksek alaşımlı beyaz dökme demirler (Ni-Hard 4) yüksek sertlik ve aşınma direncinin istendiği madencilik 

sektöründe kırma ve öğütme işlemlerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu malzemelerde karbürler ile elde 

edilen sertlik artışı, alaşım elementi ve ısıl işlem ile karbürlerin yapısına bağlı olarak değişim göstermektedir. Bu 

çalışmada, ağırlıkça % 0.5 bor içeren Ni-Hard 4 beyaz dökme demir kompozisyonuna ağırlıkça farklı oranlarda 

(% 0, 1, 2, 3 ve 4 ) tungsten ilavesi yapılmıştır. Tungsten içeriğine bağlı olarak malzeme mikroyapısında meydana 

gelen değişim ve bu değişimin sertlik üzerindeki etkisi incelenmiştir. Ağırlıkça farklı oranlarda tungsten içeren 

dökme demir alaşımları indüksiyon ocağında 1390 ˚C de ergitiltikten sonra kum kalıba dökülerek 

şekillendirilmiştir. Numuneler 850 ˚C’de 5 saat süre tavlama ısıl işlemi sonrası havada soğutulduktan sonra 250 

˚C’de 4 saat süre ile temperleme ısıl işlemine tabi tutulmuşlardır. Döküm ve temperlenmiş konumdaki 

numunelerde SEM ve ışık mikroskobu ile mikroyapı incelemeleri ve sertlik ölçümleri yapılmıştır. Mikroyapı 

incelemelerinde alaşım elementi ilavesi ve ısıl işlem ile birlikte karbür miktarının arttığı, ayrıca tungstenin karbür 

morfolojisi üzerinde önemli bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. Tungsten ilavesinin döküm konumunda ve 

temperlenmiş konumda malzeme sertliğine olumlu bir etkisinin olduğu belirlenmiştir. Farklı oranlarda tungsten 

içeren numunelerde ısıl işlem sonrası döküm konumuna göre daha yüksek sertlik değerleri elde edilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Beyaz dökme demir, tungsten, ısıl işlem, mikroyapı, sertlik 

 

1.GİRİŞ 

Yüksek alaşımlı beyaz dökme demirler  (Ni-Hard 4) çimento, beton ve maden endüstrisinde yüksek aşınma direnci 

sebebiyle geniş bir kullanım alanına sahiptir (Ni-Hard Material Data and Application) 

 

Yüksek alaşımlı beyaz dökme demir malzemelerin temel alaşım elementleri krom ve karbondur (Wang ve ark., 

2011). Temel olarak mikroyapıda M23C6, M7C3, M3C, karbür tipleri gözlemlenmektedir (Anijdan ve ark., 2007) 

(Petrovic ve ark.,2002). Hegzagonal yapıda ötektik M7C3 karbürlerin sertliği 1200-1800 HV aralığındadır. Matris 

içerisindeki yapılar ısıl işlem ve alaşım elementi ilavesiyle kontrol edilebilmektedir (Chung ve ark., 2013). 

 

Bor bir segregasyon elementidir ve matriste aşırı doygun olduğunda tane veya alttane sınırlarında birikir. Bor 

katkılı beyaz dökme demir malzemelerin en büyük özelliklerinden biri, matris ve bor çökeltisi miktarının 

alaşımdaki karbon ve bor oranı ile kontrol edilebilmesidir. Yüksek borlu beyaz dökme demir malzemelerin döküm 

yapısında; bir dentritik matris içerisinde, sürekli ağ şeklinde dağılmış interdentritik bileşim gözlemlenir (Xang ve 

Yanxiang, 2010) (Liu ve ark. 2008). 

 

Tungsten içeren beyaz dökme demirlerde (Anijdan ve ark.,2007) (Cortes-Carillo ve ark., 2017) (Lv e ark.,2007), 

döküm yapısında östenit ve bir miktar martenzit içerisinde, hegzagonal yapıda M7C3 karbürler içeren tipik 

hiperötektik mikroyapı gözlemlenir (Lv e ark.,2007). Karbürlerin boyutu, dağılımı ve miktarı tungsten oranı ile 

artış gösterir (Anijdan ve ark.,2007) (Lv e ark.,2007). Tungsten ağırlıkça % 4’e kadar eklendiğinde, matris veya 

M7C3 karbürlerinde, her iki fazın genel sertliğinde bir artışa neden olmaktadır (Cortes-Carillo ve ark., 2017). 

Özellikle tungsten içeriği % 10’ un üzerinde olduğunda M6C karbürlerinin oluşumu gözlemlenir. Araştırmacılar, 

tungsten ve kromun birleşmesi için, erozyon ve korozyon direncinin iyi bir kombinasyonu olduğunu 
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bildirmişlerdir. Beyaz dökme demirlerde tungsten ile birlikte %2.5-28 krom hem matris hem de ötektik karbürün 

sertliğini arttırmaktadır (Anijdan ve ark.,2007).  

 

Yüksek alaşımlı beyaz dökme demir malzemelere ilave edilen alaşım elementlerinin türü ve miktarı; katılaşma 

sırasında ve ısıl işlemler sonrasında oluşabilecek karbürler üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Başlıca kullanılan 

alaşım elementleri; titanyum niobyum, vanadyum, bor, molibden ve wolframdır (Davis J.R., 1996). Çalışmada, bu 

alaşım elementlerinden bor ve tungsten kombinasyonu bir arada kullanılmıştır. Bor oranı olarak, daha önceki 

çalışmalar göz önüne alınmış (Çöl ve ark., 2016) ve yüksek mekanik özelliklerin elde edildiği ağırlıkça %0.5 bor 

oranı seçilmiştir. Ağırlıkça % 0.5 bor içeren Ni-Hard 4 beyaz dökme demir kompozisyonuna ağırlıkça farklı 

oranlarda (% 0, 1, 2, 3 ve 4 ) tungsten ilavesi yapılmıştır. Tungsten içeriğine bağlı olarak malzeme mikroyapısında 

meydana gelen değişim ve bu değişimin sertlik üzerindeki etkisi incelenmiştir. 

 

2. MATERYAL VE METOD 

Bu çalışmada, ağırlıkça % 0, 1, 2, 3, 4 oranlarında tungsten içeren alaşımlar indüksiyon ocağında 1390˚C’ye 

ergitildikten sonra kum kalıp içerisine dökülerek, 10 x 8 x 1.8 cm boyutunda malzemeler elde edilmiştir. Döküm 

malzemelere ait kimyasal analiz sonuçları Tablo 1’de verilmiştir. Döküm malzemelerden alınan farklı oranlarda 

tungsten içeren numunelere 850 ˚C’de 5 saat süre ile tavlama yapılarak havada sertleştirme uygulanmış ve 

ardından numuneler 250 ˚C’de 4 saat süre ile temperleme ısıl işlemine tabi tutulmuştur. 

Tablo 1. Farklı oranlarda tungsten içeren borlu Ni-Hard 4 alaşımlarının kimyasal analizleri (ağ.%)  
 

 

Mikroyapı incelemeleri ve sertlik ölçümleri için döküm ve temperlenmiş konumundaki numuneler metalografik 

olarak hazırlanmıştır. Numuneler, klasik numune hazırlama yöntemleri ile hazırlanmış ve ardından 3 μm elmas 

solüsyon ile parlatılmıştır. Mikroyapı incelemeleri için numuneler Beraha II (800 mL H2O, 400 mL HCl, 48 g 

NH4HF2, 1 g K2O7S2) çözeltisiyle 30 saniye süre ile dağlanmıştır.  

Mikroyapı incelemeleri için Olympus BX41M-LED Işık Mikroskobu ve EDX ataçmanlı Jeol JSM 6060 Scanning 

Electron Microscope (SEM) kullanılmıştır. Sertlik ölçümleri Future-Tech Vickers sertlik cihazı kullanılarak 30 

kgf yük, 10 sn süre ile her bir numuneden 5 ölçüm alınarak yapılmıştır. 

3. DENEYSEL SONUÇLAR  

3.1. Mikroyapı İncelemeleri 

Farklı oranlarda tungsten içeren döküm numunelere ait dağlanmış konumdaki ışık mikroskop görüntüleri Şekil 

1’de verilmiştir. Numunelerin mikroyapılarında östenit matris ve içerisinde (Fe, Cr)7C3 tipi sert karbürlerin 

bulunduğu gözlemlenmiştir. İncelemelerde % 0.5 bor katkısından dolayı beklenildiği gibi östenit matris içerisinde 

sürekli ağ şeklinde dağılmış interdentritik yapı meydana geldiği görülmektedir. Tungsten oranı arttıkça karbür 

morfolojisinin değiştiği ve artan tungsten ilavesi ile birlikte karbür miktarının da arttığı gözlemlenmiştir. Şekil 1.d 

ve Şekil 1.e’de verilen, ağırlıkça % 3 ve % 4 oranlarında tungsten içeriğine sahip numunelerin mikroyapı 

görüntülerinde okla işaretli bölgelerde diğer numunelerden farklı morfolojide primer karbürlerin oluşmaya 

başladığı gözlemlenmiştir.  

Numune C Si Cr Mn Ni  Mo Cu P S B W 
Ni-Hard 4 2.5-3.6 ≤ 2 7-11 ≤ 2 4.5-7 ≤ 1.5 - ≤ 0.1 ≤ 0.15 - - 

0 3.44 0.98 10.25 0.80 7.51 1.39 0.007 0.12 0.08 0.5 - 

1 3.38 0.75 8.00 0.82 6.28 1.47 0.006 0.09 0.09 0.5 1.15 

2 3.33 0.57 9.32 0.72 6.71 1.43 0.01 0.07 0.07 0.5 2.21 

3 3.20 0.68 9.13 0.82 6.99 1.34 0.02 0.05 0.05 0.5 3.06 

4 3.30 0.45 8.85 0.81 6.76 1.29 0.01 0.18 0.13 0.5 3.71 
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Şekil 1. Ağırlıkça a) % 0, b) % 1, c) % 2, d) % 3, e) % 4 oranlarında W içeren döküm konumundaki 

numunelerin ışık mikroskop görüntüleri 

Şekil 2’de temperlenmiş konumdaki numunelerin ışık mikroskop görüntüleri verilmiştir. Mikroyapılarda 

temperleme ısıl işlemi sonrasında matrisin martenzite dönüştüğü ve ikincil çökelti oluşumunun meydana geldiği 

görülmektedir.  

       
 

 

   
 

          Şekil 2. Ağırlıkça a) % 0, b) % 1, c) % 2, d) % 3, e) % 4 oranlarında W içeren temperlenmiş 

konumdaki numunelerin ışık mikroskop görüntüleri 

Temperleme sonrası mikroyapıda gözlemlenen primer karbür ve ikincil karbürlerin içeriğinin belirlenmesi 

amacıyla SEM’de EDX analizi yapılmıştır. Şekil 3’te verilen ağırlıkça % 0.5 borlu tungsten içermeyen numuneye 

ait SEM görüntüsü ve EDX analizlerinde kromca zengin M7C3 tipi primer karbürlerin yanı sıra temperleme sonrası 

oluşan küçük boyutlu, molibden ve bor içeren ikincil çökeltilerin var olduğu görülmektedir. 

(a) (b) (c) 

 

(d) (e) 

(a) (b) (c) 

  (d) (e) 
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Şekil 3. Tungsten içermeyen temperlenmiş konumdaki numuneye ait a) SEM görüntüsü, 

 

b) 1 numaralı spotun EDX analizi, c) 2 numaralı spotun EDX analizi 

Şekil 4’te ağırlıkça % 3 oranında tungsten içeren temperlenmiş konumdaki numunenin SEM görüntüsü ve EDX 

analizi verilmiştir. Şekil 4.a’da verilen SEM görüntüsünde yüksek tungsten oranlarında görülebilen M2C tipi 

karbürlerin ortaya çıktığı görülmüştür. Bu karbür yapısı, W ve Mo bakımından zengin olup SEM incelemelerinde 

diğer karbürlerden farklı olarak daha açık gri renkte kontrast vermektedir (Cortes-Carillo ve ark., 2017). Şekil 

4.b’de verilen EDX analizinde de açık gri renkte görülen karbürlerin diğer karbürlerden farklı olarak yüksek W ve 

Mo içeriğine sahip olduğu görülmektedir.  

 

   

Şekil 4. Ağırlıkça % 3 oranında tungsten içeren temperlenmiş konumdaki numunenin 

SEM görüntüsü ve EDX analizi 

 

 
 

 

a) 

 

 

 
 

 

 

 
 

b) 

c) 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                                  954 

 

 

.2. Sertlik  

Şekil 5’te farklı oranlarda tungsten içeren, döküm ve 250 ˚C de 4 saat temperlenmiş konumdaki numunelerin 

sertlik ölçümleri verilmiştir. Numunelerin döküm konumundaki sertlik değerlerinin artan tungsten oranı ile birlikte 

arttığı görülmektedir. Bunun sebebi yapıda bulunan primer karbürlerin tungsten oranı ile birlikte artış 

göstermesidir.  

Temper konumundaki sertlik değerleri incelendiğinde ise ısıl işlem ile tüm numunelerin sertliğinde döküm 

konumuna göre belirgin bir artışın elde edildiği görülmektedir. Ancak temperlenmiş numunelerde artan tungsten 

oranı ile birlikte malzeme sertliğinin döküm konumundakinden farklı olarak daha az değişim gösterdiği 

görülmektedir. Döküm konumundakinin aksine buradaki sertlik artışının sebebi, bor elementinin ısıl işlem ile 

birlikte oluşturduğu ikincil çökeltilerdir. Bu çökeltiler malzemenin genel sertliğini arttırmıştır. Ayrıca ağırlıkça % 

4 oranında tungsten içeriğine sahip numunelerde döküm ve temperlenmiş konumda malzeme sertliğinde bir düşüş 

meydana geldiği görülmektedir.  

 

Şekil 5. Döküm ve temperlenmiş konumdaki numunelerde tungsten oranına bağlı sertlik değişimi 

4. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

 Yüksek alaşımlı beyaz dökme demirlerde, tungsten katkısının karbür oluşumu ve karbür morfolojisi üzerinde 

önemli bir etkiye sahip olduğu görülmüştür. Artan tungsten içeriğine bağlı olarak primer karbür miktarının 

arttığı ayrıca mikroyapıda literatürde de verilen M2C tipinde karbürlerin oluştuğu gözlemlenmiştir.  

 Tungsten katkısının döküm konumunda malzemelerin sertliğini önemli ölçüde arttırdığı belirlenmiştir. 

Tungsten oranının artması primer karbür oluşumunda etkili olması nedeniyle, döküm konumundaki sertlik 

artışında belirgin bir şekilde kendini göstermiştir. Isıl işlem sonrasında bor etkisi ile ortaya çıkan ikincil 

çökeltilerin malzemenin genel sertliğini arttırdığı görülmüştür.   

 Döküm ve temperlenmiş konumda en yüksek malzeme sertliğinin ağırlıkça % 3 oranında tungsten içeren 

numunelerde elde edildiği görülmüştür. Ağırlıkça % 4 oranında tungsten içeren numunelerde literatürde 

(Cortes-Carillo ve ark., 2017) de verilenlere benzer şekilde farklı morfolojide ve kırılgan yapıdaki karbür 

yoğunluğunun artması nedeniyle malzeme sertliğinde düşüş meydana geldiği görülmüştür. 
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Özet 

Mühendislik yapılarında veya kaya anıtlarda kullanılan yapıtaşlarının karalılığı yapıtaşının üretimi ve 

depolanmasından başlayarak ve kullanıldıkları mühendislik yapılarının ömrü boyunca geçen süre boyunca 

ufalanmaya, bozunmaya karşı koyabilmeleri; işlevlerini sürdürebilmeleri olarak tanımlanabilmektedir.   Ayrışma 

süreçleri kayaçların petro-fiziksel özelliklerinde önemli değişikliklere neden olabilmekte ve bu nedenle bunların 

kullanım sürecindeki performansını kısıtlamaktadır. Bu nedenle yapıtaşlarının kullanılmadan önceki ayrışma 

durumu, ayrışabilirliği (veya tersi olarak kararlılığı) ve kullanım sırasındaki ayrışmasının tahmini mühendislik 

yapılarının ekonomikliği, emniyeti ve kullanımdaki kalitenin devamlılığı açısından önemlidir.  Kayaçların ayrışma 

durumunu ve ayrışabilirliğini tanımlamak için çoğunlukla ayrışma indeksleri (mineralojik-petrografik indeksler, 

mühendislik indeksleri, kimyasal indeksler, hızlandırılmış ayrışma deneyleri ve kaya kararlılık indeksleri 

kullanılmaktadır. Bu çalışmada, Gümüşhane’nin Kürtün ilçesi  (KB Türkiye) yerleşim alanı batısında geniş 

yüzeylenme veren Kürtün granitik kayaçlarından alınan değişik derecede ayrışmış örneklerin ayrışma derecesi ve 

kararlılığı ayrışma indeksleri (Mikro-petrografik indeks, kimyasal ayrışabilirlik indeksi, sayısal ayrışma indeksi) 

ve kaya kararlılık göstergeleri ile tanımlanmıştır. Söz konusu indeksleri bulmak ve hızlandırılmış ayrışma 

deneyleri yapmak ekonomik, hızlı, kolay ve pratik açıdan uygulanabilir olmamaktadır. Bu nedenle söz konusu bu 

indeks ve kaya kararlılık göstergelerini tahmin etmek için boyuna dalga hızı, porozite ve suda dağılma indeksinin 

birlikte kullanılabilirliği incelenmiştir. Bu inceleme için kurulan istatiksel modellerin performans analizi yapılmış 

olup sonuçta önerilen istatiksel modellerin güvenilirlikle kullanılabileceği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler:  Granitik kayaç, ayrışma durumu, kararlılık, boyuna dalga hızı, suda dağılma ve porozite 

 

1. GİRİŞ 

Kayaçlar en eski yapı malzemesidir. Malta'da 5000 yıl önsesine uzanan taş yapılar ve hemen sonra Türkiye'de 

Göbekli Tepe alanındaki taş sütunlar kayaçlardan oluşan yapılara, anıtlara ilk örneklerdir [1]. Bu yapılardan 

itibaren yapı taşı olarak kullanılan kayaçlar insan kültürünün önemli bir malzemesi olmuş ve insanların hayat 

şartlarının iyileşmesine önemli katkılar sunmuştur (Török ve  Přikryl 2010)]. Yapılarda kullanılan kayaçlar (yapı 

taşları)  genellikle sonsuzluk ve dayanıklılık sembolü olmasına rağmen, bunların çoğu çevresel koşullara çok 

duyarlı olup zaman içeresinde şiddetli hasar ve bozunma belirtileri göstermektedir  (Sims, 1991).  Kayaçların 

kullanıldıkları yapıların/kaya anıtların ömrü boyunca şekil ve boyutunun değişimine, ufalanmaya, bozunmaya, 

karşı koyabilmeleri " kararlılık "  olarak tanımlanmaktadır (Sims 1991).  Kayaçların ayrışabilirliği ise kararlılığın 

zıt anlamlısı (1/kararlılık) kullanılmaktadır. Yapı malzemesi olarak kullanılan kayaçların/kaya anıtların 

ayrışma/bozunma durumlarının belirlenmesi ve kararlılığının tahmini için kullanılan yöntemler; a) Anıt haritalama 

metodu,  görüntü işleme teknikleri gibi gözlemsel yöntemler, b) Mineralojik ve petrografik indeksler, c) kimyasal 

indeksler, d) Fiziksel ve petro-fiziksel özellikler, e)hızlandırılmış ayrışma deneyleri, f) mekanik özellikler,  f)- 

kaya kararlılık göstergeleri ve g)  Esnek hesaplama yöntemleri başlıkları altında toplanabilir. 

Mikro-petrografik indeks (Ip), ince kesit üzerinde modal analizle bulunan, kayaçtaki ayrışmamış bileşenlerin 

(mineraller miktarının)  (FM) sağlam olmayan bileşenlere;   ayrışma ürünleri miktarı (SM) ve kırık+boşluk 

miktarına (CD) oranı olarak tanımlanmıştır (İrfan ve Dearman 1978). Ip granitik kayaçların ayrışma durumunun 

tanımlanmasında en sık kullanılan mineralojik-petrografik indekslerde biridir (Ceryan 2012).  Kayaçların kimyasal 
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olarak ayrışma durumunun ve ayrışabilirliğinin tanımlama yöntemlerden biride kimyasal ayrışma indekslerinin 

kullanımıdır (Ceryan 2018).  Son yıllarda) magmatik ve metamorfik kayaçların ayrışma durumu ve 

ayrışabilirliğinin ( başka bir anlatımla da kararlılığını) belirlemede, Kimyasal ayrışabilirlik indeksi (Ks, Hodder 

1984) ve Katyon Paketlenme İndisi (k-value, KPI, Buntebarth 1982; Rybach ve Buntebarth 1982) sıkça 

kullanılmaktadır (Ceryan 2018).  

Hodder (1984), Aires-Barros (1978) tarafından Miura ve Parker indekslerinin  (Parker 1970, Miura 1973) her biri 

için tanımladığı göreceli indeksler arasındaki doğrusal ilişkiyi inceleyerek söz konusu indekslerle kimyasal 

reaksiyonun Gibs serbest enerjisi arasında sayısal ilişkilerin kurulabileceğini göstermiştir. Ayrıca, Miura ve Parker 

indekslerine bağlı olarak tanımladığı kimyasal ayrışabilirlilik indeksi  ile kayacın mekanik özellikleri ve kararlılığı 

arasında ilişki kurmuştur.  Kimyasal ayrışabilirlik indeksi (Ks, Hodder 1984), Parker İndeksi (PrI, Parker 1970) 

ve Miura İndeksi (Wm, Miura 1973) (aşağıdaki eşitlikler1 ve 2’de verilmiştir. 

     Ks
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 Yukarıdaki Eşitlikte Wm0;  taze kayaç için hesaplanan Miura indeksi,  Pr I0;  taze kayaç için hesaplanan Parker 

indeksidir. Ayrışmış kayaçlarda, Ks değeri bazen sıfırdan küçük çıkmaktadır.  Bu nedenle, ayrışmış kayaçlar için 

kimyasal ayrışabilirlik indeksi, Ksw=log (Wm/ PrI) olarak verilmektedir (Hodder 1984)                                             

Kristalin kayaçları tek bir nicelikle karakterize etmek için, kayaç oluşturan minerallerin büyük boyutlu oksijen 

atomlarının birbirine yakın çerçeve yapılar olarak kabul edildiği bir iyonik model kullanılır (Buntebarth 1982, 

Rybach ve Buntebarth 1982). Böylece, çok daha küçük iyonik radyoya sahip olan katyonların dağılımı, petro-

fiziksel özellikler ile ilişkilendirilir. Katyon dağılımı, her (stokiyometrik) mineral fazı için “Katyon Paketlenme 

İndeksi”, (k-value, KPI  mol/ cm3)  olarak  tanımlanmış olup (Eşitlik 3) kayacın  KPI değerinin bulunması için 

Eşitlik 4’de verilen bağıntı kullanılmaktadır  (Buntebarth 1982; Rybach ve Buntebarth 1982); 

MLVN

C
k                                                                                                                                        (3) 

 iikxk                                                                                                                                       (4) 

Yukarıdaki eşitliklerde; C bir moldeki katyon sayısı, NL Avogadro sabiti, VM mol hacmi, xi modal analizle elde 

edilen ele alınan bir minerallinin kayaçtaki oranı, ki ise  ele alınan mineralin KPI değeridir 

Olier'e (1984) göre, kayacın ayrışabilirliği, bir mineralde hidrojenle değiştirilebilen katyon sayısına bağlıdır. 

Ceryan  (2012) bu durumu dikkate alarak KPI değerinin kayaçların ayrışma durumu ve kararlılığını karakterize 

etmek için kullanılabileceğini göstermiştir.   

Kayaçların ayrışma durumunu tanımlamak için geliştirilen bir diğer indeks  “Sayısal Ayrışma İndeksi” dir (Ia, 

Ceryan 1999). Ceryan (1999) ayrışmayla sonuçlanan fiziksel değişimi ile mineralojik ve kimyasal değişimi ifade 

etmek aşağıda verilen değişim indekslerini  (Ifp, Imp), incelenen kayacın ayrışma durumunu ad Imp-Ifp koordinat 

sisteminde orijinden uzaklık olarak tanımlamıştır.  Ayrışma sürecini sağlam kayadan toprağa doğru dönüşüm 

olduğunu belirten Ceryan (1999) suda dağılma indeksinin de ayrışmış kayaçlarda kaya/toprak oranını gösterdiğini 

dikkate esas alarak  “Sayısal Ayrışma İndeksi”’ni (Ia) tanımlamıştır (Eşitlikler 5-8). 

Mineralojik değişim parametresi (Imp %);        100
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Vmo
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Eşitliklerde; V1 Kuru haldeki örnekte ölçülen boyuna dalga hızı (km/sn),   Vm: Ayrışma derecesi aranan örneğin 

katı kısmının boyuna dalga hızı (km/sn), Vmo: Sağlam örneğin katı kısmının boyuna dalga hızı (m/sn) olarak 

alınmıştır. 

Fookse ve ark. (1988) mühendislik testinin hiçbiri tek başına, potansiyel kararlılığın mutlak bir belirleyicisi olarak 

kullanılmasını uygun olmadığını belirtip yapıtaşlarının üretimi ve kullanımda olduğu sürede hızlı ve kolay kalite 

kontrol yöntemi potansiyeline sahip statik ve dinamik kaya kararlılık göstergelerini (RDIs ve RDId)  önermişlerdir 

(Eşitlikler 9-10) 
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Burada;  Is(50)
* örneklerin kuru durumlarında ölçülen nokta yük indeksi,  SST magnezyum sülfat dayanıklılık kaybı 

(%) (Hosking ve Tubey 1969), WA su emme değeri (BS812), MAIV   Tubey ve Hosking (1969) tarafından verilen 

değiştirişmiş agrega darbe dayanımı ve SGssdi ise doygun özgül yoğunluktur.  

Bu çalışmada, önce Kürtün (Gümüşhane, KB Türkiye) civarında yüzeylenen granitik kayaçlardan alına örnekler 

için (kayaçların ayrışma durumu ve ayrışabilirliği tanımlamasında kullanılan) Mikro-petrografik indeks (Ip), 

ayrışmış mineral/sağlam mineral oranı (SM/FM), Kimyasal Ayrışma indeksi (Ks), Katyon Paketleme İndeksi( 

KPI), Sayısal Ayrışma Indeksi (Ia) ile Dinamik ve Statik Kaya Kararlılık Göstergeleri (RDId ve RDIs) değerleri 

bulunmuştur. Daha sonra ise, bu indekslerin ve kaya kararlılık göstergelerini daha hızlı ve ekonomik tahmin 

edebilmek için girdi parametreleri boyuna dalga hızı, porozite ve suda dağılma indeksinin kullanıldığı istatiksel 

modeller geliştirilmiştir.  

  

2. MATERYAL VE METOD 

 

2.1 Jeolojik Özellikler 

Bu çalışma için örneklemenin yapıldığı granitik kayaçlar Gümüşhane’nin Kürtün ilçesi (KB Türkiye) yerleşim 

alanının batısında ve güney batısında yüzeylenmektedir (Şekil 1). İnceleme alanında, en yaşlı birim; iyi 

tabakalanmış killi ve kumlu kireçtaşları ile tüffit ara katkıları içeren andezit ve piroklastlarından oluşan Turoniyen-

Santoniyen yaşlı Çatak Formasyonu ve bunun üzerine uyumlu gelen ayni yaşlı mikritik kireçtaşı ve marn 

merceklerini içeren dasit ve piroklastlarından meydana gelen Kızılkaya Formasyonudur  (Güven 1993) (Şekil 2). 

Kızılkaya Formasyonu yüzerinde Kampaniyen-Maistrihtiyen yaşlı, killi ve kumlu kireçtaşları ve marn ara katkılı 

bazalt, andezit ve piroklastlarından oluşan Çağlayan Formasyonu (Güven, 1993) yer almaktadır. . Üst Kretase 

boyunca sokulum yapan Kürtün Granodiyoriti bu volkanik ve volkano-sedimanter oluşukları keserek yerleşmiştir. 

Bu Granodiyoriti tüm kristalli, eşit taneli dokuya sahip olup bazen iri plajiyoklaz kristalleri içermektedir. Üst 

Kretase oluşuklarının tümü kuvars porfir ve iri kuvarslı prizmatik debili Göcen Dasiti (Ceryan, 1999a) tarafından 

kesilmiştir 

2.2 İndeks Deneyler, Mekanik Deneyler ve Hızlandırılmış Ayrışma Deneyleri 

İncelenen örneklerin ayrışma durum ve kararlılığını tahmin etmek için kullanılan indeksler için gerekli Boyuna 

dalganın örneği kat etme süresi ölçümü, Suda dağılma deneyi,  Nokta yükleme deneyi, yeniden düzenlenmiş 

agrega darbe deneyi, yüzeyi kuru durumdaki agregaların doygun magnezyum sülfata dayanıklılık testleri KTÜ 
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Jeoloji ve Maden Mühendisliği Bölümleri Kaya Mekaniği Laboratuvarlaında gerçekleştirilmiştir (Tablo 1 ve 

2).Örneklerin toplam porozitesini (n), Su emme (WA), kuru yüzey doygun yoğunluk (SDssd) değerini bulmak için 

yapılan deneylerde BS812 (BSI  1975), doygun ve kuru örneklerin nokta yük indeksini bulmak için ISRM (1985) 

esas alınmıştır. 

 

 

 

Şekil 1 İnceleme alanı yer bulduru haritası ve jeoloji haritası (Ceryan 2015) 

Tablo 1:  Ayrışma indeksleri, suda dağılma indeksi, porozite ve boyuna dalga hızı değerleri (Ceryan ve ark. 

2008b) 

 

(n: Toplam porozite (%), Id: Suda dağılma indeksi (%), FM: Ayrışmamış mineral oranı (%), 

SM: İkincil mineral  oranı (%); CD:  Mikrokırık + boşluk oranı (%), Ip: Mikropetrografik 

indeksi, PrI; Parker indeksi, Wm: Miura indeksi, Ks: Ayrışabilirlik indeksi, KPI: Katyon 

paketlenme indeksi (x10-2  mol/cm3) Vp: Örneklerin kuru durumunda ölçülen boyuna dalga 

hızı (km/sn)) 

Magnezyum sülfata dayanıklılık testi ASTM C88-90 (ASTM, 1990)’a göre yapılmıştır. Bu deneyde, fırında 

kurutulmuş örnekler, tek tek gözenekli torbalara yerleştirilerek 16 ila 18 saatlik bir süre boyunca 350 gr MgSO4 

/litre l'lik bir çözelti içine bırakılmış, numuneler çözeltiden çıkartılmış,  15 dakika boyunca süzülmeye 

bırakıldıktan sonrada 105 ‘-2 0C derecede sabit ağırlık elde edilene kadar kurutulmuştur. Bir döngüyü tekrarlamak 

için, fırında kurutulmuş numuneler, kafes torbalarda değiştirilmeden önce oda sıcaklığında soğutulmuştur.  Her 

No FM SM CD Ip PrI Wm Ks   KPI n Id Vp 

1 97.35 2.21 0.44 0.03 0.6905 1.2298 1.781 4.833 1.32 98.3 4.932 

2 84.29 14.51 1.2 0.19 0.6546 0.8672 1.3248 4.71 1.94 94.2 4.834 

3 65.1 27.77 7.13 0.54 0.5996 0.6349 1.0589 4.326 6.24 74.3 3.645 

4 63.09 32.01 4.9 0.59 0.562 0.5782 1.0288 4.411 5.59 79.2 3.312 

5 46.74 41.35 11.91 1.14 0.5323 0.4513 0.8478 3.993 8.47 38.5 2.495 

6 43.98 40.57 15.45 1.27 0.5028 0.4139 0.8232 3.823 10.5 51.3 2.470 

7 99.05 0.4 0.55 0.01 0.708 1.4989 2.1171 4.773 1.37 98.1 5.318 

8 85.66 12.7 1.64 0.17 0.6635 1.0354 1.5605 4.64 2.45 94.5 4.723 

9 85.58 12.9 1.52 0.17 0.6446 1.0327 1.6021 4.66 2.09 93.7 4.582 

10 73.15 21.72 5.13 0.37 0.5908 0.8227 1.3925 4.463 5.81 72.1 3.830 

11 67.17 23.43 9.4 0.49 0.6296 0.7739 1.2292 4.233 7.1 66.3 4.659 

12 52.49 30.8 16.71 0.91 0.5549 0.6495 1.1705 3.855 13.3 33.4 2.878 

13 96.79 2.81 0.4 0.03 0.7413 1.1443 1.5436 4.735 1.55 97.1 4.878 

14 80.87 17.17 1.96 0.24 0.6969 0.8103 1.1627 4.584 3.6 95.2 4.297 

15 65.94 27.61 6.45 0.52 0.626 0.5345 0.8538 4.311 6.37 74.5 3.624 

16 44.63 40.87 14.5 1.24 0.5116 0.3578 0.6994 3.836 11.45 33.2 2.368 
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test sonucu için üç örnek kullanılmış ve her  bir örnek için 5 döngü tamamlanmıştır. MgSO4’a dayanıklılık değeri  

test sonucunda örnekteki kuru ağılık kaybı olarak hesaplanmıştır.  

Tablo 1:  Kayacın katı kısmındaki boyuna dalga hızı, Mineralojik ve Fziksel değişim indeksleri, Sayısal 

Ayrışma indeksi,  su emme, yoğunluk yeniden düzenlenmiş agrega darbe dayanımı, nokta yük indeksi ve 

kararlılık göstergeleri değerleri 

 

(Vm: Kayacın katı kısmındaki boyuna dalga hızı (m/sn), Imp ve Ifp:Mineralojik ve Fziksel 

değişim indeksleri, Ia: Sayısal Ayrışma indeksi,  WA:su emme (%), SGssd: yüzey kuru 

durumda doygun yoğunluk, SST: magnezyum sülfat dayanıklılık kaybı (%), MAIV yeniden 

düzenlenmiş agrega darbe dayanımı, Is: Kuru ve doygun durumda bulunan nokta yük indeksi 

değerleri ortalaması (MPa), RDId ve RDIs: Dinamik ve Statik  kararlılık göstergeleri ) 

Yeniden Düzenlenmiş (modifiye) agrega darbe değeri  (MAIV) test uygulaması, agrega darbe değeri  testine 

benzemekte olup bu deneyde 2.36 mm aralıklı delikleri kare şeklinde olan elekten  geçen malzemenin oranı  % 5 

ila% 20 arasında olmasını sağlayan darbe sayısı dikkate alınmıştır (Hosking and Tubey 1969).  Deney yüzeyi kuru 

olan doygun numuneler kullanılır MAIV değeri aşağıda verilen bağıntıyla bulunmuştur. Eşitlik 11’de m 2.36 mm 

aralıklı elekten geçen  tane oranı  (%)olup  n ise numunenin maruz kaldığı çekiç darbe sayısıdır. 

          nmMAIV /15                                                                                                                          (11) 

 Suda dayanım deneyi Franklin ve Chandra (1972) tarafından, çamurtaşlarının kısa süreli ıslanma-kuruma 

şeklindeki fiziksel etkilerle parçalanma durumunu belirlemek için geliştirilmiş olup ISRM (1979) tarafından 

standart hale getirilmiştir. Daha sonra, deney Lee ve Freitas (1988) tarafından ele alınarak yeniden düzenlenmiştir. 

Gökçeoğlu ve Aksoy (2000), iki çevrim ile bulunan suda dayanım indeksinin (Id)  söz konusu kayaların üzerindeki 

ıslanma-kuruma etkisini belirlemek için yeterli olmadığını ve Id değerinin 6 çevrim sonucu elde edilmesi 

gerektiğini belirtmişler. Bu çalışmada da incelenen örneklerin suda dayanım indeksi 6 çevrim sonucu elde 

edilmiştir. Suda dayanım indeksi deney sonundaki (tel kafesli hücre içinde kalan) örneğin kuru ağırlığının 

başlangıçtaki kuru ağırlığa oranı olarak tanımlanmaktadır 

 

2.3 Ayrışma İndeksleri ve Kararlılık Göstergelerinin Boyuna Dalga Hızı, porozite ve Suda Dağılma İndeksi 

Kullanılarak Tahmini 

Kayaçların ayrışabilirliğini (veya kararlılığını) etkileyen temel kaya parametreleri başlıca iki grupta toplanabilir.  

Birincisi gözenek, ikincisi ise mineralojik bileşim ve kaya dokusundan oluşan mikro-yapısal değişkenlerdir. Temel 

gözenek karakteristiği porozitedir. Porozite (n), kaya malzemesini dayanım ve deformasyon özelliklerini ve 

kararlılığının tahmin etmek için yaygın olarak kullanılmaktadır. Ayrıca kayaçların ayrışma derecelerinin 

No Vm Ifp Imp Iad SGssd WA SST MAIV Is RDIs RDId 

1 6193 1.7 14.45 15.39 2.685 0.28 0.3 5.2 9.2 3.363 0.246 

2 5467 13.22 18.12 20.41 2.65 0.47 0.3 7.3 6.3 2.277 0.364 

3 4631 26.49 34.6 48.6 2.608 2.13 39.8 264.8 3.7 -0.516 10.562 

4 4409 30.02 39.15 49.92 2.613 2.02 51.5 324.5 2.1 -1.554 12.805 

5 3844 38.98 50.42 78.58 2.536 3.21 52.1 399.4 1.1 -2.254 16.382 

6 3810 39.52 50.87 72.69 2.477 4.32 63.2 456.9 0.1 -3.383 19.318 

7 6187 1.79 10.01 10.73 2.691 0.29 0.2 6.1 9.3 3.395 0.281 

8 5400 14.29 19.54 20.75 2.666 0.67 1.2 13.5 6.2 2.155 0.632 

9 5527 12.27 20.29 22.05 2.648 0.54 1.8 18.9 6.4 2.247 0.816 

10 5115 18.81 30.04 49.56 2.595 1.99 33.2 221.3 3.5 -0.314 8.911 

11 4848 23.05 33.17 53.35 2.566 2.16 22.3 287.8 1.9 -0.549 11.637 

12 4381 30.46 43.52 78.31 2.582 5.12 63.9 472.8 0.3 -3.35 19.303 

13 6098 3.21 14.33 15.7 2.654 0.36 0.3 6.3 8.3 3.048 0.305 

14 5129 18.59 24.68 26.86 2.596 0.97 5.3 38.6 4.2 1.227 1.674 

15 4417 29.89 35.63 48.89 2.55 2.16 48.3 249.6 1.6 -1.69 10.212 

16 3677 41.63 52.32 81.36 2.518 4.61 68.6 432.4 0.1 -3.6 18.088 
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tanımlanmasında ve tahmininde en çok kullanılan fiziksel özelliklerden biridir. Ayrışma ürünlerinde boyuna dalga  

hızının orijinal sağlam mineraldeki hızına göre düşüktür ve minerallerdeki Vp ile Ks değeri arasında anlamlı 

istatiksel ilişki vardır (Ceryan ve ark. 2008a)  Ayrıca, boyuna dalga hızı ölçümü sırasında kaya örnekleri 

örselenmemektedir. Bu nedenlerle Vp kayaçların dayanım ve deformasyon özelliklerinin tahmininde ve ayrışma 

durumlarının tanımlanmasında kullanılmaktadır (Ceryan ve ark 2008a).  Bir kayanın suda dayanımı önemli bir 

özelliktir ve mineralojik bileşimi ile yakından ilişkilidir. Örnekte kaya/toprak oranının da bir göstergesi olan suda 

dayanım değeri özellikle killi kayaçların e ayrışmış kayaçların ayrışma derecelerinin tanımlanmasında ve 

kararlılığının tahmininde kullanılmaktadır.  

 Bu çalışmada, yapıtaşlarının ayrışma durumu ve ayrışabilirliğinin tahmininde kullanılan indeksleri daha kolay, 

ucuz ve hızlı elde etmek için aşağıda verilen istatiksel modeller geliştirilmiştir (Eşitlikler 15-23). Söz konusu 

istatiksel modellerin performansını belirleyebilmek için  Eşitlikler 12-14’de verilen Performans İndeksi (PI, Yağız 

vd. 2012) kullanılmıştır. 

 RMSEVAFRPI  01.02
                                                                                                    (12) 

 

                                       ,                                                                                                                   (13) 

  VAF = 1‐(var(dt‐yt)/vardt)                                                                                                (14) 

RMSE ölçülen ve çıkış verileri arasındaki farkın ortalamasını, VAF ise ölçülmüş verinin varyansı ile hata 

varyansının oranını temsil etmektedir.R2 ve Adj.R2 ölçülmüş değer ile tahmin edilmiş değer arasındaki doğrusal 

ilişkiyi değerlendirmede kullanılmaktadır. Eşitlikler 17-23 de verilen performans kriterlerinin tanımları dikkate 

alındığında; kurulan modellerin kestirim performansı yükseldikçe RMSE değerleri 0’a, , R2 ve adjR2 değerleri i 

1’e,VAF değeri %100’e, PI değeri ise 2’ye yaklaşması gerekmektedir.  

  

                    
778.1884.21486.06.65 nIVmIad d                                                                                               (15) 

 (R2=0.325    AdjR2=0.516  RMSE=0.57  VAF(%)=55.8        PI=0.21) 

                    
91.063826.0552.18107278.0 nIVmKs d                                                                                        (16) 

 (R2=0.919    AdjR2=0.906  RMSE=0.037  VAF(%)=91.3        PI=1.795)                                         

                    
07399.125603.13213.144742.2 nIVmKPI d                                                                                      (17) 

 (R2=0.815    AdjR2=0.787 RMSE=0.045  VAF(%)=60.5        PI=1.723)                                      

                    
44.1655.1300002.063973.0 nIVmI dp                                                                                              (18) 

 R2=0.933   AdjR2=0.922  RMSE=0.1242  VAF(%)=91.8        PI=1.726                                

                    
255.16883.32000003.0837.34/ nIVmFMSM d                                                                                   (19) 

 R2=0.843 AdjR2=0.816  RMSE=0.079  VAF(%)=90.2        PI=1.66 

                    
5.3850325.1611803.04477.0 nIVmMAIV d                                                                                     (20) 

 R2=0.964   AdjR2=0.958  RMSE=0.065  VAF(%)=90.4        PI=1.803 

                    
9.182313900502.000027.0 nIVmSST d                                                                                        (21) 

 R2=0.957  AdjR2=0.953  RMSE=0.056  VAF(%)=90.4        PI=1.796                                       

                    
3.2776474.1209397.00043.0 nIVmRDI dd                                                                                      (22) 

 R2=0.968  AdjR2=0.962  RMSE=0.0462  VAF(%)=94.7        PI=1.865 

                    400041.0 811.0135.2143.132  nIVmRDIs d                                                                                (23) 

 R2=0.896  AdjR2=0.875  RMSE=0.082  VAF(%)=87.2        PI=1.76 
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Yukarıdaki eşitliklerde Iad: Sayısal ayrışma indeksi, Ks: Kimyasal ayrışabilirlik indeksi, KPI: Katyon Paketleme 

indeksi (x10-2 mol/cm3), Ip: Mikro-petrografik indeks, SM/FM: Ayrışmış mineral/Sağlam mineral oranı (%), 

MAIV: Yeniden Düzenlenmiş (modifiye) agrega darbe değeri (%), SST: Magnezyum sülfata dayanıklılık (%), 

RDId: Dinamik kaya kararlılık göstergesi, RDIs: Statik kaya kararlılık göstergesidir 

3. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Kayaçların, yapıtaşlarının ayrışma durumunun değerlendirmesinde kullanılan Mikro-petrografik indeks için ince 

kesitlerin hazırlanması ve bunlar üzerinde modal analiz yapılması gerekmektedir. Ayrışmış veya killi kayaçlarda 

ince kesit hazırlamak zordur, örnek örselenebilmektedir.  Ayrıca Ip çoğunlukla kristalli kayaçlar için elde 

edilmektedir.   KPI değeri kayaçların hem ayrışma durumunun hem de ayrışabilirliğinin tahmininde kullanılabilen 

petro-kimyasal bir indekstir. Magmatik ve metamorfik kayaçlar için kullanışlı olan bu indeksi elde etmek için 

kimyasal analize ve ince kesit hazırlanmasına ihtiyaç vardır..  Ayrışabilirlik İndeksi, Ks kimyasal analizle elde  

edilen ana oksit içeriğine göre tanımlanmıştır. İnce kesitlerin hazırlanması, modal analizin yapılması, mineral 

kimyası ve kayaç kimyası için kimyasal analizlerin gerçekleştirmek uygulanabilirlik, zaman ve ekonomi açısından 

olumsuzluk içerir.  Kaya kararlılık göstergelerini etmek için fiziksel özelliklerin, nokta yük indeksinin bilinmesine 

ve hızlandırılmış ayrışma deneylerinin yapılmasına gerek vardır.  Bu durum dikkate alınarak, bu çalışmada, önce 

Kürtün (Gümüşhane, KB Türkiye) civarında yüzeylenen granitik kayaçlardan alına örnekler için (kayaçların 

ayrışma durumu ve ayrışabilirliğinin kolay, ucuz ve hızlı olarak elde edilen indeks özelliklerin; boyuna dalga hızı, 

porozite ve suda dağılma indeksinin birlikte kullanılmasıyla tahmin edilebilirliği araştırılmıştır. Bu amaçla önce 

ayrışabilirlik ve ayrışma durumunun tahmininde kullanılan Mikro-petrografik indeks (Ip), ayrışmış 

mineral/sağlam mineral oranı (SM/FM), Kimyasal Ayrışma indeksi (Ks), Katyon Paketleme İndeksi( KPI), Sayısal 

Ayrışma Indeksi (Ia) ile Dinamik ve Statik Kaya Kararlılık Göstergeleri (RDId ve RDIs) değerleri bulunmuştur. 

Daha sonra ise, bu indekslerin ve kaya kararlılık göstergelerini daha hızlı ve ekonomik tahmin edebilmek için girdi 

parametreler olarak kayacın katı kısmındaki boyuna dalga hızı (Vm), porozite (n)ve suda dağılma indeksinin(Id) 

kullanıldığı (istatiksel modeller geliştirilmiş ve modellerin performansı hesaplanmıştır.   

Yapıtaşlarının ayrışabilirliliği ve servisteki performans değişikliğinin; ayrışma durumunun belirlenmesinde 

kullanılan mineralojik-petrografik, kimyasal ve petro-kimyasal ayrışma indeksleri olan Ip,  Ks, KPI ve SM/FM 

oranı için bu çalışmada önerilen istatiksel modele ait Performans İndeksi (PI) değerleri, sırasıyla,1.726, 1.723, 

1.793 ve 1.666dır. Bu PI değerleri söz konusu ayrışma indekslerinin Vm, n ve Id’nin ( birlikte) kullanılmasıyla 

hızlı, ucuz ve kolay elde edilebileceğini göstermektedir.   Bu durum hızlandırılmış ayrışma deneylerinden elde 

edilen MAIV ve SST değerleri içinde geçerlidir. 

Vm, n ve Id’nin ( birlikte) girdi parametresi olarak kullanıldığı ve Statik Kaya Duraylılık Göstergesinin (RDIs) 

kestirilmesi için bu çalışmada önerilen istatiksel modelin performans göstergeleri R2=0.89, AdjR2=0.875, 

RMSE=0.082, VAF=%87.2 ve PI=1.76 olarak bulunmuştur. Benzer şekilde Dinamik Kaya Göstergesi için kurulan 

istatiksel modelin performansını gösterge değerleri; R2=0.968, AdjR2=0.962,, RMSE=0.0462, VAF=% 94.7 ve 

PI=1.865 olarak bulunmuştur.   Söz konusu istatiksel modellerin performansı Statik ve Dinamik Kaya 

Göstergelerinin (RDIs ve RDId)  örneğn katı kısmındaki boyuna dalga hızı (Vm), porozite (n)ve suda dağılma 

indeksinin ( birlikte) kullanılmasıyla hızlı, ucuz ve kolay elde edilebileceğini göstermektedir. 

Bu çalışmanın sonuçlarının diğer kaya türü ve ayrışma indeksleri ve kararlılık indeks veya parametreleri için 

sınanması yapıtaşlarının kullanabilirliği ve servisteki performansının değerlendirilmesi açısından yararlı olacaktır. 
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Özet 

Edremit-Burhaniye-Ayvalık ilçelerinin (Balıkesir, Türkiye) bulunduğu alan Kuzey Anadolu Fay (KAF) Zonu’nun 

kuzey kısmında yer almakta olup KAF ile Ege’nin açılma rejiminin arasında bir geçiş zonu özelliği taşımaktadır. 

İnceleme alanını da kapsayan Edremit ilçesi (Balıkesir) yerleşim alanı aynı zamanda Yenice- Gönen, Edremit, 

Havran- Balya Fay zonlarının etkisi altındadır. İnceleme alanı Kuvaterner yaşlı alüvyon üzerine kurulmuştur ve 

eğim derecesi çok düşük olan bu alanda yeraltı su seviyesinin derinliği genellikle 4 m den azdır. Edremit 

(Balıkesir) Belediyesinden sağlanan jeolojik-jeoteknik etüt raporlarından ve literatürden toplanan veriler 

incelenerek, söz konusu yerleşim alanının bu jeolojik, hidrojeolojik ve tektonik özelliklerine sahip olması 

nedeniyle olası kuvvetli yer hareketleri sırasında sıvılaşma tehlikesi altında olduğu görülmektedir. Bu nedenle 

inceleme alanının kayma dalga hızı ve etkin titreşim periyodundan yararlanılarak tekrarlanma periyodu 72, 475 ve 

2475 olan depremlerin oluşturacağı en büyük yer ivmesine göre sıvılaşma analizi yapılmıştır.  Bu analizler göre 

inceleme alanının büyük kısmı orta ve yüksek derecede sıvılaşma potansiyeline sahip olduğu görülmüştür 

. 

Anahtar Kelimeler: Balıkesir, Alüvyon, Kayma dalgası hızı, Sıvılaşma, CBS 

 

1. GİRİŞ 

Deprem tehlikelerine karşı güvenlik kavramı iki yönlü bir unsura sahiptir; birincisi potansiyel yıkıcı dinamik kuvvetlere 

karşı yapı güvenliği, ikincisi ise yapı ve yerinin dinamik (deprem) kuvvetler etkisindeki davranışıdır. Depremler riskini 

azaltmak; yapıların güvenliğini sağlamak için, zeminin dinamik etkiler altındaki davranışını önceden bilmek 

gerekmektedir. Deprem nedeniyle oluşan tekrarlı gerilmelere maruz kalan suya doygun kumlu ve kumlu-silti zeminlerde 

aniden artan boşluk suyu basıncı nedeniyle efektif gerilme azalmakta, taneler arasındaki bağ zayıflamakta-kopmakta, 

bunun sonucu olarak ta zeminin kayma dayanımı sıfıra doğru azalmakta yani zemin sıvılaşmaktadır. Sıvılaşma 

durumunun ortaya çıkmasıyla mühendislik yapılarda oturma, devrilme ve çeşitli hasarlar meydana gelebilmektedir.  

Zemin seviyelerinin sıvılaşma potansiyelinin değerlendirilmesinde kullanıla ölçütleri 4 gruba ayrılabilir; jeolojik ölçütler, 

jeomorfolojik ölçütler, zemin özellikleri ve görgül sıvılaşma analizi. Görgül ölçütler sıvılaşmaya karşı güvenlik 

katsayısının (FL) belirlenmesini esas almaktadır. FL hesaplanırken zeminin tekrarlı yükler altındaki dayanımının dolaylı 

ifadesi olan tekrarlı dayanım oranı (CRR) ile depremin analizi yapılan noktada yaratacağı tekrarlı gerilim oranı (CSR) 

bir birlerine bölünür ve deprem büyüklüğüne bağlı bir düzeltme faktörü (MSF) ile çarpılmaktadır. Zemin tabakasının 

sıvılaşmaya karşı dayanımı (veya tekrarlı dayanım oranı)  laboratuvarda dinamik üç eksenli, dinamik kesme, sarsma 

tablası ve santrifüj deneyleri  (Husmand ve ark. 1988, Kramer 1996),  Standart Penetrasyon Deneyi (SPT) (Seed ve Idriss 

1971, Cettin ve ark. 2004),  Koni Penetrasyon Deneyi (CPT)  (Chen ve Juang 2000, Juang ve ark, 2003) ve sismik 

deneyler yapılarak kayma dalgası hızına (Vs) bağlı olarak belirlenebilmektedir  (Stokoe  ve ark. 1988, Andrus  ve Stokoe  

2000, Uyanık 2002). Sıvılaşma analizlerinden her bir zemin tabakası için bulunan güvenlik sayıları sıvılaşma 

potansiyelinin bulunmasında tek baslarına yeterli değildir. Sıvılaşma hassasiyeti ayrıca farklı zemin formasyonlarının 

kalınlığına ve yüzeyden olan derinliklerine de bağlıdır (Sönmez ve Gökçeoğlu, 2005). Sıvılaşma potansiyeli haritalarının 

oluşturulmasında her bir (sondaj) lokasyonu için sıvılaşma potansiyelini gösterecek tek bir değere ihtiyaç vardır. Bu 
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nedenlerle bir zemin profilinin tümü için sıvılaşma potansiyelini ifade edecek tek bir değerin elde edilmesini sağlayacak 

değişik yöntemler geliştirilmiştir (Iwasaki ve ark., 1982, Juang ve ark. 2003, Sönmez 2003). 

Bu çalışmaya konu olan Edremit ilçesi (Balıkesir, Türkiye) ilçesi yerleşim alanı içinde yer alan Cennetyatağı 

Mahallesi Kuvaterner yaşlı alüvyon üzerine kurulmuştur. Söz konusu alüvyon; genellikle kumlu bir yapıya sahip 

olup aralarda ve çakıllı, killi ve siltli seviyeler ile bunların kombinasyonlarından oluşmaktadır. Eğimin 5o’den 

küçük olduğu, 9-22m yükseklikleri arasında yer alan bu yerleşim alanında  (Şekil 1a-b) yeraltı su seviyesinin 

derinliği genellikle 4 m den azdı (Şekil 1c).  

 

                                       (a) 
 

                           ( b) 

 

                           ( c) 

Şekil 1. Çalışma alanının yer bulduru haritası (a) eş yükselti eğrileri (b) ve yeraltı suyu derinliği(c) 

İnceleme alanı da kapsayan bölge KAFZ ile Ege’nin açılma rejimi arasında bir geçiş zomu özelliği taşımaktadır. 

Çalışma alanı yerleşim alanının jeolojik, hidrojeolojik ve tektonik özellikleri nedeniyle olası kuvvetli yer 

hareketleri sırasında sıvılaşma tehlikesi altında olduğu görülmektedir. Bu çalışmada, söz konusu alanındaki zemin 

tabakalarının sıvılaşma potansiyeli Uyanık ve Taktak  (2009)  tarafından verilen kayma dalga hızı ve etkin titreşim 

periyodundan yararlanarak yapılan sıvılaşma analizi esas alınmıştır.  Sıvılaşma analizi gerekli veriler Aslan ve 

Arık (2010)  tarafından yapılan Edremit Belediyesi (Balıkesir)  Cennet Ayağı Mevkii Revizyon İmar Planına Esas 

Jeolojik – Jeoteknik Etüt Raporundan alınmıştır 

 

2. MATERYAL VE METOD 

2.1 Jeolojik ve Tektonik Özellikler 

Çalışma alan olan Cennetyatağı Mahallesinin de yer aldığı Edremit ilçesi (Balıkesir, Türkiye)  yerleşim alanının 

büyük kısmı Kuvaterner yaşlı oluşuklar; alüvyon üzerindedir. Bu alanın kuzeyi ve doğusundaki alanda alttan üste 

doğru; Permo-Karbonifer yaşlı karbonatlar ve yer yer kırıntılı tortul kayaçlar, Üst Paleozoik, Triyas yaşlı 

metamorfikler (şist, fillat, mermer, meta volkanitler), Permo-Triyas yaşlı yer yer bloklu volkanit içeren kırıntılı 

tortul kayaçlar ve karbonatlar yer almaktadır (MTA 2018, Şekil 2a).  Eosen-Oligosende ise granitik kayaçların 

yerleşiminin gözüktüğü bu bölgede Miyosen yaşlı karasal kırıntılılar bu granitik kayaçların üzerinde 

bulunmaktadır (MTA 2018).  En genç birim Kuvaterner oluşuklarıdır (Şekil 2a). 

 Çalışma alanımızı etkileyen önemli sismojenik zonlardır Kuzey Anadolu Fayı’nın güney koluna ait fay 

segmentleri (Yenice-Gönen Fayı, Edremit Fay Zonu) ve Edremit Fay Zonu ile Balıkesir il merkezinden geçen 

Havran-Balıkesir Fay zonu  ve güneydeki Simav fayıdır (Şekil 2b, Sözbilir ve ark. 2015).   

Havran-Balıkesir Fay Zonu içerisinde yer alan Balıkesir Fayı' na ait Kepsut Segmenti üzerinde açılan Ayşebacı 

hendeğinde, M.S. yüzey faylanması ile sonuçlanan üç olay saptamışlar, Gökçeyazı segmentinin MÖ yüzey 

faylanmasıyla sonuçlanmış depremler ürettiğini ve fakat MS döneminde henüz kırılmamıştır (Sözbilir ve ark. 

2015).  Sözbilir ve ark (2015),   Havran–Balıkesir Fay Zonu içindeki Kepsut, Gökçeyazı ve Ovacık segmentlerinin 

ortalama 1000 yıllık bir deprem tekrarlama aralığına sahip olduklarını söylemektedirler. Havran–Balya Fayı' na 
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ait Ovacık segmentinde MÖ 13630±150 sonrasında yüzey faylanması ile sonuçlanan 4 olayın meydana geldiğini 

ve en son iki olayın MS 160 veya 253 ile MS 1296 tarihsel dönem depremleriyle eşleştirilebileceğini gösterdiğini 

söylemektedirler.   Buna göre son depremden sonra geçen zaman 720 yıldır. 

 

                               ( a) 

 

                                         (b) 

Şekil 2. Edremit yakın çevresinin jeoloji haritası (MTA, 2018) (a) ve  Edremit yerleşim alanını etkileyen faylar 

(Sözbilir  ve ark. 2015’ten aynen alınmıştır, EFZ: Edremit Fay Zonu, HBFZ: Havran-Balıkesir Fay Zonu) (b) 

Toplam 90 km uzunluğunda olan Edremit fay zonu Edremit Körfezi ile Kazdağ yükselimi arasında yer alır. 

Edremit fay zonu, karadaki geometrisi ve niteliğindeki değişimler dikkate alınarak Altınoluk ve Zeytinli olmak 

üzere iki ana segmente ayrılır (Sözbilir ve ark, 2015).  Edremit Fay Zonu’ nun Altınoluk segmenti üzerinde açılan 

Narlı hendeğinde Sözbilir ve ark. (2015) tarafından tanımlanan 3 adet paleo depreme göre, Edremit Fayı’nın 

sistematik bir deprem tekrarlama periyodu olmadığını belirtilmiştir.  Bu çalışmaya göre; Altınoluk segmenti 

üzerinde gerçekleşen 1944 depremi 35-37 km uzunluğunda yüzey kırığına ve Mw=6.8 moment büyüklüğünde bir 

depreme neden olmuştur.  Son depremden sonra geçen süre 72 yıldır. Narlı hendeğindeki verilere göre, 1944 

yılında kırılan fayın, önceki olaylar ile meydana gelen kırığı kullandığı gözlenmiştir. Gönen doğusundaki Tütüncü 

ile Yenice ilçesi güneybatısı arasında toplam 67 km uzunluğunda olup, K65oD genel doğrultulu, sağ yönlü doğrultu 

atımlı olan Yenice-Gönen fayı   1953 Yenice-Gönen depremiyle fayın diriliği kanıtlanmıştır (Sözbilir ve ark., 

2015). 

2.2 Kayma Dalga Hızı, Hız Oranları ve Zemin Büyütmesi 

Aslan ve Arık (2010)  tarafından yapılan Edremit Belediyesi (Balıkesir)  Cennet Ayağı Mevkii Revizyon İmar Planına 

Esas Jeolojik – Jeoteknik Etüt çalışmasında hem arazide yapılan sismik yöntemle elde edilen elastik dalga hızları hem de 

sondajda yapılan Standart Penetrasyon deneyi laboratuvar sonuçları ile birlikte verilmiştir. Bu çalışmada sıvılaşma analizi 

için, söz konusu raporda verilen sondaj loğlarından yararlanılarak dane dağılımı ve SPT değerine göre farklı zemin 

tabakaları ayırtlanmış ve bu tabakalara ait elastik dalga hızları, ince tane oranı ve birim hacim ağırlık değerleri alınarak 

(Tablo 1) değerlendirilmiştir.  Birim hacim ağırlık (γ) laboratuvar deneyleriyle ve bu deney verilerinin olmadığı zemin 

tabakalarında ise  boyuna dalga hızından (Vp m/sn) yararlanılarak aşağıdaki bağıntıdan (Gardner ve ark.  1974) 

bulunmuştur. 

 γ = 0.31Vp0.25                                                                                                                                       (1) 

Zeminin tasarım parametrelerinin tahmininde yararlanılan dinamik zemin parametreleri arazide yapılan jeofizik 

(sismik) yöntemle bulunan elastik dalga hızları ve oranlarından yararlanılarak tahmin edilmektedir.  Kayma 

dalgası hızı, zeminin dinamik analizinde kullanılan en önemli parametrelerden biridir. Dinamik yükler altında 

zemin davranışlarının önceden kestirilebilmesind ve sıvılaşma analizlerinde dalga genliğinin periyoda bağımlı 

olarak elde edilmesinde kayma dalgası hızlarına gereksinim bulunmaktadır. Araştırmacılar, zemin büyütmesinin 

belirlenmesinde ve sınıflamasında Vp/Vs oranlarının önemli bir parametre olduğunu belirtmektedir.. Çalışma alanı 
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içindeki zeminlerin tanımlanması ve dinamik özelliklerinin tahmini için bir zemin profilinde 30 m derinliğe kadar 

olan kısmının boyuna dalga hızı (Vp30 m/sn), kayma dalga hzıı (Vs30 m/sn) ve hız oranı (Vp30 /Vs30) değerlerinin 

(Tablo 2) mekânsal dağılımı belirlenniştir Şekil 3a-c).  Ayrıca, kuvvetli yer hareketleri için zemin büyütmesi 

(AHSA)  Borcherdt ve ark.(1991) tarafından verilen aşağıdaki bağıntıyl (Eşitlik 2) bulunmuş ve AHSA’nın 

mekânsal dağılımı incelenmiştir (Şekil 3d) 

AHSA = 600/Vs30                                                                                                                            (2) 

Tablo 1. Elastik dalga hzı değerleri,  ince tane oranı ve birim hacim ağırlık değerleri (Aslan ve Arık 2010) 
 

No Tüs Talt Vp Vs İTO γ 

 0 3.9 470 140 49 16.5 

 3.9 6.6 470 140 13 18 

1 6.6 13 1200 235 15 18.2 

 13 20 1200 235 13 20 

       

No Tüs Talt Vp Vs İTO γ 

 0 2.55 590 115 49 16.5 

 2.55 9 590 115 37 18 

2 9 12 1450 210 6 19.1 

 12 15 1450 210 19 19.1 

 15 20 1450 210 6 20 
 

 0 2.6 475 120 49 16.5 

 2.6 7 475 120 21 18 

3 7 9 1345 235 37 18.8 

 9 13 1345 235 6 18.8 

 13 15 1345 235 37 18.8 

 15 20 1345 235 21 19 
 

 0 1.4 450 120 38 14.3 

 1.4 6.5 450 235 29 17 

4 6.5 9 1325 235 29 18.7 

 9 13.5 1325 235 82 18.7 

 13.5 20 1325 235 50 18.7 

       
 

 0 2.5 540 135 87 16.5 

 2.5 6 540 135 87 18 

5 6 9 1305 260 85 18.6 

 9 11 1305 260 20 18.6 

 11 15 1305 260 17 18.6 

 15 20 1305 260 17 18.6 
 

 0 2.2 445 120 13 16.5 

 2.2 6 445 120 85 18 

6 6 9 1360 255 85 18.8 

  9 13 1360 255 23 18.8 

 13 15 1360 255 17 18.8 

 15 20 1360 255 17 18.8 
 

 0 2 630 130 8 16.5 

 2.2 7.5 630 120 85 18 

7 7.5 12 1470 225 18 19.2 

 12 14 1470 225 46 19.2 

 14 15 1470 225 14 19.2 

 15 20 1470 225 17 19.2 
 

 0 1.4 590 125 26 16.5 

 1.4 6 590 125 14 18 

8 6 7 1455 255 14 19.1 

 7 8 1455 255 89 19.1 

 8 15 1455 255 23 19.1 

 15 20 1455 255 23 19.1 
 

 0 1.9 460 125 61 16.5 

 1.9 7 460 125 38 18 

9 7 10 1315 250 78 18.7 

 10 15 1315 250 11 18.7 

 15 20 1315 250 11 18.7 

        

 0 1.5 520 160 61 16.5 

 1.5 3 520 160 28 18 

10 3 7 520 160 28 14.8 

 7 9.5 1425 265 78 19 

 9.5 15 1425 265 11 19 

 15 20 1425 255 11 19 
 

 0 1.8 640 125 14 16.5 

  1.8 4.5 640 125 14 18 

11 4.5 6.3 640 125 52 18 

 6.3 10.5 1380 250 30 18.9 

 10.5 12.5 1380 250 94 18.9 

 12.5 15 1380 250 23 18.9 

 0 2.1 550 120 17 16.5 

 2.1 6.3 550 120 52 18 

12 6.3 10.5 1270 230 21 18.5 

 10.5 13 1270 230 52 18.5 

 13 15 1270 230 9 18.5 

 15 20 1270 230 9 18.5 
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 15 20 1380 250 23 18.9 
 

(No: Sisimik serim no, Taü: zemin tabakasının üst yüzey derinliği (m), Talt: zemin tabakasının alt 

yüzey derinliği (m), Vs: kayma dalga hızı (m/sn), İTO: ince tane oranı (%),γ: birim hacim ağırlık 

(kN/m3))  

Tablo 2. Sisimik serilerin lokasyonu,  yeraltı su derinliği (YASder, m), 30 m derinliğe kadar olan zemin 

profilinin ortalama boyuna ve kayma dalga hızı (Vp30 ve Vs30 m/sn) ve farklı senaryolara göre hesaplanan 

Sıvılaşma İndeksi değerleri 

no X Y Z YASder Vp30 Vs30 Ls(1)* Ls(2)* Ls(3)* 

1 502012 4381921 19.74 4 894 204 13.6 17.6 18.6 

2 501276 4382336 15.23 2.55 1102 178 3.7 11.4 13.5 

3 501150 4382359 14.76 2.59 946 193 0.3 4.8 10.2 

4 500500 4382241 11.15 2.02 911 192 6 8.9 9.630 m 

5 501951 4381562 19.66 2.47 930 211 0.3 2.7 7.9 

6 501845 4381567 19.09 2.2 915 201 0 2 3.8 

7 501109 4381690 14.69 1.96 1148 195 0.9 2 2.4 

8 500747 4381630 12.21 1.36 1104 208 27.9 50.9 61.1 

9 501757 4381384 18.43 1.9 919 203 24 33.8 36.5 

10 501594 4381310 17.44 1.53 1035 230 18.3 25.6 28.9 

11 501398 4381174 16.37 1.82 1084 207 11.4 18.3 22.9 

12 500358 4380974 9.5 2.1 996 193 4 22.3 31.6 

(*: Ls değeri aşağıda verilen sıvılaşma analiziyle elde edilmiş “Sıvılaşma İndeksini”,(1),(2) ve (3): Ls 

değerinin Tekrarlanma periyodu, sırasıyla, 72, 475 ve 2475 yıl olan depremler için hesaplandığını 

göstermektedir) 

 

 
                (a) 

 
               (b) 

 
              (c ) 

 Şekil 3. 30 m derinliğe kadar zemin profilinin kayma dalga hızı (Vs30 m/sn) (b), hız oranı (Vp30 /Vp30 )(c) ve 

kuvvetli yer hareketleri için zemin büyütme değerlerinin mekânsal değişimi (d) 

 

2.3.  Sıvılaşma Potansiyeli 

İnceleme alımındaki zemin tabakalarının sıvılaşmaya karşı güvenlik sayısının  (FL) bulunmasında Uyanık (2006) 

ve Uyanık ve Taktak (2009) yapılan çalışmalarda önerilen, kayma dalga hızı ve hakim titreşim periyoduna dayanan 

yöntem esas alınmıştır (Eşitlik 3-7) 

FL = (KDO KGO⁄ )                                                                                                                                  (3) 
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Eşitlikte FL; sıvılaşmaya karşı güvenlik sayısı, KGO; Kayma Gerilmesi Oranı, KDO; Kayma Dayanımı Oranıdır 

ve aşağıdaki eşitliklerle verilmektedir ( Uyanık 2006, Uyanık ve Taktak (2009)  (Eşitlikler 4-6) 
 

KGO =
amax
g

σvs
σv's

rd ve     KDO = [a + b (
1

Vsmax‐Vsc
‐
1

Vsmax
)]MSF                                                  (4) 

 

σvs = 2.45T∑γiVsi

n

i=1

, σv!s = σvs‐u ve  Vsc = Vs  (
Pa

σ'vs
)
0.25

                                                        (5) 

 

rd = 1‐0.00765z    ( z < 9.15m),   rd = 1.174‐0.0267z  (9.15 < z < 23m)                                (6)         
 

Yukarıdaki eşitliklerde;  Vs: zemin tabakasındaki kayma dalgası hızı (m/sn), Pa: atmosferik basıncı (100 kPa),  

Vsc: düzeltilmiş Vs değeri,  Vsmax  :Vs’nin alabileceği en büyük değeri, amax: en büyük yer ivmesi, g: yerçekimi 

ivmesi, rd: zemin kolonunun esnekliğinin derine doğru değişimini ifade eden katsayı, z: derinlik,  σvs ve σv’s : Vs 

ve hakim titreşim periyoduna (T) bağlı olarak hesaplanan toplam gerilme ve efektif gerilme( kPa), γ: birim hacim 

ağırlık (kN/m3), u: su basıncı (kPa), a ve b regresyon parametreleri, MSF ise deprem büyüklüğü etki faktörüdür.  

Vsmax değerleri ince tane oranına (İTO)bağlı olup, İTO<=%5 için 250m/s, %5<İTO<%35 için 250-(İTO-5) ve 

İTO>=%35olduğunda ise 220 m/sn olarak alınmaktadır (Uyanık 2006, Uyanık ve Taktak 2009). a ve b katsayıları 

Uyanık ve Taktak (2009) tarafından verilen şekilde;0.025 ve 4 olarak alınmıştır. 7.5 büyüklüğünden farklı 

büyüklükteki olası depremler için uygulanacak düzeltme faktörü için ise Seed and Idriss, (1971) tarafından verilen 

aşağıdaki eşitlik kullanılmıştır (Eşitlik 7) 

 

 MSF =  (
102.24

M2.56
)                                                                                                                                       (7) 

 İnceleme alanını etkileyecek en büyük yer ivmesini elde edebilmek için AFAD (2018) tarafından verilen Türkiye 

Deprem Tehlike Haritasın İnteraktif Web Uygulamasından elde edilen  olası üç adet deprem senoryosu 

kullanılmıştır. Bunlardan ilkinde  tekrarlanma peryodu 72 yıl olan deprem için PGA=amax/g değeri 0.156 olarak 

alınmıştır. Diğerlerinde ise tekrarlanma periyodu 475 ve 2475 yıl olan depremler için sırasıyla PGA 0.420 ve 

0.789’dır.  

Bu çalışmada her bir sismik serim noktasının (zemin profilinin tümünün) sıvılaşma potansiyelini hesaplamak için 

yüzeyden 20 m derinliğe kadar sıvılaşmanın şiddetinin değerlendirilme amacıyla  Iwasaki ve ark. (1982) tarafından   

önerilenve Sönmez (2003( tarafından geliştirilen   “Sıvılaşma İndeksi, LI” ni kullanılmıştır (Eşitlikler 8 ve 9) 

L1 = ∫ W(z)F(z)dz  
Z=20

Z=0
   (8) 

(z <20 m için   W(z)= 10 - 0.5z ,  z ≥20m  için W(z)= 0,   

 Fs≥ 1.2  için F(z)=0,  1.2 > Fs >0.95 için F(z) = 2 x 106 e‐18.427Fs  ve 0.95≥ Fs için F(z)=1-Fs) 
(9) 

 İnceleme alanı için  tekrarlanma periyodu 72, 475 ve 2475 yıl olan depremlerin oluşturacağı, sırasıyla  0.156, 

0.420 ve 0.789 PGA değerler için bulunan Sıvılaşma İndeksinin mekansal dağılımı Şekil 4’de verilmiştir.    

 

3. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Edremit ilçesi, Cenntetyatağı Mahallesi (Balıkesir, Türkiye) yerleşim alanında genellikle kumlu siltli karakterde 

olan alüvyonlar yayılım göstermektedir. Söz konuu alanda YAS derinliği değişimi   kuzey doğudan güney batıya 

doğru (yaklaşık dikdörtgen şeklinde) eni 400-600 m arasında değişen bir dört farklı zon oluşturmuştur. KD’dan 

GB’ya doğru uzanan zonlarda YAS derinliği; ilk zonda 2.5-3.5m. ikinci zonda 2.0-2.5 m, üçüncü zonda 1.5-3m 

ve dördüncü zonda 2.02.5 m arasındadır. Çalışma alanı en düşük kot 9 m. en yüksek  kot 21m. olup eğim 5 

dereceden düşüktür. İnceleme alanının kayma dalgası hızının (Vs) mekânsal dağılımı belirlenmiş olup; söz konusu 
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alanın yaklaşık merkezden geçen KD-GB hattının güneyinde kalan alanın 200-350 m/sn arasında iken kuzeyinde 

kalan alanda 170-200 m/sn arasında olduğu görülmüştür. Benzer durum Boyuna dalga hızı/ Kayma dalga hızı 

oranın mekânsal dağılımında da  (Vp/Vs) görülmektedir. Vs değerinin 200-350 m/sn olduğu alanda Vp/Vs oranı 4-

5 arasında çalışma alanının diğer kısmında <5’tir Vp/Vs oranıyla zemin sıkılığı arasında ters orantılıdır. Ayrıca söz 

konusu oran ile dinamik kayma modülü ve dinamik elastisite modülü arasında da ters ilişki vardır. Vs ve Vp/Vs 

oranının mekânsal dağılımı, inceleme alanının merkezden geçen KD-GB hattının kuzeyinde kalan kısmındaki 

zeminin “Çok Gevşek”, güneyinde kalan kısmındaki zeminin ise  “Gevşek” sıkılığına sahip olduğunu 

göstermektedir. İnceleme alanında kumlu siltli zeminlerin bulunması, zeminin “öok gevşek-Gevşek” durumda 

olması, eğimin düşük olması ve YAS’nun yüzeye yakın olması deprem sırasında  sıvılaşma potansiyelini 

artırmaktadır.  

 
                                (a) 

 
                             (b) 

 
                             (c) 

Sıvılaşmaİndeksi         : 

Sıvılaşma Potansiyeli : 
 

Şekil 4. Tekrarlanma periyodu 72, 475 ve 2475 yıl olan depremlerin oluşturacağı, sırasıyla  0.156 (a), 0.420 (b) 

ve 0.789  (c) PGA değerleri  için bulunan Sıvılaşma İndeksinin mekansal dağılımı 

İnceleme alanını da kapsayan bölge Kuzey Anadolu Fay (KAF)  Zonu’ nun kuzey kısmında yer almakta olup KAF 

ile Ege’ nin açılma rejiminin arasında bir geçiş zonu özelliği taşımakta ve KAF’n güney kolu sayılan da, Edremit, 

Havran- Balıkesir ve Yenice- Gönen Fay Zonları ve Simav Fayıdır. Havran–Balıkesir Fay Zonu içindeki Kepsut, 

Gökçeyazı ve Ovacık segmentlerinin ortalama 1000 yıllık bir deprem tekrarlama aralığına sahip oldukları ve bu 

fay zonunun MS 1296 tarihsel dönem depreminden buyana geçen 722 yılda yıkıcı bir deprem üretmediği 

bilinmektedir. Araştırmacılar tarafından sistematik bir deprem tekrarlama periyodu olmadığı ortaya konan, çalışma 

alanına 2 km den az uzaklıkta olan Edremit Fayı Zonu yıkıcı depreme kaynaklık etme potansiyeline sahiptir. 

Sözbilir ve ark. (2015)’e göre; EFZ’nun Altınoluk segmenti üzerinde gerçekleşen 1944 depremi 35-37 km 

uzunluğunda yüzey kırığına ve Mw=6.8 moment büyüklüğünde bir depreme neden olmuştur.  Gönen doğusundaki 

Tütüncü ile Yenice ilçesi güneybatısı arasında toplam 67 km uzunluğunda olup, K65oD genel doğrultulu, sağ yönlü 

doğrultu atımlı olan Yenice-Gönen fayı 1953 Yenice-Gönen depremiyle fayın diriliği kanıtlanmıştır 

İnceleme alımındaki zemin tabakalarının sıvılaşmaya karşı güvenlik sayısı kayma dalga hızı ve hakim titreşim 

periyoduna dayanan yöntem esas alınırak bulunmuş, her bir sismik serim noktasının (zemin profilinin tümünün) 

“Sıvılaşma İndeksi” hesaplanmıştır ve son olarak  tekrarlanma periyodu 72, 475 ve 2475 yıl olan depremlerin 

oluşturacağı, sırasıyla  0.156, 0.420 ve 0.789 PGA değerler için bulunan Sıvılaşma İndeksinin mekansal dağılımı 

belirlenerek “inceleme alanının sıvılaşma potansiyeli haritaları hazırlanmıştır. PGA=0.156 değeri için çalışma 

alanının yaklaşık % 80’ninin  sıvılaşma potansiyeli “Yüksek”, %10’nun “Çok Yüksek” geri geriye kalan kısmının 

“Düşük”tür. . PGA=0.1789 değeri için çalışma alanının yaklaşık % 5’ninin  sıvılaşma potansiyeli “Çok Yüksek”, 

%25’nin ise “Yüksek” durumdadır.Yerleşmie uygunluk açısından dönüş peryodu 475 yıl yıkıcı deprem (çalışma 

alanı için PGA=0.420) esas alınmaktadır.  PGA=0.420 için çalışma alanının BKB-DGD hattının KD’sunda kalan 

kısmı “Yüksek”, GB’sında kalan kısmı “Çok yüksek” sıvılaşma potansiyeline sahiptir.  
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AFAD (2018)’in sunduğu Türkiye Deprem Tehlikesi haritasına göreI. Derece Deprem Bölgesinde yer alan 

Edremit ilçesi, Cenntetyatağı Mahallesi (Balıkesir, Türkiye) yerleşim alanı için yapılan sismik potansiyeli esas 

alan  mikro-bölgelendirme her bir sıvılaşmaya karşı duyarlılık bölgesine, özellikle de yüksek ve çok yüksek duyarlı 

olan bölgelerdeki bina stokunun (ve diğer mühendislik yapılarının) depremdeki davranışlarının, hasar görebilirlik 

oranlarının ayrıca binadaki yaşayan kişi ve binanın değeri gibi risk analizinde kullanılacak verilerin belirlenmesi 

gerekir. Bu belirlemeden sonra olası deprem senaryolarına göre can ve mal kaybını azaltacak önlemlerinde yer 

aldığı bir afet programının hazırlanması gerekmektedir. Tüm bu çalışmaların Balıkesir ili büyükşehir sınırları 

içerisinde kalan tüm alanlar için yapılması gerekmektedir. 
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Özet 

 

Balıkesir 1/100000 ölçekli Çevre Planında Balıkesir Karesi İlçesi yerleşim alanındaki TOKİ Doktor Evleri ve 

Ayşebacı Mahallesinin batısında kalan alan yerleşime açılmıştır. Bu nedenle, Ayşebacı Mahallesinin ve 

civarındaki alanda yüzeylenen zeminlerin jeoteknik özelliklerinin yersel olarak değişimi Coğrafi Bilgi Sistemleri 

ile değerlendirilmiştir. Bu amaçla önce zemin kalınlığı, ayrışmış birimin kalınlığı, dsağlam kayanın derinliği, 

yeraltı su kotu ve derinliği,   farklı derinlikler için Standart Penetrasyon Deney sonuçları (SPT-N değerleri), elastik 

dalga hızı,  zayıf ve kuvvetli yer hareketleri için zemin büyütmesi değerleri için veritabanı oluşturulmuştur.  Bu 

veri tabanından yararlanarak bu parametre değerlerinin çalışma alanındaki mekânsal dağılımı ArcInfao (V: 10.2) 

programı yardımıyla incelenmiştir. Ayrıca, inceleme alanı için olasılık deprem tehlike analizi yapılarak belli 

süreler için yıkıcı depremle karşılaşma olasılıkları bulunmuştur 

 

Anahtar Kelimeler: Balıkesir, Alüvyon, Kayma dalgası hızı, Sıvılaşma, CBS 

 

1. GİRİŞ 

Kent planlamasının amacı, kent yerleşimi ve gelişimi için seçenekleri, olanakları, sınırlamaları belirlemek, 

sorunların çözümü için yapılacak işlemler için yöntemleri ortaya koymaktır. Planlama süreci komplekstir ve 

şehirden şehre ve değişik sosyal, ekonomik ve jeolojik çevreye göre değişir, ancak yinede genel ilkeler ve 

yaklaşımları kapsar (Bennett ve Doyle 1997, Ceryan vd. 2002). Kent planlamasının özenle üzerinde durduğu 

konular; 1-ekonomik ve finansman sınırlamaları,   2- hukuk ve sosyal parametreler, 3- doğal çevreyle etkileşim,  

4- arazi kullanımı ve 5-estetiktir (Ceryan vd. 2002). Doğal çevreyle etkileşim ve arazi kullanım hatta yapılaşma 

için gerekli doğal hammadde girdisi açısından en önemli faktörler; kentleşme alanının jeolojik, hidrojeolojik, neo-

tektonik özellikleri ve jeolojik kökenli doğal afetlerdir. Kent yerleşimindeki olanaklar/sınırlamalar; sistem 

girdilerinin kolay ve ekonomik olarak sağlanması/sağlanamaması, uygun yer ve zemin koşullarının ve doğal 

kaynakların varlığı/yokluğu ve önemli doğal afet tehlikesi ve insan-jeolojik çevre etkileşimiyle ortaya çıkacak 

risklerin olmayışı/oluşudur  (Ceryan vd. 2002).   Bu nedenle, bir arazi kent yerleşimi planı kapsamına alındığında; 

kentleşme alanının jeolojik, hidrojeolojik, neo-tektonik özellikleri ile jeolojik kökenli doğal afet durumunun ve 

oluşacak insan-doğal çevre etkileşiminin ortaya konması kentleşme açısından dirimsel öneme sahiptir. 

Bu çalışmada, “Balıkesir Belediyesi 18-02 Bölgesi ve Ayşebacı Mahallesi Jeoloji-Jeoteknik Etüd Raporu” 

raporunda (Çona vd.,2000) verilen 46 sondaj logundan ve bu sondajlarda yapılan SPT deney sonuçlarından 

yararlanılmıştır (Şekil 1a-d) . Çalışma alanı ile ilgili söz konusu rapordan alınan sondajların jeoteknik logları, 

laboratuvar deney sonuçları, sismik yöntemle elde edilen bilgiler alınarak önce MS Excel dosyası oluşturulmuş 

daha sonra bu dosyadan yararlanılarak CBS ortamı için veri tabanı meydana getirilmiştir. Bu veri tabanındaki 

veriler yeniden değerlendirilerek BAUN Mühendislik Fakültesi CBS Sistemi laboratuvarında lisanslı olarak 

kurulmuş olan ArcInfo (V:10.2)  yazılımıyla mekânsal analizler yapılarak kent planlamasına temel teşkil edecek 

mühendislik jeolojisi haritaları oluşturulmuştur.   
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Şekil 1. İnceleme alanı yer bulduru alanı ve bu alanı etileyecek faylar (a-b), sondaj lokasyonlar (c) ve örnek bir 

sondaj logu (d). (1:Ulubat Fayı, 2:Orhaneli Fayı, 3-4:Mustafa Kemal Paşa Fayı, 5:Bandırma Fayı, 6:Edincik Fayı, 

7:Sinekçi Fayı, 8-9-10: Biga-Çan Fay Zonu, 11:Sarıköy Fayı, 12:Gündoğan Fayı, 13:Bekten Fayı, 14:Evciler Fayı, 

15:Yenice Gönen Fayı, 16:Manyas Fay Zonu, 17:Pazarköy Fayı, 18:Edremit Fay Zonu, 19:Havran Balya Fay Zonu, 

20-21:Balıkesir Fayı, 22:Bergama Fayı, 23-24:Soma-Kırkağaç Fay Zonu, 25-26-27: Gediz Graben Fay Sistemi, 28-

29:Gelenbe Fay Zonu, 30-31:Simav Fay Zonu) (MTA 2013, Cona vd. 2000) 

2. MATERYAL VE METOD 

2.1.  Jeolojik Özellikler 

Çalışma alanını kapsayan Balıkesir ili ve yakın civarında en yaşlı birim olan Üst Kretase yaşlı Üst Kretase Bornova 

flişi ve bunun üzerinde tektonik dokunaklı yerleşen Üst Kretase yaşlı Yayla Melanjı bulunmaktadır( Şekil 2).  

Şekil 2. Karesi ilçesi (Balıkesir) civarının jeoloji haritası (Pehlivanlı vd. 2007) 

Bornova Flişi kahve-gri, yeşilimsi renkli, orta-ince taneli kumtaşı ve siyah, yeşilimsi-gri renkli kiltaşı 

ardalanmasından ve kiltaşları ile yanal geçişli mikritik kireçtaşı, çamurtaşı-radyolarit ara yüzeyleri ile değişik yaş 

ve kökende neritik kireçtaşı olistolitlerinden oluşmaktadır. Yayla Melanjı, birbirleri ile ilksel ilişkide olmayan 

çökel, metamorfik ve ofiyolit topluluğuna ait bazik ve ultrabazik kayalardan meydana gelmiş, karmaşık bir 

topluluktur. Yayla Melanjının üstünde ise uyumsuz olarak bulunan Üst Oligosen-Alt Miyosen yaşlı Hallaçlar 

Volkaniti yer almaktadır (Pehlivan vd 2007)Hallaçlar Volkanitinin üstünde ise uyumsuz olarak bulunan Alt 
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Miyosen yaşlı Yürekli dasiti yer almaktadır. Tüm bu birimlerin üstünde ise uyumsuz olarak gelen Alt Miyosen 

yaşlı Şapçı Volkaniti yer almaktadır (Pehlivan vd 2007). Şapçı volkanitinin üstünde ise uyumsuz olarak killi 

kireçtaşı, kil, marn, silttaşı tüfit, kumtaşı, çakıltaşı ardalanmasından oluşan Soma Formasyonu vardır. En genç 

birim Kuvaterner yaşlı alüvyonlar ve yamaç molozlarıdır (Pehlivan vd 2007) 

2.2 Deprem Tehlike Analizi 

Sismik tehlike analizleri depreme dayanıklı yapı tasarımının geliştirilmesinde en önemli kısımdır. Sismik 

tehlikeler; deterministik ve olasılık olarak hesaplanabilir. Deterministik analizde belirli bir deprem senaryosu 

varsayılır.  Balıkesir’in Karesi ilçe Merkezi yerleşim alanında bulunan çalışma alanımızı etkileyecek fayları 

belirlemek için MTA tarafından 2013 yılında hazırlanan diri fay haritası esas alınmıştır (Şekil 1a). Bu haritaya 

göre çalışma alanının merkezine en fazla 100 km uzaklıkta olan segmentleriyle birlikte 31 adet diri fay 

bulunmaktadır (Şekil 1a, Uyan 2008). Senaryo depremin büyüklüğünün öngörmek için Wells ve Coppersmith 

(1994)’de verilen aşağıdaki bağıntı dikkate alınmıştır(Eşitlik 1).                        

Mw = a + b log(SRL)                                                                                                                   (1) 

SRL olası bir depremde meydana gelebilecek yüzeydeki kırılmanın uzunluğu (km) olup, a ve b ise fay cinsine 

bağlı katsayılardır, Bu çalışmada, en büyük yer ivmesini bulmak için Ulusay vd. (2004)’ da verilen aşağıdaki 

azalım eşitliği esas alınmıştır  (Eşitlik 2). 

                    amax = 2.18e
0.0218(33.3Mw‐Re+7.8427SA+18.9282SB)                                                                 (2) 

Yukarıdaki bağıntıda amax: maksimum yer ivmesi, Mw: momentsel büyüklük, SA ve SB: yereldeki zeminin ortamsal 

özelliklerini ifade eden sabitler olup  Kaya ortamında SA=SB=0 iken ortam zemin olduğuğu koşullarda  SA =1 ve 

SB=0 ve  zeminin yumuşak olduğuğu koşullarda  ise SA =0 ve SB =1 dir. 

Olasılık sismik tehlike analizlerinin temel varsayımı; geçmiş sismik aktivitelerden elde edilen yinelenme 

ilişkilerinin, gelecekteki sismik aktivitelerin tahmininde kullanılabileceği şeklindedir. Deprem büyüklüğü-

yinelenme ilişkisi araştırılmasında en çok Gutenberg-Richter (1954) yinelenme ilişkisi kullanılmaktadır.  

logλm = a‐bm                                                                                                                      (3) 

Burada, λm magnitüdü m olan depremin yılda ortalama aşılma oranı, a ve b ise regresyon sabitleridir. b değeri 

artarken küçük depremlere kıyasla büyük depremlerin sayısı azalmaktadır. Gutenberg-Richter yasasındaki 

belirleyici parametre deprem büyüklüğü ile sınırlı değildir; şiddetin kullanıldığı durumlar da olmuştur.  

Balıkesir ve yakın çevresinde meydana gelen büyük depremlerin magnitüdü genellikle 6 ile 7.2 arasında 

değişmektedir. Balıkesir ve yakın çevresinde görülen en büyük deprem 18.03.1953 günü Yenice-Gönen Fayı 

üzerinde gerçekleşmiş olup, Ms=7.2 büyüklüğündedir. Şekil 3’de 1902-2017 yıllarında meydana gelmiş ve merkez 

üstü (episantr) inceleme alanına en fazla 100 km uzaklıkta meydana gelen depremler, deprem sayısı–deprem 

büyüklüğü (M) arasındaki ilişki ve  belirli yıllar içersinde deprem büyüklüğünü aşma olasılıkları verilmiştir.   

 

Şekil 3.1902-2017 yıllarında meydana gelmiş ve merkez üstü (episantr) inceleme alanına en fazla 100 km uzaklıkta meydana 

gelen depremler, deprem sayısı–deprem büyüklüğü arasındaki ilişki ve  belirli yıllar içersinde deprem büyüklüğünü 

aşma olasılıkları (Uyan, 2018) 
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2.3 Topoğrafya, Sayısal Yükseklik Modeli, Eğim, Zemin Türü Ve Kalınlığı, Sağlam Tabaka Derinliği 

İnceleme alanında en düşük kot 109 m iken en yüksek kot 217 m’ dir. İnceleme alanının doğusunda KD-GB 

doğrultusunda bir kuşak gibi uzanan yükseltilerde; yükseklik 125 m. den 217 m’ ye kadar değişmektedir Şekil4 a-

b). İnceleme alanındaki GD’da Balıkesir-Bursa karayolunun batısındaki tepelerde yükseklik 216 m’ye 

erişmektedir. Yamaç molozunun yayılım gösterdiği söz konusu yükseltilerde, tepelik alanlar da eğim çoğunlukla 

15-45 derece arasında değişirken, 109-120 m kotları arasında yer alan alüvyonun yayılım gösterdiği alanlarsa ise 

eğim 5 dereceden küçüktür (Şekil 4c).   

 
                (a) 

 
               (b) 

 
              (c ) 

 
                (d) 

 
               (e) 

 
              (f ) 

Şekil 4. İnceleme alanı topoğrafik ve jeoloji haritası (a), sayısal yükseklik modeli (b), eğim haritası (c),  yamaç 

molozu ve alüvyon kalınlığı haritası (d), ayrışmış tüf tabaksının üst yüzey kotu (e) ve sağlam tüfün derinliği 

haritası (Uyan, 2018) 

Yamaç molozu inceleme alanını KD–GBD kesiminde TOKİ evlerinin bulunduğu alanı da kapsayan bir şerit 

halindeki alanda ve inceleme alanının doğusunda tepelik alanlar ve bu yükseltilerin eteklerinde yayılım gösterirler 

(Şekil 3d). Bu malzeme yükseltilerde yerinde (ayrışmayla) oluşmuş yamaç eteklerinde ise ayrışan malzemenin 

taşınması-birikmesi ile meydana gelmiştir. Yamaç molozundaki çakıl ve blokların büyük kısmı tüflerden diğer 

kısmı ise volkanitlerden oluşmaktadır. Yamaç molozu kilden çakıl büyüklüğüne kadar değişik malzemeden 

oluşmaktadır. Alüvyonlar genellikle katmanlı yapıda olup, çoğunlukla kum, çakıllı kumlu, siltli kum ve kil 

tabakalarını içermektedir. Alüvyonun kalınlığı Balıkesir–Bursa karayolunun batısında eğimin çok düşük olduğu 

alanlarda 17 m’ ye erişmekte iken bu yolun doğusunda 6-10 m arasında değişmektedir (Şekil 4c). Sağlam tüfün 

derinliği eğimli alanlarda 3.5-10m arasında diğer alanlarda 10-38m arasında değişmektedir (Şekil 4e-f). 

2.4 Yeraltı Suyu Seviyesi Ve Derinliği 

İnceleme alanında, alüvyonun yayılım gösterdiği eğimi düşük alanlarda yeraltı suyu seviyesi (YASS) kotu 106 ile 

115 m arasında değişirken yamaç molozunun yayılım gösterdiği alanlarda 120 ile 157 m arasındadır (Şekil 5a). 

YAS derinliğinin bir zonlanma gösterdiği görülmektedir. Genel olarak, KKD-GGB doğrultusu boyunca uzanan 

bölgelerin oluştuğu inceleme alanının güney doğusundan başlayarak KB ya doğru TOKİ evlerine kadar YAS 

derinliğinin arttığı 3 mden 7.5 m’ye çıktığı TOKİ evlerinin doğusunda ise 7.5 m den tekrar 3’m ye doğru kademeli 

olarak düştüğü görülmektedir (Şekil 5b).  Özellikle,  alüvyonun yayılım gösterdiği düzlük alanlarda derinliğinin 
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4.5 m den az olması nedeniyle yeraltı suyu taşıma gücü, yapı-su etkileşimi sonucu korrozyon ve sıvılaşma 

problemlerini oluşturabilir.  

 
                (a) 

 
               (b) 

Şekil  5. İnceleme alanı eş potansiyel haritaı  (a) ve yer altı suyu derinliği haritası (b) (Uyan, 2018) 

2.5 Düzeltilmiş SPT-N Değerleri 

İnceleme alanında farklı derinliklerde SPT-N değeri mekânsal değişiminin incelenmesi için aşağıda verilen bağıntı 

ile düzeltilmiştir (Eşitlik 4, Sönmez 2011)  

(N1)60 = SPT‐(CN CE CB CR CS)                                                                                                    (4) 

Burada,  CN :örtü yükü düzeltme katsayısı olup CN =(Pa σ
'
V⁄ )0,5

                                                                                                              (5) 

formülüyle hesaplanmıştır (σ'V  efektif gerilme, Pa= 100 KPa). CE; Enerji oranı düzeltme katsayısı (CE =0.7 olarak 

alınmış), CB; Kuyu çapı düzeltmesi (CB=1)i CR: Tij boy düzeltme katsayısı (CE=1) ve CS; Numune alma metodu 

düzeltme katsayısıdır. 

Düzeltilmiş SPT- N değerlerinin ((N1)60) farklı derinlikteki değişimini veren haritalar incelendiğinde; yamaç 

molozunda SPT-N60 değerlerinin 40-50 arasında olduğu, bu durumun kısmen içerdiği çakıl ve bloklardan 

kaynaklandığı anlaşılmaktadır (Şekil 6a-d). Yamaç molozunun yayılım gösterdiği alanda, genel olarak 5 m 

derinlikten sonra ayrışmış tüf tabakası yer aldığından 6, 9 ve 12 m için verilen N1(60)değerinin değişim 

haritalarındaki değerler bu ayrışmış tüf tabakasına aittir (Şekil 6a-d). Söz konusu haritalardan ayrışmış tüfte  

N1(60)değerleri >50 ve malzemenin “Çok sıkı” durumda olduğu görülmektedir.  

Alüvyonun yayılım gösterdiği alanda, inceleme alanının güneyinde TOKİ evlerinin hemen güneyindeki yaklaşık 

1 km2’lik alanda 3 m derinlikte alüvyon tabakalarına ait (N1)60 değerlerinin 20’den küçük olduğu zemin 

tabakalarının  “Çok Gevşek” ve “Gevşek” durumda olduğu görülmektedir. Bu alan dışında, 3 m derinlikteki 

alüvyon tabakaları 20-40 arasında (N1)60 değerlerine sahip olup, çoğunlukla “Sıkı” yer yer “Gevşek” durumdadır 

(Şekil 6a). 6 m derinlikteki (N1)60 değerlerinin değişimi 3 m için verilen değişime çok büyük ölçüde benzemektedir 

(Şekil 6b). SPT-N60 değerlerinin 9 m ve 12 m deki değişimini veren haritalar incelendiğinde 3 m derinlik için 

haritaya benzer şekilde; TOKİ evlerinin hemen güneyindeki yaklaşık 0.7 km2’ lik  alanda ve inceleme alanının 

doğusunda yer yer küçük alanlarda  (N1)60 değerlerinin 10-30 arasında olduğu, bu alanlardaki alüvyonun  “Orta 

sıkı “ durumda olduğu görülmektedir (Şekil 6c-d).  Diğer alanlarda ise (N1)60değerleri 30-50 arasında 

değişmektedir ve bu alanlarda 9 m ve  12 m derinliklerdeki alüvyon “Sıkı” durumdadır.  

2.5 Kayma Dalga Hızı, Hız Oranları ve Zemin Büyütmesi 

Kayma dalga hızı değerlerinin 30 m derinliğe kadar ortalama değeri (Vs30)  yamaç molozunun yayılım gösterdiği 

alanda 350-500 m/sn arasında olup bu alandaki zeminin sıkılığı “Orta Sıkı” durumda olduğu görülmektedir. 

Alüvyonun Vs30’un değeri ise büyük çoğunlukla 150-300 m/sn arasında olup sıkılığı “Çok gevşek-Gevşek” 

durumdadır (Şekiller 7a). Kurtuluş vd, (2011)’in çalışmasında verilen ve Boyuna dalga hızı/ Enine dalga hızı 
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oranına göre zeminin sıkılığının tahmininde kullanılabilecek Tablo 1’de,  söz konusu oran artmasıyla zeminin "çok 

sıkı" durumdan " çok gevşek -yumuşak" sıkılığına geldiği (başka bir anlatımla söz konusu oranla zemin sıkılığı 

arasında ters orantı olduğu) görülmektedir. Ayrıca söz konusu oran ile dinamik kayma modülü (G) ve dinamik 

elastisite modülü (E.) ararsında da ters ilişki vardır (Tablo 1). İnceleme alanındaki zeminlerde Vp/Vs oranının 

değişimi Şekil 7b’de verilmiştir. 

 
                                (a) 

 
                                (b) 

 
                              (c) 

 
                           (d) 

Şekil 6. Düzeltilmiş SPT-N değerinin 3 m derinlikteki (a), 6 m derinlikteki, (b) 9 m derinlikteki  (c) ve 12 m 

derinlikteki   (d) değişimleri (Uyan, 2018) 

Tablo 1. Zeminin Sıkılık ile dinamik özellliklerin tahmin edilmesinde kullanılabilen değerler (Kurtuluş vd. 2011). 

Zemin durumu Vs 

(m/sn) 

Ta-Tb Vp/Vs Gs (MPa) E(Mpa) 

Çok sıkı >700 0.10-0.30 1.5-2.0 >1000 >3000 

Sıkı-Katı 700-400 0.15-0.40 2.0-2.5 1000-300 3000-1000 

Orta sıkı-bozuşmuş 400-200 0.15-0.60 2.5-3.0 300-60 1000-170 

Gevşek-Yumuşak <200 0.20-0.9 3.0-10.0 <60 <170 
 

Bu çalışmada,  zemin büyütmesi (AHA) için Borcherdt (1991) tarafından verilen ve 30 m derinliğe kadar ortalama 

kayma dalga hızını (Vs30) esas alan aşağıdaki eşitlikler kullanılmıştır (Eşitlik 3 ve 4, Şekil 7c-d). 

AHA =
700

Vs30
                                                               (zayıf yer hareketleri)                                               (3) 
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  AHA =
700

Vs30
                                                           (kuvvetli yer hareketleri)                                          (4) 

 

 
                (a) 

 
               (b) 

 
                (c) 

 
               (d) 

Şekil 7. 30 m derinliğe kadar zemin profilinin  için ortalama kayma dalga hızı (a) Boyuna dalga hızı/ Kayma 

dalgası hızı oranı (b), zayıf  yer hareketleri i.in zemin büyütmesi (c) ve kuvvetli yer hareketleri için 

zemin büyütmesi (d) (Uyan, 2018) 

 

3. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Balıkesir 1/100000 ölçekli Çevre Planına göre Balıkesir Karesi İlçesi yerleşim alanındaki TOKİ Doktor Evleri ve 

Ayşebacı Mahallesinin batısında kalan alan yerleşime açılmıştır. Bu çalışmada, söz konusu alanda yüzeylenen 

zeminlerin jeoteknik özelliklerinin yersel olarak değişimi CBS ile değerlendirilmiştir.   

İnceleme alanı için oluşturulan deprem senaryolarına göre; Ayşebacı Mahallesi (Karesi ilçesi-Balıkesir) ve yakın 

çevresi için en büyük yer ivmesi Havran-Balya Fayı Zonundan kaynaklanacak Mw=7.3 büyüklüğündeki depremin 

meyadana getireceği ve bu değerin 0.40 seviyesinde olacaktır. İkinci büyük depremin ise Balıkesir Fayı Gökçeyazı 

segmentinden kaynaklanacağı, Mw=6.93 büyüklüğünde olacağı ve 0.323g değerinde en büyük yer ivmesi 

üreteceği tahmin edilmiştir (Uyan 2018).  

İnceleme alanına en fazla  100 km uzaklıktaki alanları kapsayan  bölgede 20 yıl içinde  oluşacak depremlerin en 

az biri 6.5’dan daha fazla büyük olma olasılığı   yaklaşık %45 iken bu değer 30, 50, 75 ve 100 yıl için  sırasıyla 

yaklaşık olarak %59 %78, %89 ve %95’tir. Bu değerler, büyüklüğü 7’den büyük depremler için ise yaklaşık, %21, 
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%30, %45, %59 ve %69’ dur. Söz konusu alanda 6, 6.5 ve 7 büyüklüğündeki depremlerin tekrarlanma süresi 

yaklaşık 13, 33 ve 83 yıl olarak hesaplanmıştır. 

MTA web sitesinde verilen haritaya göre Balıkesir Fayı’nın inceleme alanında TOKİ evlerinin bulunduğu tepenin 

hemen yamacından geçmektedir. Bu nedenle bu fayın geçtiği alanda “fay sakınım zonu” oluşturulmalı ve bu zon 

içindeki mühendislik yapıları, konutlar ve okulların deprem riski acilen değerlendirilmelidir. 

Kayma dalga hızı değerlerinin 30 m derinliğe kadar ortalama değeri (Vs30)  yamaç molozunun yayılım gösterdiği 

alanda 350-500 m/sn arasında olup bu alandaki zeminin sıkılığı “Orta Sıkı” durumda olduğu görülmektedir. 

Alüvyonun Vs30’un değeri ise büyük çoğunlukla 150-300 m/sn arasında olup sıkılığı “Çok gevşek-Gevşek” 

durumdadır. Farklı derinlikler için Düzeltilmiş SPT-N değerleri’nin  mekansal değişimi (Vs30)’un değişimiyle 

benzerlik göstermektedir.  

Yamaç molozunda Vp/Vs oranını büyük çoğunlukla 2.5-3 arasındadır.  Ayrışmış tüfün Vp/Vs oranı büyük 

çoğunlukla 3-3.5 arasındadır. Alüvyonun yayılım gösterdiği alanda TOKİ evlerinin 800m güney batısında yaklaşık 

0.5 km2’lik alanda ve 850 m güneyinde yaklaşık 0.3 km2’lik alanda Vp/Vs oranı büyük çoğunlukla 3.5-4 arasında 

iken, diğer alanlarda 3.0-3.5 arasında olup alüvyonun kayma modülü <60 MPa,  elastisite modülü <170 MPa olarak 

tahmin edilebilir. Bu değerler zeminin kayma modülü ve elastisite modülünün gerektirdiği taşıma gücü gibi mühendislik 

problemlerinin çözümünde (nihai hesaplamada değil) bir öngörü ve tahmin değeri olarak kullanılabilir. 

Zemin büyütme değerinin 0-2 arasında olduğu durumlar düşük tehlike, 2-4 arasında olduğu durumlar tehlikeli 

olarak verilmektedir. Buna göre inceleme alanında yamaç molozlarının yayılım gösterdiği alanlarda zayıf yer 

hareketlerine göre zemin büyütmesi 0-2 arasında olup “düşük tehlike” oluşturmakta, alüvyonların yayılım 

gösterdiği alanlarda ise zemin büyütmesi 2-4 arasında olup “tehlike” oluşturmaktadır. İnceleme alanındaki 

zeminlerin kuvvetli yer hareketlerindeki zemin büyütmesi zayıf yer hareketlerindeki gibidir 

Zemin türü, farklı derinlikler için düzeltilmiş SPT-N değerleri ve YAS seviyesi dikkate alındığında; inceleme  

alanındaki alüvyon zeminlerde yer yer sıvılaşma’nın olabileceği koşulların var olduğu, alüvyon zeminin tümünde 

ise olası bir depremde taşıma gücü kayıplarına uğrayabileceği tahmin edilmektedir.  
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Özet 

Otomotiv ve elektronik endüstrisinde mekanik özellikleri iyi polimerler tercih edilmektedir. Poli(laktik 

asit) (PLA), iyi mekanik özellikleri ve biyobozunur bir polimer oluşu nedeniyle en çok ilgi duyulan 

malzemelerden biridir. Fakat yapılan çalışmalar incelendiğinde, PLA’nın düşük tokluk değerlerine sahip 

olduğu görülmektedir. Bu eksikliği en aza indirgemek için bazı yöntemler kullanılmaktadır. Bunlardan 

en etkili olanı polimer harmanlama tekniğidir. Darbe mukavemeti ve ısıl direnci yüksek olan bir polimer 

ile belli oranlarda karıştırıldığında, istenilen özellikler malzemeler elde edilebilmektedir. Litaretürde de 

PLA ile kullanılmış ve iyi sonuçlar elde edilmiş polikarbonat (PC) göze çarpmaktadır. PLA ve PC'nin 

birleşimi sonucunda ısıl direnci iyi, darbe mukavemeti yüksek malzemeler elde edilebilmektedir. Karbon 

nanotüplerde (MWCNT) polimerlerin mekanik ve iletkenlik özelliklerini geliştiren nanoparçacıklardır. 

Bu çalışmada da PC/PLA(70/30) harmanına MWCNT eklenerek ısıl ve mekanik özelliklerinin 

arttırılması amaçlanmıştır. Kontrol numunesi olarak 70/30 oranında PC/PLA seçilmiştir. MWCNT 

yükleme yüzdeleri %0.5-5 aralığında 4 farklı oran olarak belirlenmiştir. Malzemeler laboratuvar ölçekli 

çift vidalı mini ekstruderde 260 oC’de harmanlanıp, enjeksiyon cihazında kalıplanmıştır. Hazırlanan 

numunelerin karakterizasyonları için diferansiyel taramalı kalorimetre (DSC), termal gravimetrik analiz 

(TGA), çekme testi ve dinamik mekanik analiz (DMA) kullanılmıştır.  Çekme testi sonucu 

incelendiğinde en yüksek çekme dayanımı; 80.1 MPa değeri ile %3 fonksiyonelleştirilmemiş MWCNT 

katkılı PC/PLA kompozitinde elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: karbon nanotüp, nanoparçacık, poli(laktik asit), polikarbonat 

1.GİRİŞ 

Poli(laktik) asit(PLA), petrol kaynaklı polimerlerin yanında biyobozunurluğu ile dikkat çeken bitkisel 

kaynaklı bir polimerdir. PLA’nın yüksek mukavemet ve elastik modül değerleri endüstriyel alanda 

kullanımını arttırmaktadır. Bunun yanında PLA’nın kendi içinde bazı eksiklikleri de mevcuttur. Bunlar 

düşük tokluk ve ısıl özellikleridir (Yuryev ve ark.,2016). Polimerlerin eksikliklerini en aza indirgemek 

için kullanılan en etkili yol polimer harmanlama yöntemidir. PLA’nın üstün özellikleri ile başka bir 

polimeri üstün özellikleri birleştirildiğinde ortaya farklı özellikte malzemeler çıkmaktadır. Literatürde 

PLA ile birlikte kullanılan birçok polimer mevcuttur. Polietilen, polipropilen, poli (hidroksibütirat), 

poliamid, poli (p-kaprolakton), poli (metil metakrilat), poli (butilen), polikarbonat (PC), poli (trimetilen 

karbonat), poli (propilen karbonat)  gibi polimerler bunlardan bazılarıdır (Wang ve ark., 2001, Reddy ve 

ark., 2008, Park ve ark., 2011, Arrita ve ark., 2014, Khankrua ve ark., 2014, Shafiei ve ark., 2009, Wu 

ve ark., 2009, Eguiburu ve ark., 1998, Lee ve ark., 2011).  

 

Bir mühendislik plastiği olarak Polikarbonat (PC), yüksek camsı geçiş sıcaklığına ve darbe 

mukavemetine sahiptir, böylece PC'nin eklenmesiyle, PLA’nın düşük olan özelliklerinin artması 

beklenmektedir. Son zamanlarda, PC/PLA alaşımı endüstriyel alanlarda biyo-bazlı bir polimer malzeme 

olarak çok dikkat çekmiştir. Çünkü konvansiyonel petrokimya bazlı uygulamaların yerini alması 

mailto:aaytac@gmail.com
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muhtemeldir (Lin ve ark., 2014). Bu harmanlar, cep telefonları gibi elektronik uygulamalarda 

kullanılmaktadır.  

 

PC ve PLA'nın elektrik ve ısıl özelliklerini iyileştirmek için polimer / çok duvarlı karbon nanotüp 

(MWCNT) kompozitleri hazırlanırken, polimer kompozitlerin kalitesinide genellikle polimer 

matriksindeki MWCNT dağılımı belirlemektedir. MWCNT'nin homojen dağılımı, MWCNT'ler 

arasındaki van der Waals etkileşimleri nedeniyle zordur. MWCNT'nin polimer matriksine yayılımını 

arttırmak ve polimer- MWCNT bileşenleri arasındaki etkileşimi arttırmak için birçok yöntem vardır. 

Bunlan, çözelti karıştırma, yerinde polimerizasyon, eriyik karıştırma, karbon nanotüp 

fonksiyonalizasyonu gibi kompozit hazırlama yöntemleridir (Geun ve ark., 2015). 

 

Karbon nanotüpler, benzersiz mekanik özellikleri ve birim hacim başına oldukça geniş yüzey 

alanlarından dolayı polimerler için iyi özelliklere sahip bir takviye malzemesidir. Çalışmalar 

nanotüplerin en iyi grafit liflere eşit veya ondan daha büyük bir modüle sahip olduğunu ve tipik grafit 

liflerden en az bir büyüklük derecesine sahip olduklarını göstermektedir (Eitan ve ark., 2006). Örneğin, 

çoklu duvarlı karbon nanotüplerin (MWCNTs) tek tek gerilme özelliklerinin ölçümünde, gerilme 

mukavemeti için 11–63 GPa ve young modülü için 270-950 GPa değerleri elde etmiştir (Yu ve ark., 

2000). Olağanüstü mekanik özelliklerine ek olarak, nanotüplerin birim hacmi başına yüzey alanı, gömülü 

grafit liflerinkinden daha büyüktür. Örneğin, 30 nm çaplı nanotüpler, aynı dolgu maddesi hacim 

fraksiyonu için 5 µm çaplı liflerden 150 kat daha fazla yüzey alanına sahiptir. Öyle ki nanotüp/matris ara 

yüzey alanı, geleneksel lif takviyeli kompozitlerdekinden çok daha büyüktür (Eitan ve ark., 2006). 

 

Bu çalışmada PC/PLA karışımın mekanik ve termal özelliklerini MWCNT kullanarak geliştirmek ve 

polimer matriksi içinde çok duvarlı karbon nanotüplerin homojen dağılımını sağlamak amaçlanmıştır. 

PC/PLA karışımın özelliklerini arttırmak için yüzeyi fonksiyonelleştirilmiş MWCNT’nin etkileri de 

incelenmiştir.  

2. MATERYAL VE METOD 

2.1 Malzemeler 

Poli(laktik) asit(PLA), NatureWorks firmasından (PLA-2003D) temin edilmiştir. Tg değeri 50-55°C aralığında, 

Tm değeri 150-155 °C aralığında ve eriyik akış indeksi(MFI) 10–30 g/10 dak(190 oC)’dır. Polikarbonat(PC), 

PC110 koduyla Kempro firmasından alınmıştır. Yoğunluğu 1.2 g/cm³, MFI değeri 12 g/10dak.(300 °C)’dir. Çok 

duvarlı karbonnanotüplerin temini Grafen firmasından sağlanmıştır. Saflık oranları %90-95 düzeyindedir.  

2.2 Kompozit Hazırlama 

Hazırlanan örneklerin bileşimleri Tablo 1’de verilmiştir. PC/PLA kontrol numunesi olarak seçilmiştir. İki farklı 

yüzey fonsiyonelitesine sahip MWCNT kullanılmıştır. MWCNT yükleme oranı %0.5 - %5 arasında 

değiştirilmiştir. PLA; örnekler hazırlanmadan önce 24 saat 80 °C’de vakumlu fırında kurutulmuştur. Farklı 

oranlarda tartımı alınan numuneler; laboratuvar ölçekli eş zamanlı dönen, çift vidalı ekstruderde eriyik haline 

getirilmiştir. Ekstruderdeki süreç koşulları 260 oC sıcaklık, 100 rpm dönme hızı ve 3 dakika alıkonma süresi olarak 

belirlenmiştir. Eriyik hale getirilmiş polimer karışımı enjeksiyon kalıplama cihazın ile kalıplanmıştır. Burada da 

tabanca sıcaklığı 260 oC, kalıp sıcaklığı 45 oC ve enjeksiyon basıncı da 10 bar olarak çalışılmıştır. 
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Tablo 1. MWCNT katkılı PC/PLA kompozitlerinin bileşimleri 

ÖRNEKLER PC 

(%wt) 

PLA 

(%wt) 

MWCNT 

(%wt) 

MWCNT-

COOH 

(%wt) 

PC 100    

PLA  100   

PC/PLA 70 30   

PC/PLA/MWCNT%0.5 70 30 0.5  

PC/PLA/MWCNT%1 70 30 1  

PC/PLA/MWCNT%3 70 30 3  

PC/PLA/MWCNT%5 70 30 5  

PC/PLA/MWCNT-

COOH%0.5 

70 30  0.5 

PC/PLA/MWCNT-COOH %1 70 30  1 

PC/PLA/MWCNT-COOH %3 70 30  3 

PC/PLA/MWCNT-COOH %5 70 30  5 

2.3 Karakterizasyon Yöntemleri 

Termal özelliklerin incelenmesi için Termal Gravimetrik Analiz (TGA) ve Diferansiyel Taramalı Kalorimetre 

(DSC) cihazları ile iki farklı ısıl analiz yöntemi gerçekleştirilmiştir.  

 

TGA cihazı ile karışımların bozunmaya başlama, bitiş sıcaklıkları ve %kalıntı miktarları belirlenmiştir. Burada 25 

˚C’den 800 ˚C’ye dakikada 10 ˚C’lik bir ısıtma hızıyla bir analiz gerçekleştirilmiştir. TGA testinde 5-10 mg örnek 

kullanılmıştır. 

 

DSC cihazı ile karışımların erime ve kristalizasyon entalpileri, erime ve camsı geçiş sıcaklıkları belirlenmiştir. 

Çift ısıtma metodu kullanılmıştır. Sıcaklık aralığı olarak 25 ˚C’den 200 ˚C’ye, dakikada 10 ˚C’lik ısıtma ve 

soğutma hızı kullanılmıştır. Numuneye ilk olarak ısıtma, 200 ˚C’ye geldiğinde 5 dakika bekleme, 25 ˚C’ye 

soğutma ve en son tekrar 200 ˚C’ye ısıtma işleme uygulanmıştır. DSC’de 5-10 mg örnek kullanılmıştır. 

 

Mekanik özelliklerin incelenmesi için Dinamik Mekanik Analiz (DMA) ve çekme testi olmak üzere iki farklı 

mekanik analiz yöntemi gerçekleştirildi. DMA cihazı ile depo modülü, tan delta ve kayıp modülü değerleri elde 

edilmiştir. PC/PLA komozitleri Metravib-01 dB-DMA test cihazında test edildi. 25 ˚C’den 160 ˚C’ye dakikada 1 

derecelik bir ısıtma hızı ile 2.10 mm kalınlığında, 4 mm genişliğinde ve 10 mm uzunluğunda test numuneleri 

kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

 

Çekme testi oda sıcaklığında Instron(2712-020) marka evrensel test cihazıyla gerçekleştirildi. ISO 527 5 A 

standartına göre 5 mm/dak. çekme hızı ile örnekler test edildi. Ortalama çekme dayanımı ve kopmada uzama 

değerleri hesaplanmıştır. 

3. SONUÇ 

3.1 Termal Gravimetrik Analiz 

PC/PLA kompozitlerine eklenen MWCNT yüzdeleri arttıkça meydana gelen ısıl özelliklerdeki değişim TGA ile 

belirlenmiştir. Tablo 2’de MWCNT katkılı PC/PLA kompozitlerinin TGA değerleri görülmektedir. Artan 

MWCNT yüklemelerinde bozunma başlangıç sıcaklıklarında bir artış gözlenmiştir. Bu artış 23-30 0C arasında 

değişmektedir. Maksimum bozunma başlangıç sıcaklıkları %5 MWCNT katkılı kompozitlerde gözlemlenmiştir. 

Artan yükleme oranlarıyla da kalan kül miktarlarında artış söz konusudur.  
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Şekil 1’de %1 ve %5 oranlarında MWCNT ve MWCNT-COOH eklenmiş matrisin DTG grafikleri görülmektedir. 
%5 oranında MWCNT-COOH eklenmiş matrisin PC/PLA gibi tek adımlı bir bozunma göstermiştir. Fakat burada 

da sıcaklık 20 ˚C düşmüştür. 

Tablo 2. MWCNT katkılı PC/PLA kompozitlerinin TGA sonuçları 

 

Şekil 1. Hazırlanan PLA/PC temelli kompozitlerin DTG Eğrileri 

3.2 Diferansiyel Taramalı Kalorimetre 

Tablo 3’de hazırlanan kompozitlerin DSC sonuçları görülmektedir. PLA’nın Tg değeri 65,3, PC’nin Tg değeri 

112,5 iken karışımın Tg değeri 59,3 olarak belirlenmiştir. MWCNT katkısı ile Tg değerlerinde 1-4 0C arasında 

değişimler gözlenmiştir. Tm değerleri MWCNT ile artarken, COOH fonksiyonlu MWCNT de çok fazla 

değişmemiştir. MWCNT yükleme oranları arttıkça yüzde kristanilite de bir azalma meydan gelmiştir. En yüksek 

% kristalinite %1 MWCNT yükleme oranında gözlenmiştir.  

  

  

 Örnekler 

Bozunma 

Başlama 

Sıcaklığı  

Tmax  Bozunma 

Bitiş 

Sıcaklığı  

Kalan Kül 

Miktarı 

(%)  
Tmax1  Tmax2  Tmax3  

PC  440,2  495,9        542,0  21,7  

PLA  291,3  355,7        377,5    0,0   

PC-PLA  307,0  402,6        502,8   6,0  

PLA-PC-MWCNT%05  307,0  354,6  420,1  457,1  487,2   3,9  

PLA-PC-MWCNT%1  314,8  352,9  456,9  
 

495,0   6,6  

PLA-PC-MWCNT%3  322,7  354,0  467,1     495,0  11,0  

PLA-PC-MWCNT%5  330,5  351,2  464,2     502,8   8,7  

PLA-PC-MWCNT-COOH%05  299,2  350,6  419,0  443,3  487,2   1,8  

PLA-PC-MWCNT-COOH%1  299,2  350,6     438,8  479,3   5,8  

PLA-PC-MWCNT-COOH%3  307,0  386,2        471,5   6,9  

PLA-PC-MWCNT-COOH%5  330,5  381,7        479,3  12,1  
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Tablo 3: Hazırlanan Kompozitlerin DSC sonuçları 

Örnekler Tg 

(°C) 

Tm 

(°C) 

ΔHm 

(J/g) 

Tc 

(°C) 

ΔHc 

(J/g) 

% Xc 

PLA  65,3 152,1 21,6 123,9 11,6 10,7 

PC  112,5 
     

PC/PLA 59,3 
     

PC/PLA -MWCNT%05  60,0 144,8 2,7 
  

9,5 

PC/PLA -MWCNT%1  61,7 149,9 6,6 
  

23,6 

PC/PLA -MWCNT%3  62,8 147,3 8,0 114,4 4,8 11,6 

PC/PLA -MWCNT%5  64,7 151,2 4,3 113,3 4,0 1,2 

PC/PLA -MWCNT-

COOH%05  

62,8 153,2 5,3 118,2 1,7 12,9 

PC/PLA -MWCNT-

COOH%1  

61,8 153,4 6,1 
  

21,9 

PC/PLA -MWCNT-

COOH%3  

62,5 147,4 5,0 
  

18,3 

PC/PLA-MWCNT-

COOH%5  

61,0 153,1 3,2 118,9 3,0 0,5 

 

3.3 Çekme Testi 

Şekil 2’te çekme testi deneyi sonucu elde edilen sırasıyla çekme dayanımı ve kopma uzaması değerlerinin grafiği 

verilmiştir. Çekme dayanımlarında, %3 yüklemede fonksiyonelleştirilmemiş MWCNT dayanım değerlerini, 

PLA/PC ye göre %26 oranında arttırmıştır. Fonksiyonelleştirilmiş MWCNT katkılı matriste artan yükleme 

oranlarıyla dayanımlarda da artma göstermesi iyi dağılımı işaret etmektedir. En yüksek çekme dayanımı değeri, 

%3’lük fonksiyonelleştirilmemiş MWCNT katkılı matriste gözlemlenmiştir. %0.5 ve %1 MWCNT katkısı kopma 

değerini PC/PLA’ya göre çok değiştirmez iken en düşük kopma uzaması %5’lik fonksiyonelleştirilmemiş 

MWCNT katkılı kompozitde gözlenmiştir. PC/PLA kompozitleri hem saf PLA hem de saf PC’nin kopma uzama 

değerinden daha yüksek bir uzama göstermiştir. Fonksiyonelleştirilmiş MWCNT değerleri kopma uzamasını 

PC/PLA ya göre %1 ve %3 oranında çok az arttırmıştır. 

 

 

Şekil 2. Hazırlanan PLA/PC temelli kompozitlerin çekme dayanımı ve kopma uzaması değerleri 
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3.4 Dinamik Mekanik Analiz 

 

Şekil 3 ve Şekil 4’da DMA’de elde edilen veriler ile oluşturulmuş DMA grafikleri verilmiştir. Şekil 

3 MWCNT katkılı PC/PLA kompozitlerinin depo modüllerini göstermektedir. İkincil pikler 

incelendiğinde Şekil 5a-b nin ikisinde de %5’lik yüklemelerin en yüksek depolama modülü değerine 

ulaştığı görülmektedir. Fonksiyonelleştirilmiş MWCNT’lerin kullanımı depo modülünü arttırmıştır. 

Şekil 4, MWCNT katkılı PC/PLA kompozitlerinin tan delta değerlerini göstermektedir. Genel olarak iki 

tane tan delta tepe yüksekliği gözlenmiştir. 1. si PLA’nın Tg değerini 2. side PC’nin Tg değerini 

göstermektedir. Artan yüklemelerde, 145 0C’de kaymalar gözlenmiştir. %1’lik nanotüp yüklemesi her 

iki durumda da en yüksek değeri vermiştir. Fonksiyonelleştirilmemiş nanotüp yüklemesi ile saf 

PC/PLA’nın Tg değerinin arttığı ve matris uyumluluğunun etkilendiği belirlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 5. PC/PLA kompozitlerinin depo modülü değerleri a) PC/PLA ve MWCNT katkılı kompozitler 

b) PC/PLA ve MWCNT-COOH katkılı kompozitler c) PC/PLA ve %5’lik kompozitler 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Şekil 6. PC/PLA kompozitlerinin tan delta değerleri a) PC/PLA ve MWCNT katkılı kompozitler  

b) PC/PLA ve MWCNT-COOH katkılı kompozitler C) PC/PLA ve %5’lik kompozitler 
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4. SONUÇ 

 

Bu çalışmada, PC/PLA harmanına farklı türde ve oranlarda MWCNT eklenerek ısıl ve mekanik 

özelliklerinin arttırılması amaçlanmıştır. Bunun için iki farklı yüzey fonksiyonelitesine sahip MWCNT 

kullanılmıştır. MWCNT yükleme yüzdeleri %0.5-5 aralığında 4 farklı oranda değiştirilmiştir. TGA 

eğrilerinde PC/PLA’ya katılan yüzde bileşimi farklı MWCNT türevlerininin çoğunda iki veya daha fazla 

adımda bozunma gözlemlenirken, sadece %5 MWCNT-COOH katkılı kompozitte PC/PLA gibi tek 

adımlı bir bozunma görülmüştür. Çekme dayanımı değerleri incelendiğinde; %5 MWCNT-COOH katkılı 

kompozitin çekme dayanımı değeri PC/PLA değerinin %12’lik artışını sağlarken, en yüksek artış 

%26’lık bir yükselme ile %3 MWCNT katkılı kompozitte görülmüştür. En yüksek kristanilite değeri %1 

MWCNT katkılı kompozitte gözlemlenmiş olup %23,6 olarak elde edilmiştir. 
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Bikomponent filamentlerden ısıl birleştirme ile gözenekli yüzey (mesh) üretimi 
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Özet 

Bikomponent teknolojisini kullanan sentetik iplik üretim yöntemi, birden fazla polimerin aynı düze deliğinden 

geçirilmesi esasını kullanarak üretim yapar. Üretim sonucunda ortaya bütün halinde çok bileşenli tek bir filament 

çıkar. Bu teknolojiyle düze değiştirilerek farklı kesit görüntülerinde bikomponent lif üretmek mümkündür. Bu 

çalışmada silindirik bir merkez/çekirdek polimer ve bu merkezin etrafını saran dış polimer kısımdan oluşan 

bikomponent filamentler çift ekstrüdere sahip laboratuvar tipi bikomponent lif makinesinde üretilmiştir. Merkez 

kısmı için polipropilen (PP), dış kabuk kısmı için ise polietilen (PE) polimeri seçilmiştir. Farklı ekstrüder 

hızlarında bikomponent filamentler üretilmiş, ardından bu filamentler kullanılarak geniş gözenekli dokuma 

yüzeyler oluşturulmuştur. Dokuma yüzey fırında ısıl işleme tabi tutularak bikomponent liflerin temas noktalarında 

fazladan bağlantı oluşturması amaçlanmıştır. Yapılan mukavemet testleri sonucunda tüm kumaşlarda ısı 

enerjisinin etkisiyle atkı ve çözgü ipliklerinin kesişme noktalarında temas halinde bulunan dış kısım polimer 

yumuşayarak bağlantı sağlanmış, ısıl işlem sonrası daha sağlam geniş gözenekli yüzeyler (mesh) üretilmiştir. 

Farklı ekstrüder hızlarında numuneler üretilerek, dış kısım polimer miktarının ısıl işlem sonrası filament temas 

noktası bağlantı dayanımına etkisi incelenmiştir. Genel olarak dış ekstrüder hızı daha yüksek seçilerek üretilen 

ipliklerin ısıl işlem sonrası temas noktası bağlantı dayanımlarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Yüksek dış 

ekstrüder hızında dış kısım polimer miktarı daha fazla olduğundan daha sağlam bağlantı oluşmaktadır. İstenilen 

gözenek boyutlarında tasarlanabilecek seyrek dokuma yapının, ilaç, gıda, seramik sanayinde eleme ve filtreleme 

işlemlerinde alternatif bir ürün olarak kullanım potansiyeli mevcuttur. Seyrek dokuma yapıya sonrasında yapılacak 

işlemlerle şekil verilebilir. Laminasyon sonrası kalıpla biçimlendirilebilir. Kompozit malzeme için arayüz elemanı 

olarak kullanılabilir. 

Anahtar Kelimeler: Bikomponent, filament, kumaş, filtre 

 

1. GİRİŞ 

Bikomponent teknolojisine sahip filament üretim yöntemi birden fazla polimerin aynı düze deliğinden geçirilmesi 

esasını kullanarak üretim yapar. Üretim sonucunda ortaya çok bileşenli fakat bütün halinde tek bir filament çıkar. 

Bu teknolojiyle farklı kesit görüntülerinde bikomponent lif üretmek mümkündür. Bu kesitlerden yaygın olarak 

kullanılanlar, dış kabuk ve çekirdek (sheath and core), dilimli kesit (segmented pie), deniz içinde ada (islands-in-

the-sea), yan yana kesit (side-by-side) isimleriyle Türkçe ve İngilizce literatürde yer almaktadır (Lewin, 1996), 

(Kaynak ve Babaarslan, 2009). Dış kabuk ve çekirdek enine kesitine sahip bikomponent liflerde dış polimer iç 

polimeri tamamen çevreler. İç ve dış kısmı oluşturan polimerlerin kendine has özelliklerinden faydalanılır. 

Örneğin iç kısım için iletkenlik veya yüksek mukavemet gibi özellikler verebilecek polimerler tercih 

edilebilecekken, dış kısım için estetik veya yapışma özellikleri olan polimerler seçilebilir (McIntyre, 2005). Tek 

polimerli lif üretiminde life fazladan bazı teknik özellikler kazandırmak için kullanılan tüm ek katkı maddeleri, 

bikomponent liflerin üretiminde de tek ya da iki polimer için kullanılabilir. Örneğin sadece dış kısma renklendirici, 

güç tutuşurluk, antimikrobiyal katkıları ilave edilebilir (Dugan, 2010). 

Dış kabuk ve çekirdek polimerinden oluşan bikomponent liflerin binder lifi olarak kullanımı yaygındır. Dış kısım, 

çekirdek kısma göre daha düşük erime sıcaklığına sahip polimerden seçilir. Isıl işlemde dış kısım eritilir ya da 

yumuşama sıcaklığının (softening point) üzerinde sıcaklığa ısıtılarak (McIntyre, 2005) temas noktalarında bağlantı 

sağlanır. Yaygın kullanılan örnekler (sırasıyla dış ve iç kısım) PE/PP, PE/PET, co-PET/PET ve PP/PET polimer 

çiftleridir (Chapman, 2010). Binder göreviyle bikomponent lifler, ısıl birleştirme ile dokusuz yüzey üretiminde 

sıklıkla tercih edilirler (McIntyre, 2005). Örneğin spor ayakkabı astarı olarak kullanımı vardır. Kumaşlar boyutsal 

olarak stabildir ve yüksek aşınma direncine sahiptir. Su buharı geçişini kolaylıkla sağlamaktadır (McIntyre, 2005).  
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2. MATERYAL VE METOD 

2.1 Materyal 

Dış kabuk ve merkez/çekirdek enine kesitinde üretilen bikomponent liflerin, merkez kısmı için polipropilen (PP), 

dış kabuk kısmı için ise polietilen (PE) polimeri seçilmiştir. Kullanılan bu polimerlerin bazı özellikleri Tablo 1’de 

verilmiştir. Dış kısımda PE polimeri düşük erime noktasından dolayı seçilmiştir. Bir sonraki işlem olan ısıl 

birleştirme daha düşük sıcaklıklarda yapılabilecektir. 

Tablo 1. Polimerlerin bazı özellikleri 

Polimer Erime Sıcaklığı Te [oC] Yoğunluk [g/cm3] 

PP 160 0,91 

PE 130 0,95 

2.2 Üretim Yöntemi 

Çalışmada kullanılan lifler çift ekstrüdere sahip laboratuvar tipi bikomponent lif makinesinde üretilmiştir. 

Makinede polimer viskozitesini lif çekilebilecek uygun değerlere getirebilmek için merkez ve dış kısım için 

ekstrüder sıcaklıkları 200°C ayarlanmıştır. Dış polimer miktarının temas noktası bağlantı dayanımına etkisini 

anlayabilmek için, merkez/çekirdek kısmı besleyen ekstrüder hızı ve dolayısıyla iç kısım polimer miktarı sabit 

tutulmuş, dört farklı dış ekstrüder hızında üretim yapılmıştır. Hız değerleri Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Liflerin üretildiği ekstrüder hızları 

Numune no Dış ekstrüder hızı (dev/dak) İç ekstrüder hızı (dev/dak) 

1 0,5 0,3 

2 0,8 0,3 

3 1,2 0,3 

4 1,5 0,3 

Üretilen lifler hem çözgü ve hem de atkı olarak kullanılmıştır. Bezayağı örgüde dokuma kumaşlar el dokuma 

tezgâhında seyrek bir yapı oluşturacak şekilde (2 çözgü/cm ve 4 atkı/cm) üretilmiştir. Ardından her bir kumaş 

numunesi etüvde 125°C sıcaklıkta, 5 dakika bekletilerek, dış kısımdaki polimerin erime sıcaklığına yakın bir 

değerde yumuşaması hedeflenmiştir. Atkı ve çözgülerin temas noktalarında fazladan bir bağlantı oluşması 

amaçlanmıştır. Etüv çıkışı örnek bir kumaş görüntüsü Şekil 1’deki gibidir. 

 

 
Şekil 1. Isıl işlem sonrası kumaş görüntüsü 

 

2.3 Test Yöntemleri 

Atkı ve çözgü ipliklerinin temas noktası bağlantı dayanımlarını ölçmek için aşağıda verilen yöntem kullanılmıştır: 

Kumaşların 5 cm genişliğindeki serbest çözgü iplikleri mukavemet test cihazının üst çenesine sabitlenmiştir (Şekil 

2). En alt kısımdaki atkı ipliğinin serbest iki ucu aşağı pozisyona yönlendirilerek alt çene kenarlarında bulunacak 

şekilde sabitlenmiştir. Üst çene hızı 100 mm/dakika seçilmiştir. Üst çene harekete başladığında ilk yük sağ ve sol 

kısımdaki atkı ve çözgü ipliklerinin kesişme noktalarına binmektedir. Ardından bu noktalardaki bağlantı kopmakta 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                                  992 

 

 

ve üst çene ilerledikçe bir sonraki iki bağlantı noktasına tekrar kuvvet etki etmektedir. Bu döngü tüm bağlantı 

noktaları birbirinden ayrılana kadar devam eder. Kuvvet değerleri kaydedilir.  

 

Şekil 2. Bağlantı dayanımı testi numune yerleştirme 

3. SONUÇ  

Üretilen ipliklerden 10 yarda uzunluğunda numuneler tartılarak numaraları ölçülmüştür. İç ekstrüder hızı sabit 

tutulduğundan, her bir dış ekstrüder hızında üretilen ipliğe karşılık gelen numara değerleri Şekil 3’te gösterilmiştir. 

Dış ekstrüder hızı arttırıldığında, bikomponent lifin dış kısmını oluşturan düze deliğine birim zamanda daha fazla 

polimer basıldığından iplik numarası artmaktadır.  

Şekil 3’teki noktalara en yakın geçen doğru denklemi hesaplandığında regresyon katsayısı 0,98 hesaplanmıştır. 

Bu sonuca göre ekstrüder hızı - iplik numarası ilişkisinin doğrusala çok yakın olduğu söylenebilir. 

 

Şekil 3. Farklı dış ekstrüder hızlarında üretilen ipliklerin numaraları 

Her kumaş tipi için iki sıra atkı ipliğinin kumaştan ayrılması sağlanarak ölçümler alınmıştır. Mukavemet 

cihazından okunan kuvvet değerleri bağlantı noktalarının kopma anında maksimum bir değere ulaşmaktadır. Şekil 

4’te oluşan çıkış, ardından ani inişli görünüm liflerin bağlantı noktalarından sırayla kopmasından dolayıdır.  
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Şekil 4. Kopma anlarında gözlenen pikler 

Atkı iplik bağlantıları iki kenardan koptukları için, okunan maksimum değer iki bağlantı noktasının toplam 

direncidir. Ulaşılan tüm maksimum yük değerlerinin ortalamasını alarak ve ardından ortalama değerleri ikiye 

bölerek bağlantı direnç değerleri hesaplanmıştır. Sonuçlar Şekil 5’de verilmiştir. 

 

 

Şekil 5. Farklı dış ekstrüder hızlarında üretilen ipliklerin bağlantı noktası dayanımları 

 

Sonuçlara bakıldığında tüm kumaşlarda ısı enerjisinin etkisiyle atkı ve çözgü ipliklerinin kesişme noktalarında 

temas halinde bulunan dış kısım polimer yumuşayarak bağlantı sağlanmıştır. 

Genel olarak dış ekstrüder hızı daha yüksek seçilerek üretilen ipliklerin ısıl işlem sonrası temas noktası bağlantı 

dayanımlarının daha yüksek olduğu görülmüştür. Yüksek dış ekstrüder hızında dış kısım polimer miktarı daha 

fazla olduğundan daha sağlam bir bağlantı beklenen bir sonuçtur. Ancak en yüksek hızda üretilen iplik için bağlantı 

dayanımı artmamıştır. Bunun sebebi kumaşların ısıl işleme tabii olduğu şartların daha kalın olan dış kısım için 

yetersiz kalması olarak tahmin edilmektedir. 125°C sıcaklıkta, 5 dakika sürenin 4 numaralı numune için dış kısmı 

tamamen yumuşatacak ve bağlantı sağlayacak şartlar olmadığı anlaşılmaktadır. 

4. TARTIŞMA 

 Ekstrüder hızı arttıkça numara doğrusala yakın artmakta, farklı dış polimer miktarı ısıl işlem sonrası farklı 

bağlantı dayanımları oluşturmaktadır. 

 Dış ekstrüder hızı yüksek ve dolayısıyla dış polimer miktarı daha çok olan yapılar daha yüksek bağlantı 

dayanımı göstermiştir. 

 Isıl işlem şartlarını bikomponent iplikteki polimer miktarına göre belirlenmelidir. Polimer miktarı fazla 

ipliklerde ısıl işlem süresi uzatılabilir. 

 İstenilen gözenek boyutlarında tasarlanabilecek seyrek dokuma yapının, ilaç, gıda, seramik sanayinde eleme 

ve filtreleme işlemlerinde alternatif bir ürün olarak kullanım potansiyeli mevcuttur. 
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 Seyrek dokuma yapıya sonrasında yapılacak işlemlerle kalıpla şekil verilebilir. Laminasyon sonrası da kalıpla 

biçimlendirilebilir. Kompozit malzeme için arayüz elemanı olarak kullanılabilir. 
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Abstract 

This work reports the thermal degradation kinetics of hydroxyapatite (HAP). Thermal degradation of the HAP 

crystals were investigated and the TGA experiments were performed with three different heating rates 5, 10 and 

20 C/min under an inert atmosphere in pure media and in the presence of hydroxypropyl-β-cyclodextrin. Thermal 

analysis results showed that crystals obtained in pure and additive media had similar thermal degradation profile. 

However, compare to the pure media, it was determined that the weight loss increased in the presence of 

hydroxypropyl-β-cyclodextrin. The results also indicated that the presence of the additive in crystallization media 

affected the maximum peak temperatures and they slightly shifted to the higher temperature region. When 

compared the calculation considered 10 different reaction models derived from the Coast-Redfern model, 3D 

diffusion model was determined the best characterizes model to thermal degradation process of HAP. As a result, 

thermal degradation kinetic results revealed that hydroxypropyl-β-cyclodextrin affected the thermal characteristics 

of the HAP crystals. 

Keywords: hydroxyapatite, thermal degradation, additive, crystallization, kinetics. 

1. INTRODUCTION 

Hydroxyapatite (HAP) is known to be the most thermodynamically stable phase among calcium phosphate 

crystals. HAP forms the main inorganic chemical components of the solid tissues in developed mammals. These 

solid tissues consist of naturally structured composites containing HAP or similar minerals (Malmberg and Nygren 

2008; Batchelar et al., 2006). HAP is a material that is biocompatible and bioactive and generally preferred for 

preparing the needed biomaterials. And for this reason, on preparing model compound and examining 

biomineralization in human body, HAP and HAP analogues’ usage are the most suitable (Skartsila and Spanos 

2012; Sadat-Shojai et al., 2013). For this reason, about HAP’s importance and usage areas, various and wide 

researches have been performed and continue to do. These researches, in general, involve HAP’s physicochemical 

mechanisms, usage, and improvement in biomedical and industrial fields (Martínez-Pérez et al., 2012). 

HAP is used especially in orthopedics, dentistry, separation of biomolecules and drug release fields. In the medical 

field, when a bone tissue damage occurred, it is preferred instead tissue, and the materials, which are prepared 

with HAP and HAP composites, can be used in dispersion of drugs in the body and as a covering material in 

making of metallic implants (Xiao et al., 2009; Sundrarajan et al., 2015). In medicine and dentistry, because of its 

biocompatibility, it is used as artificial bone in the making of various prosthesis and in the repair of the cracked 

and broken bones. Also, HAP is used frequently in industrial and technological implementations besides 

orthopedic and dental fields (Sadat-Shojai et al., 2013). For example, artificially obtained HAP, while using in 

colon chromatography for fractioning nucleic acids and proteins simple and short-term, is used very successfully 

in purifying wastewater and gaining efficiency of contaminated soils due to heavy metals (Jungbauer et al., 2004; 

Purdy et al. 1996). 

In this study, one of the most stable calcium phosphate components hydroxyapatite crystallization was performed 

in pure media and in the presence of hydroxypropyl-β-cyclodextrin used as an additive in a batch type crystallizer. 

Thermogravimetric analysis (TGA) of the crystals obtained were done to determine the thermal characteristics of 

the crystals. With using the data obtained from TGA, thermal degradation kinetics of the crystals were investigated. 
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2. MATERIALS AND METHODS 

Firstly, the crystallization experiment was performed in a double jacketed crystallizer at 70C, pH=9.5 and at 600 

rpm stirring rate.  CaCl22H2O and KH2PO4 solutions were fed to the crystallizer by means of peristaltic pumps. 

Temperature was controlled by a thermostate and pH was adjusted at constant value using 0.1 M KOH solution. 

At the end of the experiment, HAP crystals obtained were filtered and separated from the solution. The crystals 

were put into erlenmeyer flask and distilled water was added on it and was waited two months at 37 C and pH=7.4. 

The crystals, obtained at the end of this process, were separated by filtration and dried. Hydroxypropyl beta 

cyclodextrin were used as the additive in this study. The experiment was conducted at constant 1000 ppm additive 

concentration. Then, the thermal characterization of HAP crystals obtained in pure and additive media were 

performed using thermal analyzer. The experiments were performed at 10C/min in the range of temperature of 

30C-1250C/min under a nitrogen atmosphere. 

 

3. RESULTS  

The thermal stability of the HAP crystals was studied using TGA. The TGA and DTA curves of the HAP crystals 

obtained in pure and non-pure media were shown in Figure 1. Examining the curves obtained, it was seen that 

thermal degradation was performed mainly two stage. The decrease in the first stage seen at 100-500 C was due 

to adsorbed and lattice water (Liao et al. 1999). At this stage, the total weight loss was approximately 4.1%. The 

weight loss occurred at 500-700 C temperature range was 0.4%. The weight loss occurred at 700-1000 C 

temperature range was corresponded to the dehydroxylation degradation. The weight loss observed at 30-1250 C 

temperature range was determined as 8.1%.  

 

   

Figure 21. TG/DTA curves of the crystals obtained in pure media  

 

When examined the TGA/DTA results of HAP crystals obtained in the presence of hydroxypropyl beta 

cyclodextrin media, similar trend was detected. However, the change in total weight loss was increased and this 

value was determined as 15.3% for additive media. The reason for the increase in weight loss was related to the 

degradation of the additive adsorbed to the crystal surface.  

The thermal degradation kinetics of HAP crystals was investigated using Kissinger and Coats- Redfern kinetic 

models. The average activation energy of HAP crystals was calculated at 700-900C temperature range 

representing the main degradation region. In order to calculate the activation energy using Kissinger model, firstly 

the maximum peak temperatures for pure and non-pure media were determined at different heating rates and the 

results were given in Table 1. 
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Table 18. Maximum peak temperatures of the crystals obtained in pure and additive media 

Heating rate (-C/min) Pure media (C) Additive media (C) 

5 809 816 

10 823 828 

20 834 841 

 

The average activation energies of HAP crystals obtained in pure and additive media were calculated from the 

slopes of the lines given in Figure 2. 

 

  

Figure 2. Kissinger plots for the crystals obtained in pure and additive media  

 

The average activation energy of the HAP crystals obtained in pure media was determined as 538.51 kJ/mol. This 

value was consistent with the literature (Wang et al. 2004). The activation energy for the crystals obtained in 

hydroxypropyl-β-cyclodextrin was 549.67 kJ/mol. Compared to pure media, it was seen that the addition of the 

additive to crystallization media caused to increase the activation energy values. This was related to the adsorption 

of hydroxypropyl-β-cyclodextrin on HAP surface. 

In order to determine the mechanism of thermal degradation of HAP crystals in pure and non-pure media, ten 

different reaction models derived from the Coats-Redfern method were used. Using the equations given in Table 

2, the lines were plotted. The correlation coefficients of these lines were determined and the results were given in 

Table 3. 
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Table 2. Kinetic integration functions g(α) for different reaction mechanisms 

No Reaction mechanism g(α) 

Diffusion controlled models 

1 One-dimensional diffusion α2 

2 Two-dimensional diffusion (valensi equation) α+[(1-α)ln(1-α)] 

3 Three-dimensional diffusion (Jander equation) [1-(1-α)1/3]2 

4 Anti-Jander equation [(1+α)1/3-1]2 

5 Three-dimensional diffusion  1-(2/3)α-(1-α)2/3 

Nucleation reaction models 

6 Power law α 

7 Power law α1/2 

8 Power law α1/3 

Chemical reaction models 

9 First-order (Mampel) -ln(1-α) 

10 Reaction order (n=2) [(1-α)(1-n)-1]/(n-1) 
 

The R2 values were compared for every model and the model that had maximum correlation coefficient was chosen 

as best characterizes the thermal degradation process. The R2 values were higher than 0.95, indicating the validity 

and reliability of the results. As clearly seen from Table 3, it was determined that the 3D diffusion model for pure 

and additive media best characterized the thermal degradation process of HAP. 

 

Table 3. Correlation coefficient values for different models at 10 C/min heating rate for pure and additive 

media  

Model No Pure Media Additive Media 

Diffusion controlled models 

1 0.988 0.990 

2 0.985 0.980 

3 0.998 0.998 

4 0.982 0.994 

5 0.987 0.990 

Nucleation reaction models 

6 0.952 0.964 

7 0.932 0.930 

8 0.935 0.942 

Chemical reaction models 

9 0.987 0.984 

10 0.988 0.991 
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4. CONCLUSION 

Thermal analysis showed that HAP crystals obtained in pure and non-pure media had similar thermal degradation 

profile. However, compare to pure media, it was determined that the weight loss increased in the presence of 

hydroxypropyl-β-cyclodextrin. According to the Kissinger model result, the average activation energies of HAP 

crystals were increased due to adsorption of the additive. According to the Coats-Redfern model assessment, 3D 

diffusion model provided the best characterizion model for thermal degradation process of HAP. 
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Özet 

Bu çalışmada, nesnelerin interneti ve büyük veriye dayanan bağlı-akıllı ev sistemi yapımı üzerine araştırmalar yapılmıştır. 

Bulut bilişim ve büyük veri akıllı evlerde yaygın olarak kullanıldığından, kablolu evden kablosuza kadar bağlı-akıllı ev, 

kullanıcının çalışmasını basitleştirmeyi kolaylaştırır. Bağlı-akıllı ev, bulut bilgi işlem platformunda saklanan verileri 

kullanabilir ve herhangi bir zamanda ve herhangi bir yerde bulut tabanı aracılığıyla akıllı ev kontrolüne karşılık gelen işlemleri 

yapabilir. 

Bağlı-akıllı ev kavramı, dijital teknolojinin kapsamlı kullanımına dayanan, günlük yaşamda bilgi ve dijital teknoloji kapsamlı 

uygulamalarını içermektedir. Bağlı-akıllı evlerde yüksek performanslı bilgisayarlar aracılığıyla tüm ev aletleri birbirleriyle 

güvenli bir biçimde etkileşime geçirilir. Bu çalışmada, teknolojinin ev aletleri ile entegre edilmesi, nesnelerin interneti, bulut 

bilişim ve büyük verinin işlenmesi yoluyla geliştirilen bir bağlı-akıllı ev modeli sunulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Bulut Bilişim, Bağlı-Akıllı Ev, Büyük Veri, Nesnelerin İnterneti, Bağlı Ev Modeli. 

 

1. GİRİŞ 

Nesnelerin interneti çağında, temel internet teknolojilerinin gelişmesine paralel olarak, bilim ve teknolojinin 

donanım ile yazılımın arasındaki etkileşimi hızlı bir biçimde güçlendirdiğini, evlerde kullanılan temel teknolojik 

aletlerin gün geçtikçe daha iyi işler yapabildiğini (yerel ağ teknolojileri, kablosuz internet, akıllı aletler gibi), akıllı 

telefonların etki alanların gittikçe genişlediğini ve daha da akıllandıklarını ve ilgili diğer teknolojilerin daha da 

çeşitlenip becerikli hale geldiğini görmekteyiz. Tüm bunlar bağlı-akıllı ev tasarımlarına önemli kapılar 

açmaktadırlar.  

 

Sıradan evlere kıyasla, bağlı-akıllı evler yalnızca konaklama, güvenlik sağlama, aile yaşamı için yüksek refah ve 

konfor sağlama fonksiyonunu icra etmiyorlar, aynı zamanda yaşanılan yeri pasif statik yapıdan dinamik akıllı bir 

yapıya dönüşerek, aile üyeleri için hayatı kolaylaştırmaya dönük uzaktan kontrol olanakları sunmakta ve geniş bir 

yelpazede ev aletleri arasında etkileşime imkan tanımaktadır. Bağlı-akıllı ev sakinlerinin yaşam stillerine ve 

zamanlarını etkili kullanmalarına yönelik katkılar sunduğu gibi, evin güvenliğini üst seviyeye taşımakta ve enerji 

tasarrufu bağlamında ev sakinlerine destek olabilmektedir. Ev sakinleri için bahsi geçen akıllı web servisleri 

kaynak, dönüştürücü ve akıllı uygulama katmanlarını içermektedir (Porter ve diğerleri, 2013). 

Kaynak katmanı bağlı-akıllı ev sistemini destekleyen bir algı ve işlem arayüzüdür ki, veriye erişen cihazlar 

arasında bir geçit (gateway) işlevi görürler. Diğer taraftan kaynak katmanı ayrıca veri uyarlama katmanı bilgilerini 

de aktarabilir. Kaynak katmanının aile geçidine dayandığını kabul ettiğimizde, bu katmanın evdeki cihazların 

dinamik arayüz ayarlarına ve standart işlem arüyüzlerini bir araya toplayan bir yapı olarak tasarladığını 

düşünebiliriz (Hu ve diğerleri, 2013). 

Akıllı ve önerici uygulama katmanı kullanıcıların tercihlerini, alışkanlıklarını ve durumsal geribildirimlerini 

algılayarak, kullanıcıların kişiselleştirilmiş davranışlarından çıkarımlar yapmak suretiyle akıllı ev hizmet modunu 

işlevsel hale getirir. Web hizmetleri, temel farklı platformlar arasında, web servis modunu kullanarak, 

genişletilebilir biçimlendirme dilinde, heterojen verilerin ayrıştırılması ve genel adaptasyonunu tamamlamak için 

bir veri temsili biçiminde kesintisiz bir etkileşim gerçekleştirebilir, uygulama katmanı arasında başarılı ve duyarlı 

kesintisiz etkileşim sağlar. Uyarlama katmanı kullanıcı deneyimi geliştirmek ve sistemin tepki hızını artırmak için 

heterojen verileri gözönünde bulundurmayabilir, böylelikle diğer iki katman için problemler yaratabilir (Tsai ve 

Pan, 2015).  

mailto:dev.levent.yildiz@gmail.com
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Fiziksel bir mekana yerleştirilmiş akıllı ortam, ses tanıma, bilgisayar görüşü ve metope projeksiyonu ve diğer 

modal etkileşim yetenekleri, bilgisayarın bakışından gizlenmiş, insanların niyetlerini belirleyebilir ve insanların 

daha verimli çalışmasına ya da iyileştirilmesine yardımcı olmak için uygun geri bildirim veya eylemler yapabilir. 

insanların hayatlarının kalitesi. Akıllı ortam fiziksel ortama ilişkilendirilme, ses tanıma, bilgisayar bakışı ve metop 

projeksiyonu ve diğer etkileşim yetenekleri yoluyla, insanların niyetlerini belirleyebilir ve insanların daha etkili 

çalışabilmeleri ve hayatlarını daha kaliteli yaşayabilmeleri amacıyla onlara uygun geribildirimler ve eylem 

tavsiyeleri sunabilir. 

Bağlı-akıllı ev sistemleri ev sahiplerine merkezi ısıtma, görüntülü görüşme, ışıklandırma, perde açma kapama, 

akıllı sinema ve ses sistemleri, havalandırma, arka planda çalan müzikler ve bunun gibi daha birçok olanaklar 

sunabilir. 

Bu çalışmada, nesnelerin interneti ve büyük veriye dayanan akıllı ev sistemi yapımı üzerine araştırmalar 

yapılmıştır. Günümüzde enformasyon son derece gelişmiştir ve tüm iletişim ve internet teknolojileri insan 

medeniyeti üzerinde büyük ilerlemeler meydana getirmiştir. Ve buradan hareketle insanların yaşamını daha 

konforlu, daha etkili hale getirmek amacıyla bağlı-akıllı ev konsepti doğmuştur.  

 

2. NESNELERİN İNTERNETİ 

Zamanla nesnelerin interneti ile ilgili araştırma ve uygulama miktarı giderek daha fazla dikkat çekici hale gelmiştir. 

Nesnelerin interneti, yeni yüzyılda ülkeler için temel ulusal rekabet gücünün korunması ve ülke gelişiminin hızlıca 

ilerlemesi için önemli alanlar arasında görülüyor. 

Tahmin edilebilir bir şekilde, nesnelerin internetinin gelişmesiyle birlikte geniş bir inovasyon alanı oluşacaktır. 

Teknik açıdan bakıldığında, nesnelerin interneti doğrudan bilgisayar endüstrisinin, iletişim ağının, sensör 

endüstrisinin teknik inovasyonunun ve otomatik kontrolün gelişmesini destekleyecektir. Diğer taraftan, 

endüstriyel tasarım perspektifinden, ürün tasarımının arka planında yer alan nesnelerin interneti geniş bir 

inovasyon alanına sahiptir.  

Nesnelerin internetine ait temel teknikleri şu şekilde sıralamak mümkündür: akıllı teknoloji, sensor ağı ve radyo 

frekansı kimlik teknolojisi. Nesnelerin internetinin anahtar teknolojilerinden olan akıllı teknoloji, kullanıcılarıyla 

aktif ve pasif iletişimi gerçekleştirmek için her türlü yol ve araç bilgisini kullanarak çeşitli kaynaklardan gelen 

verileri işleyerek yapılan bir tahminin amacına ulaşmasını sağlamaktadır. Sensör ağı ve kablosuz sensör ağları 

konusunda son yıllarda çok sayıda bilimsel araştırma yapılmaktadır ve bunlar çeşitli protokol katmanı 

yığınlarındaki sorunlara, enerji tasarrufu, ölçeklenebilirlik, güvenilirlik ve konularında çözüm önerileri 

geliştirmeye odaklanmışlardır. RFKT (radyo frekansı kimlik teknolojisi) etiketli bir nesne özel okuyucudan 

geçtiğinde, etiket okuyucusu aktif hale getirilecek ve etiket bilgileri radyo dalgaları tarafından okuyucuya ve bilgi 

işlem sistemine iletilecek, böylece süreç bilgisinin gereksinimlerine uygun bir biçimde, kontrol ve bilgi işlemden 

sorumlu olan bilgi toplama çalışmasını tamamlayacaktır (Puustjärvi ve Puustjärvi, 2015).  

Yeni bir ağ işlem sistemi olarak, internet mimarisi ve ağ işlem sisteminin yapısı gereği, kendinden beklenen 

talepleri etkili bir biçimde yerine getirebilmek için öncelikle nesnelerin internetinin tasarım ve uygulaması 

öncelikle hazırlanmalıdır. Nesnelerin interneti enformasyonun küresel izleme ve paylaşımının yapılmasına olanak 

veren yeni bir ağ mimarisidir. Günümüzde, nesnelerin interneti teknolojisinin sensör ağına ilişkin araştırmalar şu 

konularda yoğunlaşmaktadır (Puustjärvi ve Puustjärvi, 2015): 

 

• Sensör ağının, nesnelerin internetinin en altında olması nedeniyle kendisine ait bütünlük ve verimlilik gibi ağ 

performansı parametleri hayati önemdedir.  

• Entegre sensör teknolojisi, gömülü bilgisayar teknolojisi ile, gerçek zamanlı monitörle işbirliği gibi dağıtılmış 

bilgi işlem teknolojisi, her türlü çevresel veya izleme nesnesi bilgisini algılar ve toplar ve işleme ve teslimatı 

gerçekleştirir.  
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• Ağ topolojisi, nod hatası oluştuğunda kendi kendini organize eden, otomatik konfigürasyon kabiliyetini ve 

genişletilebilir özelliklerini dikkate alarak değişmelidir. 

• Sensör ağı, ağdaki tehdidi kontrol ederek, temel bilgi açıklama, kurcalama, tekrar saldırı, hizmet reddi ve diğer 

tehditlerin genel kablosuz ağına ek olarak, yüz algılayıcı düğümleri de saldırgan fiziği tarafından kolayca manipüle 

edilir ve sensör düğümünde saklanan tüm bilgileri alır. 

 

Aşağıdaki görselde akıllı ev sistemlerinin 2  örnek kullanım senaryosunun akışı gösterilmiştir. 

 

Şekil 1: Akıllı Ev İçin Örnek Kullanım Senaryosu Akışı 

 

Şekil 1’deki akışa göre kullanıcı cep telefonundaki bağlı akıllı ev uygulaması aracılığıyla evindeki 

lambaları(aydınlatma) açıp kapatabilir. Bu aç/kapat komutu internet üzerinden önce buluta(cloud) oradan da 

dağıtık sistemlerin iletişimini sağlayan pubsub(publish subscribe) aracılığıyla sensörlerin bağlı olduğu 

geçit’e(gateway) iletilir. Geçit komutu anlayarak ışığı açar veya kapatır. Benzer şekilde kullanıcı yine aynı 

uygulama üzerinden kendi lokasyon bilgilerini buluta göndererek bu lokasyon bilgileri üzerinden çeşitli kurallar 

oluşturabilir. Yine üstteki akışa göre kullanıcı evininin dışına çıktığının  paylaştığı lokasyon bilgileriyle anlaşılıp 

evindeki tüm pencerelerde bulunan alarm sisteminin aktif edilmesini sağlamaktadır.   

 

3. NESNELERIN INTERNETI DESTEKLI BAĞLI-AKILLI EVLER 

Radyo frekans etiketinde ev aletleri, güç tüketimini azaltan ekipman tasarımları arasındaki iletişimi azaltmak 

merkezi kontrolör konumu ve nesnenin çalışma durumu herhangi bir zamanda tespit edebilir. Radyo frekans 

etiketine sahip olan buzdolabındaki yiyecekler, konuşma, okuma ve yazma cihazlarının onlardaki bilgiyi 

okumaları sayesinde kendisi için uygun sıcaklık ve nemi ayarlayabilir.  

Enformasyon yönetim sistemleri yaşamın ve iş ortamlarının her alanında görülebilir, fakat bağlı-akıllı evlerdeki 

enformasyon yönetim sistemi yalnızca veriyi toplayıp depolamakla kalmaz, güç tüketimini azaltmak amacıyla 
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elektrik ekipmanları ile elde edilen veriler arasındaki ilişkiyi yapay zeka yardımıyla analiz eder. Yapay zeka akıllı 

veri analizini yapabilmek ve modülleri kontrol edebilmek ve zeki elektrik kontrolünü sağlayabilmek için 

birleştirilmiş enformasyon platformunda iş görür. Yanı sıra, birleşik bilgi platformunun, çeşitli elektrikli ekipman 

türleri, bilgi toplama ekipmanı operasyonları ile iletişim kurmak için standart iletişim ara yüzü sağlaması 

gerekmektedir. 

Artan ev aletleri ve elektrikli cihazların akıllıca geliştirilmesiyle, akıllı cihazların merkezi kontrol bilgi sistemi ile 

yakından iletişim kurması gerekmektedir. Bununla birlikte elektrikli ev aletlerinin haberleşme dünyasında 

birleştirilmiş standart bir iletişim protokolü ve genel zeki elektriksel ekipman ya da diğer cihazlarla iletişim kurma 

becerisi ya da merkezi enformasyon kontrol sistemi bulunmamaktadır. Bu durum da elektrikli cihazlar arasında 

kolaylıkla iletişim kurulmasına engel olmaktadır. Böylelikle ev aletleri arasında birleştirilmiş iletişim arayüzünün 

formüle edilmesi ve iletişim protokolünün geliştirilmesi oldukça önem kazanmaktadır. 

 

Solimani ve arkadaşlarının (2013) tasarladıkları akıllı ev mimarisine bakacak olursak; öncelikle akıllı Ev için 

sistem mimarisi, ev koşullarının ölçülmesi, enstrümantasyon verilerinin işlenmesi ve ev aletlerinin izlenmesinin 

gereklerini yerine getirmelidir. Örnek olarak, ev koşullarını ölçmek için mikrodenetleyici özellikli sensörleri ve 

ön uçtaki ev aletlerini izlemek için mikrodenetleyici etkin aktüatörleri kullanır. Bu amaçla, arka uçtaki verileri 

işlemek için PaaS'ı (Hizmet olarak Platform) ve SaaS'ı (Hizmet olarak Yazılım) Bulut bilişimde kullanmaktadır. 

Şekil 2’de akıllı ev için sistem mimarisini örneği verilmiştir: 

 

 

Şekil 2: Akıllı Ev İçin Sistem Mimarisi Örneği 

 

4. BÜYÜK VERI VE BAĞLI-AKILLI EVLER 
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Akıllı ev sistemi verileri bulut bilişim platformunda depolandığından, kullanıcı akıllı ev cihazlarının kontrolünü 

gerçekleştirmek için bulut bilişim platformundan geçer, böylece mevcut bulut bilişim ve temel büyük veri 

güvenliği koruma teknolojisini güçlendirir. Bulut bilişim platformu, verileri temel olarak iki şekilde depolar: 

 

Birincisi veri bölütleme teknolojisi(Nesnelerin ayırıcı özelliklerine göre sınıflandırılması), geleneksel veri 

şifrelemesine dayanarak veriyi bölüntüler, daha sonra yasadışı kullanıcılar veri bilgilerine erişme başarısını elde 

etseler bile veriyi birleştiremezler. İkincisi kullanıcı verilerinin farklı yerlerde yedeklenmesidir. Bulut bilişim 

platformu operatörleri, kullanıcı verilerinin bütünlüğünü ve güvenliğini sağlamak için kullanıcıya ait veriyi başka 

veri taşıyıcısı operatörlerin yedeklemesine olanak tanır. Öyle ki diğer taşıyıcı operatörlerle iş birliği sona erdikten 

sonra bile verinin silinmemesi kullanıcıların verilerinin sızmasına yol açabilir. O nedenle kullanıcıya ait verilerin 

güvenliğini sağlamak için veri atma teknolojisi yürürlüğe sokulmalıdır (Panna, ve Chantrapornchai, 2013). 

Veri iletim yönü, genel olarak artan ve azalan olarak ayrılır, uplink (yukarı akış) genel olarak terminal nodlarından 

geçitlere (gateway) doğru olan veri iletimini, durum verilerini alır, aşağı akış (downstream) ta genel olarak 

geçitlerden terminal nodlarına doğru olan veri transferini kontrol eder. Program akıllı ev sisteminin bulut 

uygulamasına dayandığından, veri sürecinin standardizasyonu sadece sensör bilgisinin sayısını ve türünü dikkate 

almamalı, bulut veri uygulamasının en temel özelliklerini içeren alan ve zaman bilgisini dikkate almalıdır (Panna, 

ve Chantrapornchai, 2013). 

Nod veri ön işlemenin ana işlevi, her türlü garip veri filtreleme dedektörünün toplanması, yaşıdışı ve geçersiz 

verilerin silinmesi, hatalı verilerin kurtarılması, standart ve kapsülleme yöntemleriyle etkili ve geçerli veri 

formatını işlemektir. Nod kontrol makinesi her türlü dedektörlerdeki veri trafiği akış bilgisini toplayacak ve 

işlemciye gönderip işlemcinin bunları yeniden işlemesini sağlayacaktır. Bir tarafta likit kristal ekran sistemini 

kullanarak maliyet giderlerinin düşürülmesine çabalarken, diğer taraftan TCP/IP protokolü aracılığıyla iletişim 

arayüzünü kullanmak, emniyeti sağlamak, güvenilir, geçerli veriyi toplayıp kontrol merkezine iletmek tüm 

sistemin koordinesinin ve yönetiminin özeti gibidir (Panna, ve Chantrapornchai, 2013). 

 

5. BAĞLI-AKILLI EVLERIN GELECEĞI 

Bağlı-akıllı evler konusunda her ne kadar iyi niyetli araştırmalar ve destekler devam ediyor olsa da ilgili sektör 

henüz ortak kararlarla edilmiş endüstri standartlarına sahip değildir ve hali hazırda ürünler arasında da iletişim ve 

uyumluluk konusunda tam anlamıyla birlik sağlanabildiğin söylemek olanaklı değildir.  

 

Nesnelerin internetinin geliştirilmesi yeni kavramların ortaya çıkmasına bağlı-akıllı evler konusunda yeni alanlar 

oluşmasına katkı sunmaktadır. Yanı sıra pek çok ev sakini nesnelerin internetini bir tür önemli uygulama olarak 

görmektedir. Nesnelerin interneti konusundaki çalışmaları internete bağlanma, ev aletlerini izleme ve yönetim gibi 

alanlarda gelişmeleri hızlandırmaktadır ve ev halkına bu konularda faydalar sunmaktadır (Panna, ve 

Chantrapornchai, 2013). 

Nesnelerin interneti geniş bir uygulama ve ekipman alanında ürün desteğini ve entegrasyonu gerektiren, 

birleştirilmiş standartların güçlendirilmesini devam ettiren bir anlayışı gerektirmektedir. Bu konuda gelecekte 

geniş çaplı bir gelişim yaşamak için, konu ile ilgili olan bağlı-akıllı ev sektöründeki işletmelerin, aile sigorta 

firmalarının, finans ve ilgili diğer sektörlerin ekipman ve yöntemlerin iyileştirilmesi ve entegrasyonu konusunda 

çözümler geliştirmeleri gerekir.  

Nesnelerin interneti araçları yalnızca ev aletleri arasında bir terminal görevi görmez, yanı sıra her türlü veriyi 

toplama, güçlü bir bilgi işleme ve kontrol yeteneği de sunar. Bağlı-akıllı ev, televizyon setleri, buzdolapları, 

klimalar, su ısıtıcılar, aydınlatma gibi elektrikli ev aletlerinin kontrolünün yanında başka işlevlere de sahip 

olabilirler. Örnek olarak, akıllı tasarımları nedeniyle birer aile veri merkezi, aile güvenlik merkezi, aile eğlence 

merkezi ve aile iş merkezi olarak işlev görebilir. 
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6. SONUÇ 

Bu çalışmada, nesnelerin interneti ve büyük veriye dayanan akıllı ev sistemi yapımı üzerine yürütülen 

araştırmalardan elde edilen bilgiler derlenmiştir. Modern şehirde, hane halkının fiziksel alanı giderek 

sınırlandırılmıştır. Diğer taraftan bir eve yerleşip beklentilerinin tadını çıkaran çok insan vardır.  

Bu durum karşısında, fiziksel alanın öncül konumunda olduğu mevcut durumda, avangart kavramının kullanımını 

ve ev sakinlerinin zihinsel alanını genişleten ileri teknolojinin kullanılması, çevreci ve uyumlu bir ev geliştirmenin 

etkili bir yolu olarak görülebilir. Çalışmada yenilikçi tasarıma uyacak şekilde nesnelerin interneti ile büyük veri 

konusu birleştirilmiştir. İleri araştırmalarla çalışmanın geliştirilmesi mümkündür. 
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Özet 

Yayalar, şehir planlamasında dikkate alınması gereken önemli paydaşlardan biridir. Ancak yaya akımları, yaya 

geçitlerinin ve yaya kaldırımlarının tasarımında tam manasıyla düşünülmemektedir. Bu çalışmada, Denizli 

şehrinde yer alan farklı caddelerdeki yaya akımları sayısallaştırılarak yaya yoğunlukları tespit edilmiştir. Seçilen 

caddelerdeki kaldırım genişliklerini ve elde edilen yaya verilerini analiz ederek yaya kaldırımlarının HCM2000 

de tanımlanan kriterlere göre hizmet düzeyleri belirlenmiştir. Yapılan analizlere dayanarak bazı yorumlamalar 

sunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Yaya akımları, kaldırımlar, hizmet düzeyi, şehir planlaması    

 

1. GİRİŞ 

Ulaşım "bir şeyi bir yerden başka bir yere aktarma" manasına gelmektedir. Kent içi ve kent dışı ulaştırma 

kavramında araçların, insanların ve eşyaların hareketi söz konusudur. İnsan faktörü bu sistemde hem sürücü hem 

yolcu hem de yaya olarak konumlanmıştır. Gelişen teknoloji ile ortaya çıkan yeni ulaşım türlerine karşın yaya 

ulaşımı olgusu kent içi ulaşım planlamalarında önemini korumaktadır. Kent içi ulaşım sistemlerinin başarısının 

bir göstergesi de sistemdeki tüm elemanların birbirleriyle bütünleşik ve tam bir uyum içerisinde çalışmasıdır. 

Otobüs, vapur, tramvay vb. ulaşım sistemlerine erişimin yürüme ile olması ve bunlar arası uyum ve aktarmanın 

yaya hareketi sayesinde oluşması, yaya olgusunun kent içi ulaşımın da önemli bir paydaş olduğunu kanıtlar 

niteliktedir. 

"Düz yol en kısa yoldur " genel kanısı yaya ulaşımı kapsamında insan psikolojisini özetler niteliktedir. Çünkü 

insan tabiatı gereği maksimum fayda göreceği güzergâh ve istikameti kendine yol olarak tayin etmektedir. Yürüme 

hareketinin kolay olacağı ve ulaşım sistemleri arasında özgürce tercih yapabileceği güzergâhlar hep daha cazip 

olmaktadır. 

Ülkemizdeki çoğu sanayi kentinin ana sorunlarından bir tanesi belli bir dönemde göçlerle oluşan hızlı nüfus artışı 

ve bununla beraber oluşan kontrolsüz büyümedir. Kent planlaması açısından en başta düşünülmesi gereken alt 

yapı ve ulaşım tasarımları, bu kontrolsüz büyümüş şehirlere sonradan dâhil edilmeye çalışılmaktadır. Bu şekilde 

oluşan kent sistemlerinde ise çoğu zaman yukarıda bahsedilen psikolojik etmenlerden dolayı kendiliğinden oluşan 

yaya güzergâhları ve yoğun yaya kullanımındaki caddeler meydana gelmektedir. Konfor ve zaman etmenleriyle 

beraber yayalar bu sonradan oluşan sisteme entegre olmaya çalışmakta, plansızlığın bir getirisi olarak yaya 

kullanımı açısından çok yoğun veya kapasitesinin çok altında kullanılan, tercih edilmeyen yaya kaldırımları ortaya 

çıkmaktadır. Yaya hareketinin planlamasında ve yönetiminde bu durumu ortadan kaldırmak ve devlet ve insan 

açısından optimum faydaları sağlamak için mevcut duruma tam manasıyla vakıf olunmalıdır. Buda öncelikle yaya 

hareketinin tespiti ve sayımı ile mümkün olmaktadır. 

Kent içi ulaşımında yaya hareketi faktörü farklı disiplinlerce araştırma konusu olmuştur. Yaya hareketi ile alakalı 

önceki çalışmalar şu şekildedir; (Çol,2004) Belli caddelerdeki yayalaştırma kararı sonrası uygulamanın olumlu ve 

olumsuz yönleri ile yayaların tercihlerinin ne şekilde değiştiği incelenmiştir.(Mıhcıoglu, 2016) çalışmasında nesne 

tespitinde sıkça kullanılan HOG ve Haar yöntemleri birlikte kullanılarak özel bir yaya tespit algoritması 

geliştirmiştir. Yaya erişim ve hareketliliğinde yaya yollarının genişlik, büyüklük vb. konfor şartları tercih 

edilebilme yönünden çok önemlidir. Yaya yolu üzerinde yer alan ağaç, levha, çöp kutusu gibi donatı elemanlarının 

yaya yolunun tercih edilme oranını düşürdüğünü (Hepcan, Özkan ve diğerleri 2006) çalışmalarında göstermiştir. 
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Kaplan (2016 ) yaptığı çalışmada yaya hareketlerini lazerli tarayıcı ile incelemiş, toplanan verilerle yaya yolu 

sorunlarını ve yaya karakteristiklerini incelemiştir.  

Bu çalışmanın amacı Denizli ilinde seçilen caddelerdeki yaya hareketinin kentsel ulaşımdaki payının tespiti için, 

yaya ölçümleriyle durum çalışması yaparak, seçilen noktalardaki yoğunluğun sayısal olarak saptanmasıdır. Elde 

edilen verilerle, yaya sayısal dağılımının gün içinde ne şekilde değişim gösterdiği ve saatler arasındaki farkın ne 

seviyeler de olduğu belirlenmiş, daha sonra elde edilen veriler ışığında yaya kaldırımlarının hizmet düzeyleri tespit 

edilmiştir. 

 

2. MATERYAL VE METOD 

Daha önce yaya sayımı için farklı yöntemler kullanılmıştır. Gelişen teknoloji ile beraber video kamera, termal ve 

kızıl ötesi algılayıcılar, lazer tarayıcılar vb. aletler yardımıyla bu işlemler yapılabilmektedir. Bu çalışmada, yüksek 

hassasiyetli kızılötesi sensörler kullanılarak yaya sayımı yapılmış, toplanan datalar GSM yoluyla oluşturulan ara 

yüze aktarılmıştır. Buradan da konum ve zaman bilgileriyle beraber analizleri yapılmıştır. Son olarak da elde edilen 

verilere göre yaya kaldırımlarının hizmet düzeyleri tespit edilmiştir. 

 

2.1 Kaldırımların hizmet düzeyleri 

Hizmet düzeyleri belli bir zaman aralığı için birim zamandaki yaya sayılarına ve yayaların hızlarına göre 

belirlenmektedir. Bu hizmet düzeyleri şu şekildedir  (Transportation Research Board , HCM2000) ; 

A hizmet düzeyi; Yayalar istedikleri yönde hareketlerini değiştirmeden ve diğer yayalarla yolları kesişmeden 

hareket ederler. Yürüme hızları serbestçe seçilir ve yayalar arasındaki çarpışmalar pek olası değildir. Bir yayaya 

düşen alan büyüklüğü 5,6 m2 den daha fazla olması durumudur. 

B hizmet düzeyi; Yayalar serbestçe yürüme hızlarını seçmek ve diğer yayaları geçmek için yeterli alana sahiptir. 

Bu seviyede yayalar diğer yayaların farkında olmaya ve bir yürüyüş istikameti seçerken varlıklarına tepki vermeye 

başlarlar. Bir yayaya düşen alan büyüklüğü 3,7 – 5,6 m2 aralığında ise bu sınıfa girmektedir. 

C hizmet düzeyi; Yaya yolundaki boşluklar normal yürüyüş hızları için ve diğer yayaları geçmek için yeterlidir. 

Ters yönde hareket veya çapraz geçişler çatışmalara neden olabilmektedir. Hızlar ve akış oranı biraz daha 

düşüktür. Bir yayaya düşen alan büyüklüğü 2,2- 3,7 m2 aralığında ise bu sınıfa girmektedir. 

D hizmet düzeyi; Bireysel yürüyüş hızı ve diğer yayaları geçme olasılıkları kısıtlanmıştır. Geçiş veya ters yönde 

akış hareketleri, çatışma ihtimaline karşı hız değişiklikleri ve zikzaklar gerektirir. Bu seviye makul derecede akış 

sağlar, ancak temas ve yayalar arasındaki etkileşim olasılığı yüksektir. Bir yayaya düşen alan büyüklüğü 1,4- 2,2 

m2 aralığında ise bu sınıfa girmektedir. 

E hizmet düzeyi; Neredeyse tüm yayaların normal yürüyüş hızları kısıtlıdır ve sıklıkla adımlarını düzenlemek 

zorundadırlar. Boşluklar yavaş geçişler için yeterli değildir. Çapraz ve ters yöne hareketler mümkündür, ancak 

zordur. Akış kapasitesi durma ve kesintiler olduğunda geçit kapasitesinin sınırına yaklaşır. Bir yayaya düşen alan 

büyüklüğü 0,75- 1,4 m2 aralığında ise bu sınıfa girmektedir. 

F hizmet düzeyi; Tüm yayaların yürüme hızları çok sınırlıdır ve ilerleme ancak zikzak yaparak sağlanabilir. Diğer 

yayalarla kaçınılmaz olarak sürekli temas vardır. Çapraz ve ters yön hareketleri neredeyse imkansızdır. Akış 

dağınık ve düzensizdir. Bir yayaya düşen alan büyüklüğü 0,75m2 den daha az olduğunda ise bu sınıfa girmektedir. 

Hizmet düzeylerinin belirlenebilmesi için yaya hızlarının da bilinmesi gereklidir. Demirkıran (2013) ; 

çalışmasında Denizlide bulunan Babadağlılar iş hanı kavşağı üzerindeki yayaları incelemiş ve hızlarını 

göstermiştir. Hizmet düzeyi tespiti için, bu çalışmadan elde edilen yaya hız ortalaması kullanılmış ve ortalama 

yaya hızı 1,08 m/sn bulunmuştur. Bu hıza göre bir yayanın 1 dakikada yürüdüğü mesafe 64,8m dir. 

 

3. GÖZLEM VE ANALİZLER 
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3.1 İkinci Ticari Yol Caddesi  

Bu caddenin toplam uzunluğu 594 metredir. Sağ ve sol kaldırım genişliği 3,85 metredir. Caddenin iki yakasında 

ticarethaneler ve iş merkezleri bulunmaktadır. Cadde Kent merkezinde bulunan tarihi Kaleiçi merkezine ve 

Bayram yeri meydanına çok yakındır. Bu caddede 60 gün boyunca sayım yapılmıştır. 

 

Şekil 1. İkinci Ticari Yol Caddesi  

Sol kaldırımda bu süre zarfında toplam 277.626 adet yaya geçmiş, bunun 142.283 ü aşağı yönde, 135.393 ü yukarı 

yönde hareket etmiştir. Haftalık bu noktadan geçen ortalama yaya sayısı 34.790 dır. Aşağı yönde giden yaya 

ortalaması haftalık 17.785, yukarı yönde giden yayaların haftalık ortalaması 16.924 dür. Günler arasında en fazla 

yaya hareketi 15 Şubat 2016 Pazartesi tarihinde ölçülmüştür. Bu tarihte toplam yaya sayısı 7.832’dir. Bunun 

4.146’sı aşağı yönde hareket eden yayalar, 3686’sı yukarı yönde hareket eden yayalardır. Bu gün içerisinde 

maksimum yaya hareketi saat 12-13 arasında 926 olarak ölçülmüştür. Bu değerin 432 si aşağı yönde hareket eden 

yayaları, 494 si yukarı yönde hareket eden yayaları göstermektedir.  

Sağ kaldırımda 60 günlük süre zarfında toplam 1 846 263 adet yaya geçmiş, bunun 1 129 490 ı yukarı yönde, 716 

773 ü aşağı yönde hareket etmiştir. Haftalık bu noktadan geçen ortalama yaya sayısı 184 626’dır. Yukarı yönde 

giden yaya ortalaması haftalık 112 949, aşağı yönde giden yayaların haftalık ortalaması 71 677 dir. Günler arasında 

en fazla yaya hareketi 14 Mart 2016 Pazartesi tarihinde sağ kaldırımda ölçülmüştür. Bu tarihinde toplam yaya 

sayısı 49233 dür. Bunun 31740 ı yukarı yönde hareket eden yayalar, 17493 ü aşağı yönde hareket eden yayalardır. 

Yaya hareketi saat 11-12 arasında 4566 olarak maksimum ölçülmüştür. Bu değerin 2902’si yukarı yönde hareket 

eden yayaları, 1664’ü aşağı yönde hareket eden yayaları göstermektedir. 
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Şekil 2. İkinci Ticari Yol Caddesinde en fazla yaya sayılan günler 

3.2 Gazi Mustafa Kemal Bulvarı (Çınar) 

Bu caddenin toplam uzunluğu 1690 metredir. Sağ ve sol kaldırım genişliği 9 metredir. Sayım yapmak için seçilen 

noktaların etrafında yoğun bir şekilde iş merkezleri, dershaneler ve kamu kurumları konumlanmıştır. Bu caddede 

toplam 82 gün sayım yapılmıştır. Sayım yapılmak üzere bu caddenin sağında bulunan SGK binasının önü ve 

solunda bulunan Telekom binasının önüne algılayıcılar (sensörler) yerleştirilmiştir. 

 

Şekil 3. Çınar Caddesi  

SGK binası önünden 82 günlük süre zarfında toplam 1 547 809 adet yaya geçmiştir.  Bunların 734 637 si aşağı 

yönde, 813 172 si yukarı yönde hareket etmiştir. Haftalık olarak bu noktadan geçen ortalama yaya sayısı 119 062 

dir. Aşağı yönde giden yaya ortalaması haftalık 56 510, yukarı yönde giden yayaların haftalık ortalaması 62 551 

dir. Günler arasında en fazla yaya hareketi 29 Ekim2015 Perşembe tarihinde ölçülmüştür. Bu tarihinde toplam 

yaya sayısı 25 123 dür. Bunun 12 239 u aşağı yönde hareket eden yayalar, 12 884 ü yukarı yönde hareket eden 

yayalardır. Saatlik en fazla yaya hareketi 13-14 arasında 2780 olarak ölçülmüştür. Bu değerin 1367 si aşağı yönde 

hareket eden yayaları, 1413 ü yukarı yönde hareket eden yayaları göstermektedir. 

Telekom Binası önünden 82 günlük sayım sonucunda toplam 1 543 256 adet yaya geçmiştir.  Bunların 742 105 i 

yukarı yönde, 801 151 i aşağı yönde hareket etmiştir. Haftalık verilere bakıldığında haftalık bu noktadan geçen 

ortalama yaya sayısı 118 712 dir. Yukarı yönde giden yaya ortalaması haftalık 57 085, aşağı yönde giden yayaların 

haftalık ortalaması 61 627 dir. Günler arasında en fazla yaya hareketi 26 Aralık 2015 Cumartesi tarihinde 

ölçülmüştür. Bu tarihte toplam yaya sayısı 23 122 dir. Bunun 11368 i yukarı yönde hareket eden yayalar, 11754 ü 

aşağı yönde hareket eden yayalardır. Saatlik en fazla yaya hareketi 13-14 arasında 2933 olarak ölçülmüştür. Bu 

değerin 1487 si yukarı yönde hareket eden yayaları, 1446 sı aşağı yönde hareket eden yayaları göstermektedir. 
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Şekil 4. Çınar Caddesinde en fazla yaya sayılan günler 

3.3 Selçuk Caddesi 

Bu caddenin toplam uzunluğu 332 metredir. Sağ kaldırım 3,2 metre, sol kaldırım 3,6 metre genişliğindedir. 

Caddenin etrafında çok sayıda sağlık kurumu vardır. Bu caddede toplam 58 gün yaya sayımı yapılmıştır. Sayım 

yapmak için Sağlık Müdürlüğü önü seçilmiştir. 

 

Şekil 5. Selçuk Caddesi 

Sol kaldırımdan 58 günlük süre boyunca toplam 412 625 adet yaya geçmiştir.  Bunların 211 027 si aşağı yönde, 

201 598 si yukarı yönde hareket etmiştir. Haftalık verilere bakıldığında haftalık bu noktadan geçen ortalama yaya 

sayısı 49 057 dir. Aşağı yönde giden yaya ortalaması haftalık 26 378, yukarı yönde giden yayaların haftalık 

ortalaması 25 199 dur. Günler arasında en fazla yaya hareketi 23 Mayıs 2016 Pazartesi tarihinde ölçülmüştür.  Bu 

tarihteki toplam yaya sayısı 13 591 dir. Bunun 7111 i aşağı yönde hareket eden yayalar, 6840 ı yukarı yönde 

hareket eden yayalardır. 1 saatteki maksimum yaya hareketi saat 12-13 arasında 1382 olarak ölçülmüştür. Bu 

değerin 613 ü aşağı yönde hareket eden yayaları, 769 u yukarı yönde hareket eden yayaları göstermektedir. 
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Şekil 6. Selçuk Caddesinde en fazla yaya sayılan günler 

Sağ kaldırımdan 58 günlük süre boyunca toplam 634 443 adet yaya geçmiştir.  Bunların 359 944 ü yukarı yönde, 

274 499 u aşağı yönde hareket etmiştir. Haftalık verilere bakıldığında haftalık bu noktadan geçen ortalama yaya 

sayısı 75 542 dir. Yukarı yönde giden yaya ortalaması haftalık 42 877, aşağı yönde giden yayaların haftalık 

ortalaması 32 664 dur. Günler arasında en fazla yaya hareketi 11 Temmuz 2016 Pazartesi tarihinde ölçülmüştür. 

Bu tarihteki toplam yaya sayısı 16 543 dür. Bunun 8840 ı yukarı yönde hareket eden yayalar, 7703 ü aşağı yönde 

hareket eden yayalardır. Saatlik en fazla yaya hareketi 13-14 arasında 1726 olarak ölçülmüştür. Bu değerin 1034 

ü yukarı yönde hareket eden yayaları, 692 si aşağı yönde hareket eden yayaları göstermektedir. 

3.4 Çamlık Caddesi 

Caddenin uzunluğu 1930 metredir. Sağ ve sol kaldırım genişliği 5,8metredir ve etrafında çok sayıda kafe, eğlence 

mekanı vardır. Bu caddeden çamlık mesirelik alanına gidilmektedir. Bu konumda 18 günlük yaya sayımı 

yapılmıştır. 

 

Şekil 7. Çamlık Caddesi 

Sol kaldırımdan bu süre zarfında toplam 18 591 adet yaya geçmiştir. Bunların 9337 si aşağı yönde, 9254 ü yukarı 

yönde hareket etmiştir. Haftalık verilere bakıldığında haftalık bu noktadan geçen ortalama yaya sayısı 7612 dir. 

Aşağı yönde giden yaya ortalaması haftalık 3793, yukarı yönde giden yayaların haftalık ortalaması 3819 dur. 

Günler arasında en fazla yaya hareketi 9 Ocak 2016 Cumartesi tarihinde ölçülmüştür. Bu gündeki toplam yaya 
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sayısı 2034 dür. Bunun 1014 ü aşağı yönde hareket eden yayalar, 1020 si yukarı yönde hareket eden yayalardır. 

Saatlik maksimum yaya hareketi saat 13-14 arasında 269 olarak ölçülmüştür. Bu değerin 137 si aşağı yönde 

hareket eden yayaları, 132 si yukarı yönde hareket eden yayaları göstermektedir. 

 

Şekil 8. Çamlık Caddesinde en fazla yaya sayılan günler 

Sağ kaldırımdan 18 günlük sayım sonucunda toplam 9716 adet yaya geçmiştir.  Bunların 4420 si yukarı yönde, 

5296 sı aşağı yönde hareket etmiştir. 1 haftada bu noktadan geçen haftalık ortalama yaya sayısı 3809 dur. Yukarı 

yönde giden yaya ortalaması haftalık 1744, aşağı yönde giden yayaların haftalık ortalaması 2065 dir. Günler 

arasında en fazla yaya hareketi 9 Ocak 2016 Cumartesi tarihinde ölçülmüştür. Bu gündeki toplam yaya sayısı 759 

dur. Bunun 318 i yukarı yönde hareket eden yayalar, 441 i aşağı yönde hareket eden yayalardır. Saatlik maksimum 

yaya hareketi saat 14-15 arasında 80 olarak ölçülmüştür. Bu değerin 39 u yukarı yönde hareket eden yayaları, 41i 

aşağı yönde hareket eden yayaları göstermektedir. 

3. SONUÇLAR 

Tablo 1. Yaya sayım sonuçları 

 II. TİCARİ YOL ÇINAR SELÇUK ÇAMLIK 

SOL SAĞ SOL SAĞ SOL SAĞ SOL SAĞ 

Sayım yapılan gün  60 gün 82 gün 58 gün 18 gün 

Kaldırım genişliği 3,85 m 3,85 m 9 m 9 m 3,6 m 3,2 m 5,8 m 5,8 m 

Toplam geçen yaya sayısı 277626 1846263 1547809 1543256 412625 634443 18591 9716 

Haftalık ortalama yaya 

sayısı 

34790 184626 119062 118712 49057 75542 7612 3809 

Hafta içi günlük ortalama 

yaya sayısı 

5764 33692 18602 18531 8724 12654 914 561 

Hafta sonu günlük 

ortalama yaya sayısı 

2944 23953 19534 19518 3431 7226 1676 604 

Günlük en fazla yaya 

sayısı 

7832 49233 25123 23122 13591 16543 2034 759 
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Saatlik en fazla yaya sayısı 926 4566 2780 2933 1382 1726 269 80 

 

İkinci Ticari Yol: Bu cadde de sağ kaldırım ile sol kaldırım arasında yaya yoğunluğu bakımından çok büyük fark 

olduğu görünmektedir. Bunun sebebi de sağ kaldırımda toplu taşıma araçlarının duraklarının ve özel araçlar için 

park ceplerinin bulunmasıdır. Bu araçlardan inen insanlar aşağı veya yukarı yöndeki harekete dahil olmaktadır. 

Sayım yapılan caddeler içerisinde, en yoğun kaldırım burada ki sağ kaldırım tespit edilmiştir.İş merkezi ağırlıklı 

bir bölge olmasından dolayı hafta sonu verileri günlük ortalama değerlerinin çok altındadır.Sol kaldırım içi saatli 

maksimum yaya sayısı 926 dır. Dakikada ortalama 16 yaya geçmektedir. Buna göre bir yayaya 15 m2 alan 

düşmektedir. Hizmet düzeyi A dır.Sağ kaldırım içi saatli maksimum yaya sayısı 4566 dır. Dakikada ortalama 76 

yaya geçmektedir. Buna göre bir yayaya 3,2 m2 alan düşmektedir. Hizmet düzeyi C dir. 

Çınar Caddesi: Bu cadde de sağ kaldırım ile sol kaldırım arasında ki yoğunluk farkı çok azdır. Caddenin iki 

yakasına dağılmış otobüs durakları bunun etmenlerinden birisidir. Diğer bir etmende caddenin iki tarafında da iş 

merkezleri, kamu kurumları ve dershanelerce yoğun bir yerleşim olmasıdır. Caddede her ne kadar kamu kurumları 

olsa da, alışveriş merkezleri ve etüt merkezlerinden dolayı hafta sonu yoğunluğu hafta içine göre biraz daha 

fazladır. SGK önü kaldırım içi saatli maksimum yaya sayısı 2780 dir. Dakikada ortalama 46 yaya geçmektedir. 

Buna göre bir yayaya 12 m2 alan düşmektedir. Hizmet düzeyi A dır.Telekom önü kaldırım içi saatli maksimum 

yaya sayısı 2933 dür. Dakikada ortalama 49 yaya geçmektedir. Buna göre bir yayaya 11,9 m2 alan düşmektedir. 

Hizmet düzeyi A dır. 

Selçuk Caddesi: Bu caddenin sağ kaldırımındaki yoğunluk sol kaldırıma göre daha fazla ölçülmüştür. Bunun 

sebebi; ölçüm yapılan kesitin çok yakınındaki sol yaya kaldırımı hastane caddesi tarafından kesintiye uğramaktadır 

ve burada bir sinyalize kavşak vardır. Bundan dolayı bu aks üzerindeki yayalar genel olarak sürekli ve daha 

korunaklı olan sağ kaldırımı kullanmaktadır. Cadde üzerinde devlet hastanesi ve iş merkezleri bulunduğu için 

hafta içi yoğunluğu hafta sonuna göre daha fazladır. Bu fark sol kaldırım için daha fazla olmaktadır. Diğer kaldırım 

ise hafta sonu ağırlıklı olarak bayram yeri bölgesindeki alışveriş mekânlarına servis sağladığı için fark daha azdır. 

Sol kaldırım içi saatli maksimum yaya sayısı 1382 dir. Dakikada ortalama 23 yaya geçmektedir. Buna göre bir 

yayaya 10,1 m2 alan düşmektedir. Hizmet düzeyi A dır. Sağ kaldırım içi saatli maksimum yaya sayısı 1726 dır. 

Dakikada ortalama 29 yaya geçmektedir. Buna göre bir yayaya 7,15 m2 alan düşmektedir. Hizmet düzeyi A dır. 

Çamlık Caddesi: Bu cadde de sol kaldırımdaki ölçülen yaya sayısı, sağ kaldırımda ölçülen yaya sayısının iki 

katından daha fazla çıkmıştır. Bunun sebebi caddedeki kafe, restoran vb. cazibe merkezlerinin çoğunluğunun sol 

tarafta olmasıdır. Sağ tarafta bu gibi donatılar daha seyrek ve ağırlıklı olarak konutlar yer almaktadır. Cadde 

eğlence mekânları ağırlıklı olduğu için hafta sonu yaya yoğunluğu hafta içi yaya yoğunluğundan fazla ölçülmüştür. 

Sol kaldırım içi saatli maksimum yaya sayısı 269 dur. Dakikada ortalama 5 yaya geçmektedir. Buna göre bir 

yayaya 75 m2 alan düşmektedir. Hizmet düzeyi A dır.Sağ kaldırım içi saatli maksimum yaya sayısı 80 dir. 

Dakikada ortalama 1,4 yaya geçmektedir. Buna göre bir yayaya 268 m2 alan düşmektedir. Hizmet düzeyi A dır. 

Tablo 2. Kaldırımların hesaplanan hizmet düzeyleri 

 II. TİCARİ YOL ÇINAR SELÇUK ÇAMLIK 

SOL SAĞ SOL SAĞ SOL SAĞ SOL SAĞ 

Kaldırım genişliği (m) 3,85  3,85  9  9  3,6  3,2  5,8  5,8  

Bir kişiye düşen alan (m2) 15 3,2  12  11,9  10,1  7,15  75  268 

Hizmet düzeyi (HCM2000) A C A A A A A A 
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Özet 

İlk yapıldıkları günden bu yana kullanılmakta olan fosil yakıtlı araçlar artan yakıt maliyetleri, fosil yakıt 

bağımlılıkları, kirletici etkileri ve düşük verimlilikleri gibi sebeplerden popülaritelerini kaybetmektedirler. Bu 

araçların yerini günden güne artan adetleri ile elektrikli araçlar almaktadır. Bu araçlar gelişen teknolojiyle birlikte 

hızla değişebilen ve gelişime ayak uydurabilen verimli, çevreci ve modern görülmektedirler. Örneğin batarya 

teknolojisinde meydana gelen gelişmeler zaman kaybetmeksizin araç batarya sistemlerine uygulanabilmektedir. 

Elektrikli araçlar tasarım ve mimari açıdan hibrit ve sadece elektrikli araçlar olarak iki grupta incelenmektedirler. 

Bu araç grupları ise kendi içlerinde farklılaşabilmektedir. Bu çalışmada elektrikli araçların sahip oldukları mimari 

yapılar ve batarya sistemleri incelendi. 

Anahtar Kelimeler: Elektrikli araç, araç mimarisi, batarya sistemleri. 

 

1. GİRİŞ 

İlk araba yapıldığı günden bugüne değişik yakıt türleri ile çalışan ve değişik tiplerde birçok araç kullanılmıştır. 

İlk başlarda arabalar fosil yakıt ile çalışan motorlar entegre edilerek üretimleri yapılsa da sonraki periyotta elektrik 

enerjisini kullanan ve batarya üzerinde barındıran araçların üretimleri yapılmaya başlanmıştır. Elektrikli araçların 

ilk örneği 1832-1839 yılları arasında Scotsman Robert Anderson tarafından yapılmış olan araçtır [Zhe Yu 2017]. 

Sonrasında Thomas Parker tarafından 1895 yılına yeni bir araç geliştirilmiştir. 1913 yılında is, Thomas Edison 

elektrikli araç platformunu kendine özgü tasarımıyla farklı bir boyuta taşımıştır.  Üretilmiş olan bu araçlar 

teknolojinin pahalı olması sebebiyle yaygın kullanım alanı bulamamıştır. 

Elektrikli araçlar fosil yakıtlı araçlara göre daha maliyetli olmaları, çevreci ve sessiz olmaları gibi avantajlarına 

karşın günümüze gelinceye kadarki süreçte değerlendirilememiştir. 1908 yılında Henry Ford “Model T” ile seri 

üretim ilk fosil yakıtlı otomobili piyasaya çıkarmış ve ticari otomobil üretimine farklı bir boyut katmıştır. Maliyeti 

daha düşük ve uzun menzile sahip olan bu araç hızlı bir satış trendi yakalamış ve 1918 yılına gelindiğinde Amerikan 

piyasasındaki araçların yarısını oluşturmuştur [Zhe Yu 2017]. Aynı yıllarda Ferdinand Porsche hibrit araç üretimi 

üzerinde çalışmalar yaparak, ilk hibrit aracı tasarımını tamamlamış ve ilk hibrit araç üretimi yapılmıştır. Bu hibrit 

araç, üzerinde iki adet fosil yakıtlı motor ve bir adet batarya bulundurmaktaydı. 

Tarihsel süreçte meydana gelen gelişmelere bakıldığında başlangıçta elektrikli araçlar ve fosil yakıtlı araç 

teknolojilerinin paralel olarak ilerledikleri görülmektedir. Elektrikli ve fosil yakıt kullanan araçların farklı alanlarda 

verimli kullanımları mevcut olsa da enerji verimlilikleri açısından aralarında büyük farklılık mevcuttur. Elektrikli 

araçların verimlilikleri %59-62 gibi yüksek iken fosil yakıtlı geleneksel araçların verimlilik değerleri %17-21 

seviyelerindedir [Sadhana Shrestha 2016]. Bu bilgileri dikkate alındığında modern toplumun elektrikli araç 

kullanımına önem verme sebebi açıkça görülmektedir. 

Günümüz artan elektrikli araç ihtiyacı ile firmalar ürün gamlarına farklı segmentlerden araçlar eklemektedir. 

Böylece elektrikli araç üreten firmaların yanına günden güne yenileri eklenmesi söz konusudur.  

Elektrikli araçlar yapısal olarak hibrit elektrikli araçlar ve sadece elektrikli araçlar olmak üzere iki farklı grupta 

yer alır. Araç mimarisi bakımından ise, hibrit araçların elektrikli ve fosil yakıtlı iki motor sistemine sahip oldukları 

görülürken sadece elektrikli araçlarda isminden de anlaşılacağı üzere sadece elektrik motoru bulunmaktadır. 

Bununla ilişkili olarak içerdikleri sistem ve ekipmanlarda farklılık göstermektedir. Aynı durum elektrikli ve hibrit 

araçlar üzerinde kullanılan batarya sistemlerinde de geçerlidir. Elektrikli araç üzerinde kullanılmakta olan batarya 
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sistemleri yıllar içerisinde farklılıklar göstermiş ve büyük gelişme trendi yakalamıştır. Öyle ki batarya teknolojisi 

elektrikli araç teknolojisinin gelişim hızını belirleyen bir nokta halini almıştır. Araçların menzillerinin yeni batarya 

sistemleri ile uzatılması neticesinde elektrikli araçlara kısa menzilleri sebebiyle yöneltilmiş olan olumsuz bakış açısı 
da değişmiştir. 

Bu çalışmada elektrikli araçların yapısal bileşenleri, mimari yapıları ve batarya sistemleri konu olarak alınmıştır. 

Elektrikli araçlar üzerinde var olan mimarinin içerdiği birimler ve yapılardan bahsedilmiştir. Günümüz otomobil 

üreticileri tarafından üretilmiş olan farklı model ve markalardaki araç mimarileri incelenmiştir. Benzer şekilde 

elektrikli araçların kullanmış ve kullanmakta olduğu batarya sistemleri üzerinde durulmuştur.  Genel olarak 

çalışmada elektrikli araçların gelişimi üzerine büyük etkisi bulunan batarya sistemleri ve araçların üzerlerinde 
kurulu olan elektrik mimarisi ele alınmaktadır. 

 

2. ELEKTRİKLİ ARAÇLAR 

Elektrikli araçlar elektrik temin etme şekillerine göre kısmen veya tamamen olarak iki farklı gruba ayrılmaktadır. 

Araçlar, üzerinde bulunan hareket sistemleri elektrik ile tahrik edilip ilerleyebildikleri gibi fosil yakıt yardımı ile 

üretilen enerjiyi hareket için kullanılabilmektedirler. Kısmen elektrikli araçlar grubuna hibrit elektrikli araçlar 

girmektedir. Hibrit elektrikli araçlar üzerinde iki farklı motorun kombinasyonu olan bir yapı mevcuttur. Hibrit 

elektrikli araçlarda genellikle fosil yakıt motoru (benzin) ve elektrik motorunun kombinasyonu kullanılmaktadır. 

Tamamen elektrikli araçlarda ise isminde de anlaşılabileceği üzere sadece elektrik motoru kullanılmaktadır 
[Sadhana Shrestha 2016]. 

 

2.1 Hibrit Elektrikli Araçlar 

Hibrit elektrikli araçlar isminden de anlaşılacağı üzere iki farklı sistemin bir araya getirilmesi sonucunda 

oluşturulmuş araçlardır. Genellikle benzinli ve elektrikli motorların bir araya getirilmesi ile meydana getirilirler. 

Hem benzin kullanımı sonucunda üretilen enerji hem de batarya üzerinde depo edilmiş olan enerji motorlar vasıtası 

ile hareket organlarına aktarılmaktadır. İki sistemde enerji kesintisi olmaması amacıyla aynı hareket aktarma 

organına entegre edilirler ve bu şekilde hareket aktarımının devamı garanti altına alınmış olur. Hibrit araçlar şarj 

edilebilen ve şarj edilemeyen hibrit araçlar olmak üzere iki farklı grup altında toplanırlar. Bu gruplarda kendi 
içlerinde seri hibrit, paralel hibrit ve seri-paralel hibrit araçlar olmak üzere üç gruba ayrılırlar. 

2.1.1. Harici Şarj Edilebilen Hibrit Araçlar 

Harici şarj edilebilen hibrit elektrikli araçlar üzerinde fosil yakıt kullanan bir motor ve buna ek olarak elektrik 

motoru bulunur. Araçlar üzerinde bulunan hareket sistemleri elektrik ile tahrik edilip ilerleyebildikleri gibi fosil 

yakıt yardımı ile üretilen enerjiyi hareket için kullanılabilmektedirler. Bu tip araçlarda batarya ünitesi şarj harici 

olarak, şarj edilebilmektedir. Şebeke sistemleri üzerinden harici şarj ekipmanıyla veya elektrikli araç şarj 

istasyonları aracılığıyla şarj edilebilmektedir. İki enerji türünde de üretilen enerji aynı hareket aktarma sistemine 
bağlanmakta güç kesintisi engellenmektedir. Piyasada çok sayıda bu araçlardan satılmakta ve kullanılmaktadır. 

 

2.1.2. Harici Şarj Edilemeyen Hibrit Araçlar 

Harici şarj edilemeyen hibrit araçlar da harici şarj edilebilen hibrit elektrikli araçlarla benzer şekilde fosil yakıt 

motoru ve elektrik motoruna sahip olan araçlardır. Araç üzerinde elektrik motorunun beslenmesi için batarya sistemi 

mevcuttur. Bu tip araçlarda ihtiyaç durumuna göre farklı motorların kullanılması durumu mevcuttur. Örneğin belirli 

bir hızın altındaki kullanımlarda elektrik motoru hareket için kullanılırken aracın yüksek hızları çıkması durumunda 

fosil yakıtlı motor devreye girer ve hareket aktarım sistemi bu motor tarafından sürülmeye başlar. Harici şarj 

edilmeyen araçlar üzerinde bulunan batarya sistemleri fosil yakıtlı motorların çalışması esnasında meydana gelen 

enerji ile beslenirler. Fosil yakıtlı sistemde alınan enerjinin büyük bölümü aracın hareket ettirilmesi işleminde 

kullanılırken bir kısımda bataryaların şarj edilmesi işlemi için iletilir. Bazı hibrit araç modellerinde rejeneratif 

frenleme işlemi sonucunda meydana gelen elektrik enerjisi de bataryalar üzerinde yük olarak depolanabilmektedir. 

 

  



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                                  1017 

 

 

2.2. Tamamen Elektrikli Araçlar 

Tamamen elektrikli veya sadece elektrikli araçlar olarak bilinen araçlardır. Sadece elektrikli araçlar 

bataryalarında depolanmış olan kimyasal enerjisi elektrik enerjisine çevirerek hareket eden araçlardır. Bu araçlar 
üzerinde elektrik motoru haricinde herhangi bir motor yoktur [Armağan Temiz 2015]. 

Bu tip elektrikli araçların yapıları diğer tiplere göre daha basittir. En önemli kısımları ise elektrik enerjisine 

dönüştürerek depoladıkları bataryalarıdır. Bu bataryalar dışarıdan yük aktarımı ile doldurulmaktadırlar. Araç 

bataryalarının doldurulması için geliştirilmiş farklı güç kapasitelerinde hızlı şarj istasyonları olduğu gibi şebekeye 
bağlanabilen güç girişleri de bu araçlar üzerinde mevcuttur [Sadhana Shrestha 2016]. 

3. ELEKTRİKLİ ARAÇ MİMARİSİ 

Elektrikli araçlar üzerlerinde batarya bulunduran ve bu bataryalarda depo ettikleri enerjiyi elektrik motorları 

aracılığıyla hareket enerjisine dönüştüren taşıtlardır. Elektrikli araçlar temelde iki gruba ayrılmaktadırlar bunlar; 

hibrit elektrikli araçlar ve sadece elektrikli araçlardır. İki grupta bulunan araçların mimari olarak özellikleri 

birbirine benzemektedir. 

Sadece elektrikli araçlar üzerinde yalnızca batarya üzerinden alınan enerji ile ilerleyebilecek bir mimari 

kuruludur. Sadece elektrikli araçlar üzerinde batarya, şarj ünitesi, motor sürücüsü, elektrik motoru, konvertör ve 

hareket aktarım sisteminden oluşan basit bir mimari bulunmaktadır. Araç üzerinde bulunan bataryalar üzerinde 

önceden depo edilmiş olan yük elektrik motorunun beslenmesi için aktarılır ve elektrik motoru aracılığı ile üretilen 
hareket aktarma sistemi vasıtası ile tekerleklere iletilir ve hareket gerçekleşir. 

 

 
Şekil 1. Sadece Elektrikli Araç Mimarisi 

 

Şarj edilmeyen hibrit elektrikli araçlar üzerinde hem elektrik motoru hem de fosil yakıtlı motor ile hareket 

enerjisi üretebilen sistemler mevcuttur. Bu araçlarda elektrik motorlarının ihtiyaç duyduğu elektrik yükü araç 

üzerindeki fosil yakıtlı motor aracılığı ile üretilir ve bataryalarda depo edilir. Harici olarak bataryalara yük 

sağlayacak bir elektrik besleme girişi yoktur. Şarj edilmeyen elektrikli araçlarda mimari yapılarına göre seri hibrit, 
paralel hibrit ve seri-paralel hibrit olmak üzere üç gruba ayrılırlar. 
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Şekil 2. Şarj Edilmeyen Elektrikli Araç Mimarileri a) Seri hibrit b) Paralel Hibrit c) Seri-Paralel Hibrit 

 

Şarj edilebilir hibrit elektrikli araçlar sadece elektrikli araçlara göre daha karmaşık bir mimariye sahiptirler. Bu 

tip araçlar üzerinde hem elektrik enerjisi ile beslenen elektrik motoru hem de standart fosil yakıt ile beslenen motor 

bulunur. Hibrit elektrikli araçların mimari kurguları sadece elektrik motoru, sadece fosil yakıtlı motor veya fosil-

elektrikli motorların beraber kullanılarak ilerleyecek şekilde yapılmıştır. Şarj edilebilen hibrit araçlar hem “On- 

Board” hem de “Off- Board” şarj edilebilecek şekilde tasarlanmış mimariye sahiptirler. Ayrıca üzerlerinde bulunan 

fosil yakıtlı motorlar onlara esnek kullanım ve şarja bağımlı olmama özelliğini sağlamaktadır. Şarj edilebilir 

elektrikli araçlar tasarımları göz önüne alındığında kendi içinde seri hibrit, paralel hibrit ve seri-paralel hibrit olmak 
üzere üç gruba ayrılırlar [Rodrigo Garcia, Joao Peças Lopes 2012]. 

 

Şekil 3. Şarj Edilebilen Elektrikli Araç Mimarileri a) Seri hibrit b) Paralel Hibrit c) Seri-Paralel Hibrit 
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3.1. Batarya Beslemesi (Şarj Ünitesi Bağlantısı) 

Elektrik bağlantısı yapılarak bataryaları doldurulabilen tüm elektrikli araçlar şarj istasyonlarına bağlantı ünitesi 

ile bağlanmak zorundadırlar. Bağlantı üniteleri farklı şarj istasyonlarına uygun şekilde dizayn edilmektedir. 

Örneğin, elektrikli veya hibrit araçlar akım değeri düşükse Seviye 1 şarj istasyonlarından şarj edilebileceği gibi 

yüksek akım sağlayabilen şarj ünitelerinden de şarj edilebilir. 

3.2. On-Board Şarj Ünitesi 

On-board şarj üniteleri araç üzerine takılan paketler haline getirilmiş araç bataryası şarj cihazlarıdır. Bataryalar 

üzerindeki bataryalar akım sağlayan şebekelere bağlandığında akım direkt olarak batarya içerisinde bulunan 

hücrelere verilmezler. OBC (on-board charger) üniteleri üzerinden bataryalara yük akışı sağlanır. Bu şarj 

ünitelerinin içerisinde voltajın istenen değerlere ayarlanabilmesi adına AC-DC dönüştürücüler ve DC-DC voltaj 
regülatörleri bulunur. OBC’lerin temel görevleri, 

 50-60 Hz AC akımın DC ye dönüştürülmesi 

 Batarya için gerekli DC voltaj seviyesinin ayarlanması 

 Galvanik izolasyonun sağlanması 

 Güç faktörünün ayarlanması (PFC: Power Factor Correction) 

 Motor kontrol ünitesinin ark ve yüksek akım gibi hasarlardan korunması [Texas Instruments]. 

3.3. Batarya 

Elektrikli araçlar üzerinde emre amade olarak yük depolanmasına olanak veren enerji depolama üniteleridir. 

Farklı malzemeler kullanılarak üretilmiş olan batarya tipleri kullanılmış ve kullanılmaya devam etmektedir. 

Günümüz elektrikli araçları üzerinde en yaygın olarak lityum-iyon bataryalar tercih edilmektedir. Batarya 

sistemlerinin tercih edilmesinde en temel unsur ise bataryaların şarj tutma kapasiteleri olarak değerlendirilmektedir. 
Günden güne bataryalar üzerinde çalışmalar yapılmakta ve şarj tutma kapasiteleri arttırılmaktadır. 

3.4. Batarya Yönetim Sistemi (BMS) 

Elektrikli araçlar üzerinde bulunan batarya sistemlerinin yönetilmesinden ve araca elektrik enerjinin 

sağlanmasından sorumlu olan ünitedir. Batarya yönetim sistemleri batarya içerisinde bulunan hücrelerin dengeli 

şarj olmasını, elektrik motorunun beslenmesini, şarj ünitesi ile araç arası haberleşmesi ve bunun gibi birçok 
fonksiyonu yerine getiren elektrikli araçlar için yüksek önemi olan bir birimidir. 

3.5. İnvertör 

Elektrikli araçlar üzerinde bulunan invertör sistemleri elektrik motorlarının sürülmesinde görevli olan ara 

birimlerdir. Elektrik motoru tarafından ihtiyaç duyulan enerjinin batarya üzerinden çekilmesi ve sürücünün kullanış 

biçimine göre motora aktarılması işlemini kontrol eder. Ayrıca elektrikli araçların rejeneratif fren yapması esnasında 
ortaya çıkan enerjinin sisteme geri kazandırılması işlemi de invertör üzerinden yapılmaktadır. 

3.6. Motor Kontrolcüsü 

Elektrikli araçlar üzerinde var olan elektrik motorların kontrol edilmesinden sorumlu olan ünitedir. Elektrik 
motorların sürülmesi işini önceden belirlenmiş olan kontrol algoritmalarını kullanarak yapmaktadır. 

3.7. Elektrik Motoru 

Elektrikli araçlar üzerinde farklı tiplerde elektrik motorları kullanılmaktadır. Hibrit elektrikli araçlarda kalıcı 

manyetik alternatif akım motorları yaygın olarak tercih edilirken, sadece elektrik motorlu araçlarda ise AC 
indüksiyon motorları tercih edilmektedir. 

 

4. ELEKTRİKLİ ARAÇ BATARYA TEKNOLOJİSİ 
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Elektrikli araçlar ilerlemeleri için gereken enerjiyi üzerlerinde taşıdıkları batarya ünitelerinden sağlayan araçlardır. 

Elektrikli araç bataryaları üzerlerinde bulunan seri paralel bağlı olarak paketlenmiş pil hücreleri bulundururlar. Bu 

pil hücreleri içerisinde bulunan anot ve katot tan oluşan kısımlarda kimyasal enerji depolanır ve emre amade olarak 

bekletilir [Rohit Ugle 2017]. Elektrikli araç üreticileri araç üzerinde bulunan bataryaları farklı senaryolar ile 

kullanabilmektedir, örneğin araç ilerlerken batarya üzerinden akım çekilirken araç frenlemeye girdiğinde veya 

yerçekimi etkisi ile serbest hareket etmeye başladığında bataryayı besleyecek şekilde ayarlanabilmektedir. 

Elektrikli araçlar üzerinde bulunan bataryalardan anlık olarak yüksek miktarlarda çekilebilen enerjinin elektrik 

motoruna direk olarak aktarılabilmesi sebebiyle bu araçlarda elde edilen anlık tork değerleri oldukça yüksektir. 

Fosil yakıtlı araçlarla anlık tork değerleri karşılaştırıldığında bataryaların elektrikli araçlara sağladığı avantaj 

görülebilir. Ayrıca bataryalardan dengeli ve istenen miktarda çekilebilen akım ile araçların sahip olduğu 

ivmelenmede yüksek ve sabit tutulabilmektedir [Sergio Manzetti ve Florin Mariasiu, 2015]. Elektrikli araçlar 

üzerinde kullanımı uygun olan batarya tiplerinin sahip olması gereken birtakım özellikler mevcuttur. 

 Yüksek enerji tutma kapasitesine sahip olmalı 

 Uzun depolama ömürleri olmalı 

 Düşük üretim maliyetli olmalı 

 Düşük batarya onarım ve değiştirme maliyeti düşük olmalı  

 Yüksek güç/ağırlık oranına sahip olmalı 

 Yüksek güç/kütle oranına sahip olmalı 

 Yüksek verimliliğe sahip olmalı 

 Stabil olmalı 

 Güvenilir olmalı 

 Çevre ve insan sağlığına zararlı ağır metaller içermemeli 

Elektrikli araçlar üzerinde kullanılmak üzere otomotiv üreticileri tarafından kabul edilmiş farklı batarya tipleri 
mevcuttur. Günümüz teknolojisi ile üretimleri yapılan endüstride kabul görmüş olan batarya tipleri; 

 

4.1. Nikel Metal Hibrit (NiMH) 

Bu tip bataryaların üretim ve çalışma biçimi Nikel Kadmium bataryaların çalışma ve üretim biçimine 

benzemektedir. NiMH bataryaların en belirgin avantajı bataryanın maksimum kapasitesini etkileyen hafıza 

(Memory Effect) etkisinin olmamasıdır. Günümüzde yaygın olarak kullanılmakta olan Li-Ion bataryalar ile 

karşılaştırıldığında yüksek deşarj katsayıları ve düşün enerji depolama kapasiteleri sebebiyle çok fazla tercih edilen 

bir batarya tipi değildirler [Sergio Manzetti ve Florin Mariasiu, 2015]. 

 

4.2. Lityum İyon (Li-ION) 

Bu tip bataryaların en belirgin avantajı çok iyi enerji yoğunluğu ağırlık oranına sahip olmalarıdır. Bu avantajı ile 

kısıtlı alan ve ağırlıkta büyük yük depolama imkânları sağlayabilirler. Yaygın olarak kullanılmalarının önünde 

yüksek maliyet, aşırı ısınma ve düşük yaşam döngüsü gibi olumsuz özellikleri gibi engelleri vardır [Sergio 

Manzetti ve Florin Mariasiu, 2015]. 
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Tablo 1. 2018 Yılı verilerine göre elektrikli otomobiller üzerinde kullanılan batarya tipleri 

[BMW Model i3] [Chevrolet Bolt EV] [Fiat 500e] [Ford Focus Electric] [Kia Soul EV] [Nissan Leaf,] 

[Renault Zoe] [Smart Fortwo] [Tesla Model S] [Tesla Model X] [Tesla Model 3] [Volkswagen eGolf] 

 

Marka / Model Batarya Tipi 
Tesla Model S P100D Lityum İyon 
Tesla Model X P100D Lityum İyon 
Tesla Model 3  Lityum İyon 
BMW i3 Lityum İyon 
Nissan Leaf Lityum İyon 
Ford Focus EV  Lityum İyon 
Renault Zoe Lityum İyon 
Chevrolet Bolt EV Lityum İyon 
Volkswagen e-Golf Lityum İyon 
Kia Soul EV Lityum İyon 
Fiat 500e Lityum İyon 
Smart ED Lityum İyon 

 

4.3. Lityum İyon Polimer (Lithium-Ion Polymer) 

Klasik lityum iyon bataryalar ile kıyaslandığında kullanım ömürleri ve şarj deşarj ömürleri fazladır. Aşırı yük 

altında ve belirli değerlerin altında deşarj edilmeleri durumlarında bile dengeli ve fonksiyonel olarak çalışabilirler. 

Bu özellikleri ile kendilerine yaygın kullanım alanı bulurlar. Elektrikli araç üreticileri tarafından üretilmekte olan 

2018 model yılı elektrikli otomobillerde avantajları sebebiyle lityum iyon bataryalar tercih edilmektedir [Sergio 

Manzetti ve Florin Mariasiu, 2015]. 

4.4. Sodyum Nikel Klorid (NaNiCl) 

Bu tip bataryalarda 270-350 derece çalışma sıcaklığında erimiş tuz elektroliti bulunur. Yüksek enerji depolama 

kapasitesi ile avantaja sahip olsalar da kullanım sırasında güvenliklerinin düşük olması ve depolama sürelerinin 

kısa olması sebebiyle çok fazla tercih edilen bir batarya tipi değildir [Sergio Manzetti ve Florin Mariasiu, 2015]. 

 

5. BATARYA YÖNETİM SİSTEMİ TEKNOLOJİSİ 

Elektrikli araçlar üzerinde hareket için gerekli enerjinin depolandığı batarya üniteleri bulunur. Bu ünitelerin şarj 

deşarj işlemleri de kontrollü olarak yapılmalıdır. Batarya hücrelerinin düzen içerisinde işletilmesi için bir kontrol 

mekanizmasına ihtiyaç vardır. Şebekeye üzerinden araca aktarılan enerjinin batarya içerisinde bulunan hücrelere 

dengeli olarak dağıtılması ve depolanması batarya kontrol sistemlerinin öncelikli fonksiyonudur. Eğer batarya 

hücreleri dengeli şarj edilmez ise hücreler arasında dengesizlik oluşmakta ve batarya modülleri kullanılamaz hale 

gelebilmektedir. Bunun engellenmesi ve bataryaların kontrol altında tutulabilmesi için BMS (Battery Management 

System) birimleri yaygın olarak kullanılmaktadır [Yubo Wang 2017]. 

Batarya yönetim sistemleri dört ana öğeden meydana gelir. Batarya yönetim sistemlerinin önemli kısımları olan 

bu dört öğe; mikro denetleyici, devre izolasyon cihazları, anahtarlama ekipmanları ve ölçüm cihazları olarak 

sıralanabilir. Batarya yönetim sistemleri içerisindeki akışı sağlayacak olan birim mikro denetleyici kısmıdır. Bu 

birim mümkün olduğunca küçük, anahtarlama yapacak kadar güçlü ve anahtarlama ekipmanlarının milisaniyeler 
mertebesindeki tepkilerine uyum sağlayabilecek kadar hızlı olmalıdır. 

Batarya yönetim sistemi ekipmanları tasarlanırken önemli diğer bir nokta ise anahtarlama elemanlarıdır. 

Genellikle hızlı çalışmaları ve uygun frekansları sayesinde MOSFET ler tercih edilir, özellikle Logic-Level 

MOSFET ler bu iş için yaygın olarak kullanılmaktadır. MOSFET çözümlerinden farklı olarak kullanılabilen 

anahtarlama röleleri de vardır fakat röle kullanımı sonucunda frekans uyumsuzluğu ve frekans limit değerleri 
sınırlandırıcı olabildiği için çok fazla tercih edilmemektedirler. 
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Batarya yönetim sistemi ekipmanlarının tasarımında yüksek gerilim ve düşük gerilim sistemleri arasındaki devre 

izolasyonu sistemin güvenli çalışabilmesi açısından çok önemlidir. Çoğu izolasyon devresi yüksek voltaj ve düşük 

voltaj devrelerini birbirinden ayırırken bu iki devrenin birbiri ile haberleşmesini sağlaması gerekir ve işlem 
optokuplörler vasıtasıyla gerçekleşir. 

Batarya yönetim sistemleri içerisinde oluşan pek çok değişimin hızlı şekilde belirlenmesi, ölçülmesi ve 

karşılaştırılması gerekir. Bu sebeple ölçüm ekipmanlarının önemi büyüktür. Sistemler içerisinde yer alan batarya 

hücrelerinin voltaj değerlerinin belirli değerlerde tutulması ve diğer hücreler ile dengeli olması gerekmektedir. Bu 

dengenin sağlanmasında sensörlerden alınan ölçüm değerleri kullanılır. Genellikle hücrelerde üretilen analog veriler 

analog-dijital veri dönüştürücüleri yardımı ile dönüştürülür ve değerlendirme işleminde kullanılırlar çünkü 

değerlendirmenin kesin olarak yapılabilmesi ilkesi esastır. Sistemler içerisinde yer alan ölçüm ekipmanlarının 

kullanılacağı birimler içerisinde ve paket içerisindeki konumları da büyük önem teşkil etmektedir, genellikle tasarım 

aşamasında termal verilen ve elektrik alan verileri sonucunda konumlandırmaları yapılmaktadır [Ryan Alexander 
Bell 2017]. 

 

6. SONUÇ 

Elektrikli araçlar mimari açıdan incelendiklerinde hibrit ve sadece elektrikli olarak iki gruba ayırmak 

mümkündür. Piyasada satılmakta olan sadece elektrik motorlu araçların temelde aynı bileşenleri kullandıklarını 

görmekteyiz. Sadece elektrik motorlu araçlar için temel olan bileşenler batarya, şarj ünitesi, motor sürücüsü, elektrik 

motoru, konvertör, invertör ve hareket aktarım mekanizmalarıdır. Hibrit araçlar için ise bu mekanizmalara ek olarak 
fosil yakıtlı motor sistemi eklenmektedir. 

Elektrikli araçlar batarya sistemleri açısından incelendiklerinde ise pek çok farklı batarya sistemi denenmiş 

olmasına rağmen lityum iyon bataryalar Teknik özellikleri ile ön plana çıkmıştır ve günümüz elektrikli araçlarında 

kullanılmaktadır. Batarya sistemleri günümüz elektrikli araçlarının kaderini belirleyen rolü sahip oldukları şarj 
tutma kapasiteleri ile belirleyebilir hale gelmiştir.  

Elektrikli araçların tüm olumlu özellikleri sebebiyle yoğun talep görmesi neticesinde elektrikli araçlar 
konusunda pek çok araştırma yapılmakta ve gelişme sağlanmaktadır.  

Çalışma kapsamında farklı elektrikli araç marka ve modelleri incelenmiştir. Sahip oldukları mimari yapı ve 

bileşenleri belirlenmiştir. Bu mimari yapı içerisinde temel olarak batarya, şarj ünitesi, motor sürücüsü, elektrik 

motoru, konvertör, invertör ve hareket aktarım mekanizmalarıdır. Elektrikli araç bataryaları göz önüne 

alındıklarında en gelişmiş özellikleri sahip olarak lityum iyon polimer bataryalar ön plana çıkmaktadır ve tabloda 

belirtildiği üzere elektrikli araç modellerinde yaygın lityum iyon polimer bataryalar kullanılmaktadır. 
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Özet 

Günümüzde elektrikli araçlar yaygın olarak kullanılmaktadırlar. Elektrikli araçlar uzun mesafe yol alabilmek için 

batarya sistemlerinde küçük alanda büyük miktarda yük depo edilmesine ihtiyaç duyarlar. Gelişen batarya 

sistemleriyle birlikte şarj üniteleri, şart metotları ve şarj istasyonları da gelişmektedir. Günümüzde AC Seviye 1, 

AC Seviye 2 ve DC Seviye 3 olmak üzere üç farklı şarj istasyonu tipi bulunmaktadır. Farklı otomotiv üreticileri 

kendi markaları için çeşitli özelliklerde şarj istasyonları geliştirmektedirler. Elektrikli araçların artması ile 

elektrikli araç şarj istasyonları da hızla artış göstermektedir, özellikle yüksek yük aktarım kapasitesine sahip olan 

hızlı şarj istasyonlarının kullanılması neticesinde şebekeden talep edilen yük artmaktadır. Bu talep edilen yükün 

karşılanabilmesi için şebeke beslemesinin yanında araçların da şebekeyi besleyebildiği metotlar geliştirilmektedir. 

Elektrikli araçlar bulundurdukları bataryalar sebebiyle kapasitif yük olarak davranırlar ve şebekeye bağlanmaları 

esnasında harmonik oluşturmaktadırlar. Oluşan harmonikler şebeke elektrik kalitesini olumsuz etkilemekte ve 

kısıtlamalara sebep olmaktadır. Bu çalışmada elektrikli araçların şebekeye bağlanması konusu üzerinde duruldu.  

Anahtar Kelimeler: Elektrikli araç, şarj istasyonları, şarj metotları. 

1. GİRİŞ 

Elektrikli araçların tarihçesi fosil yakıtlı araçlardan daha eskiye kadar dayanır. Günümüzde kullanılmakta olan 

elektrikli araçlar üzerinde bulunan parçaların ve araç gereksinimlerinin eskiden beri bilinmesine rağmen elektrikli 

araçlar uzun süre gelişme gösteremedi. Elektrikli araçların gelişme gösterememelerinin sebebi teknolojik 

kısıtlamalardır.  

Elektrikli araçlar ilerleyebilmek için bataryalarında depo ettikleri yükü kullanırlar. Uzun mesafe yol gidebilmeleri 

için elektrikli araç bataryalarında küçük alanda büyük miktar yük tutulabiliyor olması gereklidir. Lityum iyon 

bataryalar elektrikli araçlarda kullanılmaya başlanmadan önce bu durum mümkün değildi ve elektrikli araçların 

gelişimini dolaylı yoldan kısıtlanıyordu. 

Gelişen batarya teknolojisi ile birlikte elektrikli araçlar yaygınlaşmaya başladı, kullanımı artan elektrikli araçlar 

şarj altyapılarına olan gereksinimleri ortaya çıkardı. Bunu izleyen süreçte ise kullanıcıların hızlı şarj ihtiyaçları 

ortaya çıktı ve şarj altyapıları farklı revizyonlar ile üst seviyelere ilerlediler. Günümüz şartlarında AC Seviye1, 

AC Seviye2 ve DC Seviye3 olmak üzere üç farklı şarj istasyonu tipi bulunmaktadır. Bunlara ek olarak farklı 

otomotiv firmaları kendilerine ait hızlı şarj istasyonlarını geliştirmektedirler. Bu istasyonlara örnek olarak Tesla 

ve Porsche firmaları örnek verilebilirler. 

Artan elektrikli araç şarj istasyonları neticesinde elektrik talebinde hatırı sayılır miktarda bir artış meydana 

gelmiştir. Özellikle yüksek yük aktarım kapasitesine sahip hızlı şarj istasyonlarının sayısının çoğalması şebekeden 

talep edilen yükü arttırmaktadır. Ayrıca elektrikli araçların kullanım ve şarj saatlerinin genellikle aynı periyotta 

olması belirli saatlerde fazladan yük talep artışına sebep olmaktadır. Bu etkiler sebebiyle şebekeden araç 

beslenmesi metodunun yanında araçların da şebekeyi besleyebileceği tasarımlar gündeme gelmiştir. 

Elektrikli araçlar üzerinde bulundurdukları bataryalar sebebiyle şebekeye kapasitif yük olarak bağlanırlar. 

Elektrikli araçların şarj istasyonlarından beslenmeleri esnasında bataryalar şebeke üzerinde harmonikler 

oluştururlar. Bu harmonikler şebeke elektrik kalitesini olumsuz etkilemekte ve belirli bir değerin aşılması 

sonrasında kısıtlamalara sebebiyet vermektedir. Bu yüzden elektrikli araçların şarj edilmeleri yasal olarak SAE ve 

IEC gibi düzenlemelere tabi tutulmaktadır.  
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2. ELEKTRİKLİ ARAÇLARIN ŞEBEKEYE BAĞLANMASI 

Elektrikli araçlar üzerlerinde bulundurdukları elektrik motorları sebebiyle ilerlemek için elektrik yüküne ihtiyaç 

duyarlar. Bunun için şarj edilmeleri gerekmektedir. Elektrikli araçların şebekeye bağlanmasında iki farklı metot 
kullanılmaktadır.  

2.1 Şebekeden Araç Beslenmesi 

Üzerinde elektrik depo etmek için batarya bulunduran araçlar (sadece elektrikli ve hibrit) şebeke üzerinden yük 

aktarımı yaparak bataryaları üzerinde elektrik enerjisini depolarlar. Elektrikli araçların ilk olarak kullanılmaya 

başlanmasından bu yana tercih edilen bu metot günümüzde de kullanılmaktadır. Elektrikli araçlar üzerinde 

bulunan bataryalar DC gerilim barındırdığı için AC şebeke üzerinden beslenmeleri için öncelikle AC/DC 

dönüştürücülerin kullanılması gerekmektedir, sonrasında ise DC/DC dönüştürücüler yardımı ile voltaj değerleri 

istenen seviyelere indirilip yük batarya hücreleri üzerinde dengeli olarak depolanmaktadır. Bu yöntemde aktarım 

tek yönlü olarak şebeke üzerinden araç üzerindeki bataryalara yapılmaktadır. 

2.2 Araçlardan Şebekenin Beslenmesi 

Araçlardan şebekeye enerji aktarım metodu düşünüldüğünde akla ilk gelen şebekeye entegre edilebilen elektrikli 

araçlardır. Bu araç tipleri sadece batarya bulunduran elektrikli araçlar ve hibrit elektrikli araçlardır. Kısacası 

üzerinde batarya bulunduran ve bunu ilerlemek için kullanılabilen araçlar şebekeye besleme sağlayabilecek olan 

araçlar olarak değerlendirilebilirler.  

Farklı ülkelerde farklı frekans değerlerinde 50-60 Hz çalışabilen tasarımlar yapılsa da genellikle elektrikli araçlar 

şebeke üzerinde akan 60 Hz AC elektriği batarya hücrelerini şarj etmek için kullanırlar. Fakat V2G (Vehicle to 

Grid) durumu söz konusu olduğunda araçların şebekesi besleyebilmeleri söz konusu olmaktadır. Önceden 

bataryalarında depo edilmiş olan yükün araç üzerinden şebekeye geri basılması olayına araçtan şebekeye besleme 

işlemi (vehicle to grid) adı verilmektedir. Bu işlemin temel olarak yapılabilmesi için araçlar üzerinde bulunan DC-

DC dönüştürücüler kullanılmaktadır. Bu dönüştürücülerin V2G beslemeleri esnasında güç faktörü düzeltme 

görevleri de mevcuttur.  

Genel araç kullanım verilerine bakıldığında araçlar gün içerisinde çok fazla kullanılmazlar. Eve ya da işe araç ile 

gidildikten sonra araçlar uzun saatler boyunca otopark ya da park alanlarında kullanılmak için bekletilmektedirler. 

V2G şebeke besleme biçimi bu durumda gündeme gelmektedir. Önceden bataryalarda depo edilmiş olan güç gün 

içerisinde binalarda fazla miktarda güce ihtiyaç duyulduğu anlarda şebekeye geri basılarak enerji talebine karşılık 

verebilir. Bu işlem için elektrikli araçların bazı şartları sağlaması beklenmektedir;  

 Elektrikli araçların iki yönlü güç aktarımına izin verebilmesi 

 Elektrik şebekesi ile haberleşebilmesi 

 Elektrikli araçların kendi üzerinde batarya kontrol mekanizmaları bulundurması 

Elektrikli araçlar kullanılarak şebekenin beslenmesi söz konusu olduğundan genellikle sadece elektrikli araçlar 

tercih edilirler, hibrit elektrikli araçlar tercih edilmezler. Bunun altında yatan sebep ise hibrit araçlar üzerinde 

bulunan bataryalarının kapasitelerinin yeteri kadar büyük olmamasıdır. 

Gelişen toplumda elektrikli araçların sayısının artışı, bataryaların döngü sayılarının artışı ve batarya kapasitelerinin 

yükselmesi V2G enerji transferlerinin daha çok gündeme gelmesine ve uygulama alanı bulmasına olanak 

sağlamaktadır. 

3. ELEKTRİKLİ ARAÇ ŞARJ İSTASYONLARI 

Elektrikli araçlar üzerinde bulunan bataryalar ister evlerde bulunan şarj ekipmanları ile ister şarj istasyonları 

vasıtasıyla periyodik olarak şarj edilmeleri gerekmektedir [Salman Habib 2014]. Farklı şarj üniteleri ve tipleri 

elektrikli araçların şarj işlemi için kullanılabilmektedir. Temel olarak şarj ekipmanları arasındaki farklılıklar araca 

aktarılan besleme akımları ve şarj için kullanılan besleme gerilimi tipleridir (AC veya DC besleme kaynakları 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                                  1026 

 

 

kullanılabilir). Elektrikli araç şarj işlemleri genellikle üç farklı akım ve voltaj seviyesinde gerçekleştirilir. Bu şarj 

seviyeleri; AC Seviye 1, AC seviye 2 ve DC Seviye dir. ABD Enerji Departmanı 2017 verilerine göre ABD 

genelinde bulunan elektrikli araç şarj istasyonlarından 80% i AC Seviye 2 tipidir [R. Carter 2012].  

Elektrikli araç şarj istasyonları kullanıldıkları ülkeler bazında farklı dizayn edilirler. Temelde Kuzey Amerika ve 

Avrupa olmak üzere gruplanan elektrikli araç şarj istasyonları farklı protokollere uymaları gereklidir. Kuzen 

Amerikada bölgesi ve bu bölgeye uygun elektrikli araçların uyması gereken standart SAE (Standard of Automotive 

Engineers) dir. Avrupa ülkeleri veya Avrupa standartlarında elektrikli araçların kullanıldıkları ülkelerde ise 

elektrikli araç şarj istasyonlarının uymaları gereken standart IEC (The International Electrotechnical Commission) 

dir [Anamika Dubey 2015]. 

Tablo 1: Avrupa Standartları Şarj İstasyon Seviyeleri [Anamika Dubey 2015] 

Şarj Seviyesi Tipi Voltaj Seviyesi Güç Seviyesi 

Seviye 1 Tek Faz 230 V AC 4.6 kW a kadar 

Seviye 2 Üç Faz 400 V AC 44 kW a kadar 

Seviye 3 veya DC Şarj 480 V DC 50 kW - 150 kW 
 

Tablo 2: Kuzey Amerika Sarj İstasyon Seviyeleri [Anamika Dubey 2015] 

Şarj Seviyesi Tipi Voltaj Seviyesi Güç Seviyesi 

Seviye 1 120 V AC 1.8 kW a kadar 

Seviye 2 208-240 V AC 19.2 kW a kadar 

Seviye 3 veya DC Şarj 480 V DC 50 kW - 150 kW 
 

 

3.1. AC Seviye 1 Şarj İstasyonları 

3.1.1. Kuzey Amerika Tipi 

Bu tip şarj istasyonu için 120 V gerilim değerine sahip 15 A veya 20 A değerine kadar akım verebilen ve 

maksimum 1.44 kW güce ulaşabilen tasarım yapılmıştır. Seviye 1 şarj istasyonları bir arabayı 8-14 saatlik bir şarj 

işlem sonrasında doldurabilmektedir. Elektrikli araçlar satın alındıklarında beraberlerinde Seviye 1 şarj 

ekipmanları ile birlikte satılmaktadır, ve bu ekipmanlar monte edilerek evlerde rahatlıkla kullanılmaktadır. Bu tip 

şarj ünitelerinin en büyük dezavantajı çok uzun şarj süreleridir. Avantajları ise düşük maliyetleridir ve düşük 

işletme ücretleridir [R. Carter 2012]. 

3.1.2. Avrupa Tipi 

Bu tip şarj istasyonları tek faz beslemeli olup 230 V gerilim değerine sahiplerdir, 20 A e kadar akım ile sistemi 

besleyebilen ve maksimum 4.6 kW güç değerine ulaşabilen yapıdadırlar [Anamika Dubey 2015]. Seviye 2 ve 

Seviye 3 tip şarj istasyonları ile karşılaştırıldıklarında araç şarj süreleri daha uzundur.  

3.2. AC Seviye 2 Şarj İstasyonları 

3.2.1. Kuzey Amerika Tipi 

Bu tip şarj istasyonu 208V-240V gerilim değer aralığında çalışmak için programlanmıştır. Genellikle tek fazlı 

kullanılan bu tip şarj cihazları 40 A e kadar akım ve 10 kW a kadar güç aktarımı yapabilecek şekilde dizayn 

edilmiştir. Ortalama olarak bir aracı 4-6 saat arasında doldurabilirler. Bu tip şarj istasyonlarının avantajı farklı 

müşteri profillerine göre uygun hale getirilebilmeleri ve seviye 1 tipe göre daha hızlı şarj edebilmeleridir. 

Dezavantajları ise seviye 1 sarj istasyonlarına göre daha yüksek kurulum ve işletme maliyetlerinin olmasıdır [R. 

Carter 2012]. 
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3.2.2. Avrupa Tipi 

Bu tip şarj istasyonu tipinde üç faz beslemeli 400 V gerilim değerine kadar ulaşabilen ve 63 A akım değerine kadar 

besleme akımı aktarabilen yapı mevcuttur [Anamika Dubey 2015]. Seviye 1 tipine göre daha hızlı Seviye 3 tipi 

şarj istasyonlarına göre daha yavaş elektrikli araç batarya sistemlerini doldurabilirler. 

3.3. DC Seviye 3 Şarj İstasyonları 

3.3.1. Kuzey Amerika Tipi 

Bu tip şarj istasyonu hızlı şarj istasyonu olarak bilinmektedir. Seviye 3 elektrikli araçları saatler yerine dakikalar 

içerisinde şarj edecek şekilde tasarlanmıştır. Güç aktarımı esnasında 480 V gerilim ile 400 A akım değerine kadar 

ulaşabilmektedirler. Genellikle seviye 3 şarj istasyonları şarj süresinin önemli olduğu trafik akışı yoğun olan 

bölgelere yerleştirilmektedir. Genellikle dakikada 50-70 mil gitmek için gerekecek gücü elektrikli araçlara 

aktarabilmektedirler. Dakikalar içerisinde araçları doldurabilmeleri onları tercih edilen istasyonlar haline 

getirmiştir. 

Seviye 3 şarj istasyonları elektrikli araçların yaygınlaşmasını destekleyen ve kullanıcılara elektrikli araçları tercih 

etmeleri konusunda cesaret veren unsurların başında gelmektedir. 

ABD genelinde 2016 itibari ile 2200 adet yüksek hızlı seviye 3 şarj istasyonu bulunmaktadır. Dünya çapında önde 

gelen güç firmalarından olan ABB nin tahminlerine göre 2017 yılında 1 milyar dolar olan şarj istasyonu pazarı 

2020 yılında 4 milyar dolar seviyesine ulaşacaktır. 

Bu tip şarj istasyonlarının avantajı olarak 20-30 dakika gibi sürelerde hızlı araç şarj edebilmeleri gelmektedir. 

Dezavantaj olarak ise kurulum ve işletme maliyetlerinin yüksek olması gelmektedir. Bir diğer olumsuz etken 

olarak ise yüksek akım değerlerini araçlara aktardıkları için şebekeden yüksek yük talep etmeleri gösterilmektedir 

[R. Carter 2012]. 

3.3.2. Avrupa Tipi 

Avrupa tipi DC seviye 3 şarj istasyonları Amerika tipi DC seviye 3 seviye istasyonlar ile benzer özelliklere 

sahiptirler. Elektrikli araçları şarj etmeleri esnasında 480 V DC gerilim altında 400 A e kadar çıkabilen akım 

akıtabilmektedirler. Güç olarak ise 50 kW-150 kW arası değerlere sahiptirler [Anamika Dubey 2015].  

4. ŞEBEKE ÜZERİNDE OLUŞAN HARMONİK BOZUCU ETKİLER 

Bir doğrusal yüke gerilim uygulandığında uygulanan voltaj ile orantılı olarak yük tarafından akım çekilir. Bu akım 

voltaja benzer şekilde saf sinüs dalgası formunda elde edilir. Doğrusal olmayan yükler söz konusu olduğunda 

uygulanan gerilim sonucunda çekilen akım değerleri saf sinüs formundan farklı olabilir. Bu bozulmalar farklı 

frekans değerlerinde Fourier analizi kullanılarak periyodik tamsayılara ayrılarak incelenir. Bu işlem sonucunda 

elde edilen bu bozulmalara harmonik bozulma ismi verilmektedir [Salman Habib 2014]. 

Elektrik şebekelerinde yüklerin bağlanması sonucunda oluşan harmonikler güç kalitesini olumsuz etkileyen 

sorunların başında gelmektedir. Harmonik değişikliklerin hesaplanması, analiz edilmeleri ve önlenme çalışmaları 

genellikle temel frekans seviyelerinde Fourier Transform metodu kullanılarak yapılmaktadır [Salman Habib 

2014]. 
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Tablo 3: Elektrikli Araç (Nissan Leaf) Şarj Harmonikleri Analizi [Nuno Melo 2012] 

 

16 A Normal Şarj İstasyonu Harmonik Akımları 

Harmonik 

Sırası 

(n) 

Maksimum İzin Verilen 

Harmonik Akımı 

(A) 

Kaydedilen Maksimum 

Harmonik Akımı  

(A) 
Tek Harmonikler 

3 2,30 1,91 
5 1,14 0,62 
7 0,77 0,35 
9 0,40 0,20 

11 0,33 0,17 
13 0,21 0,14 
15 0,15 0,12 

Çift Harmonikler 
2 1,08 0,06 
4 0,43 0,05 
6 0,30 0,04 
8 0,23 0,03 

 

Elektrikli araçlar ve elektrikli araç şarj istasyonları hakkında yapılmış olan ölçümler sonucunda 13 A ve 32 A şarj 

istasyon verileri elde edilmiştir. 13 A akım değerine sahip olan şarj istasyonlarının araç şarjları esnasında şebekeye 

harmonik bindirmedikleri 32 A akım değerindeki şarj istasyonlarının şebekeye harmonik yük bindirdikleri 

görülmüştür. 32 A şarj istasyonları vasıtasıyla çok fazla araç şarj edilmesinin şebekeye olumsuz etki 

bindirebilmektedir [Alexandre Lucas 2015]. 

Elektrikli araçların şarj istasyonlarına bağlanmaları sonucunda araçlar şebekeye harmonik yükler bindirmektedir. 

Harmonik oluşumu şarj altyapıları üzerinde olumsuz etkiler doğurmakta, kayıplara sebep olmakta ve şebeke 

üzerinden şarj edilebilen araç sayısını sınırlandırmaktadır. Ticari araç üretici firmalara tarafından üretilmekte olan 

araçların hepsi birbirinden farklı batarya kapasitesindedir ve farklı şarj sistemleri ile donatılmış durumdadır bu 

sebepten her aracın harmonik açıdan meydana getirdiği etkide farklıdır. Yapılmış olan birçok çalışmada farklı 

araçlar farklı şarj altyapıları ile analiz edilmiş ve sonuçlar elde edilmiştir. Bu çalışmalardan olan Nuno Melo ve 

arkadaşları tarafından Portekiz’de elektrikli araçların şebekeye bağlanmaları ve şarj edilmeleri hakkında çalışma 

yapılmıştır. Bu çalışmada Nissan Leaf model araç kullanılmış ve analizler IEC6000-4-30 yönetmeliği çerçevesinde 

Class A metodu kullanılarak değerlendirilmiştir. Bu çalışma için kullanılmış olan şarj istasyonu 16A akım 

verebilme kapasiteli alternatif akım kaynağıdır. Değerlendirmeler sonucunda ise test için kullanılmış olan aracın 

şebeke üzerine bindirdiği harmonik etkilerin yasal olarak izin verilen sınırlar içinde kaldığı görülmüştür [Nuno 

Melo 2012]. 

Elektrikli araçların şebekeden beslenmeleri sırasında oluşturdukları harmonik değerlerinin ölçülmesi amacıyla 

IEEE Power&Energy Society (PES) tarafından çalışma yapılmıştır. Deney amacıyla dört farklı elektrikli araç 

şebekeye bağlı şarj istasyonu vasıtası ile şarj edilmiş ve farklı harmonik seviyeleri için oluşturdukları değerler 

kayıt altına alınmıştır. Elde edilen harmonik değerlerinin Avrupa ülkelerinde elektrikli araçların uyması gereken 

IEC61000-3-2 yönetmeliğinde belirtilen 3.derece:2,3 A; 5.derece:1.14 A; 7.derece:0.77 A; 9.derece:0.40 A; 

11.derece:0.33 A değerlerin altında olduğu görülmüştür [Lauri Kütt 2012]. 
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Tablo 4: IEEE PES tarafından teste tabi tutulan dört farklı araçtan alınan harmonik dataları [Lauri Kütt 2012] 

Harmonik  

Sırası 
Harmonik 

 Frekansı 

1 Numaralı  

Elektrikli Araç: 

Toplam Harmonik 

 Bozulma 

 Akım 

Değeri=4.0% 

2 Numaralı 

 Elektrikli Araç: 

Toplam 

Harmonik 

 Bozulma  

Akım 

Değeri=12.2% 

3 Numaralı  

Elektrikli Araç: 

Toplam 

Harmonik 

Bozulma  

Akım 

Değeri=3.3% 

4 Numaralı 

 Elektrikli Araç: 

Toplam 

Harmonik 

 Bozulma  

Akım 

Değeri=10.4% 

 Hz A Derece A Derece A Derece A Derece 

Main 50 9,69 -6 10,2 -13 12,7 -1 10,2 -6 

3 150 0,32 8 1,23 107 0,27 -156 0,9 156 

5 250 0,077 -25 0,036 117 0,18 149 0,4 178 

7 350 0,077 -77 0,042 -163 0,118 -55 0,32 -109 

9 450 0,03 34 0,06 121 0,053 -33 0,119 -100 

11 550 0,088 82 0,115 160 0,039 110 0,092 159 

 

5. SONUÇ 

Elektrikli araçlar üzerinde bulunan batarya sistemlerinin düzenli olarak şarj edilmeleri gerekmektedir. Bu amaçla 

AC Seviye 1, AC Seviye2 ve DC Seviye 3 olmak üzere üç farklı tip elektrikli araç şarj ünitesi tasarlanmış ve 

günümüzde tüm dünyada kullanılmaktadır. Elektrikli araç şarj üniteleri kullanıldıkları ülkeler ya da kıtalar bazında 

elektrik altyapıları sebebiyle değişiklikler gösterebilmektedir. Örneğin Kuzey Amerika ülkeleri için tasarlanmış 

olan şarj istasyonları ile Avrupa ülkeleri için tasarlanmış olan elektrikli araç şarj istasyonların hem frekans hem 

de güç aktarım özellikleri bakımından farklıdırlar. Bu sebeple elektrikli araç şarj ünitelerinin tasarımında Avrupa 

için IEC protokollerine uyulması gerekli iken Kuzey Amerika ülkelerinde SAE protokollerine uyulması 

gerekmektedir. 

Elektrikli araçlar batarya sistemlerinin yük tutması sebebiyle elektrikli araçlar kapasitif yükler olarak 

değerlendirilirler. Şebekeye bağlanmaları neticesinde şebeke üzerinde harmonik bozulmalara sebep olmaktadırlar. 

Araçların şebeke üzerinden şarj edilmeleri esnasında oluşturdukları harmonikler temel olarak 3. derece, 5. derece, 

7. derece, 9. derece ve 11. derece olarak incelenmektedir. 

Yapılmış olan çalışmalarda data setleri olarak farklı araç modelleri kullanılmaktadır. Örneğin Carter ve arkadaşları 

tarafından yapılmış olan çalışmada 2012 yılında İngiltere’de 32A ve 13A akım verebilen şarj istasyonları 

kullanılarak dört farklı araç verisi alınmıştır. Araçlarda iki tanesinin ürettikleri harmonik değerlerin yasal sınırlar 

dahilinde kaldığı iki tanesinin ise yasal sınırları aştığı görülmüştür [R. Carter 2012]. Öte yandan 2012 yılında Lauri 

Kütt tarafından yapılmış olan çalışmada dört farklı araç kullanılarak yapılmış olan çalışmada elektrikli araçların 

tümünün ürettikleri harmonik değerlerin yasal sınırlar içerisinde kaldığı ve şebekeye olumsuz etkiler 

bindirmedikleri görülmüştür [Lauri Kütt 2012]. 

Elektrikli araç teknolojisinde meydana gelen gelişmeler neticesinde elektrikli araçların şebekeye bindirdikleri 

harmonik bozulma etkileri kullanılan şarj üniteleri ve araç üzeri şarj ekipmanları ile azaltılmaktadır. Yaygınlaşan 

elektrikli araçlar neticesinde sayısal artışın şebekede oluşan harmonik bozulmaları arttırmasının önüne 

geçilmektedir. 
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Özet 

Bir enerji kalitesi problemi olan harmonik bozulmalar yalnızca tesisin üretim kaybına sebep olmakla kalmamakta, 

aynı zamanda cihazlara da zarar vermektedir.  Bu çalışmada pasif harmonik filtre tasarımı ile harmonik 

bozulmaların genliğinin azaltılmasına yönelik yöntemler incelenmiştir. Endüstri tesislerinin enerji kalitesinin 

artırılması için harmonik bozulmaların sınırlandırılmasının önemi büyüktür. Harmonik bozulmaların 

sınırlandırılmasını en uygun maliyet ile yapmak için bu çalışmada harmonik bozulmalar nedeniyle arızaların ve 

üretim kayıplarının yaşandığı bir çelik endüstri tesisinde harmonik filtre uygulaması ele alınmaktadır. Uygulama 

öncesinde tesiste harmonik ölçümleri yapılmış ve tesisteki harmonik bozulmaya sebep olan tüm yüklerin hangi 

özellikte olduğu tespit edilmiştir. Yüklerin birçoğunun güç elektroniği tabanlı motor kontrol devrelerinden 

oluştuğu görülmüştür. Tesisteki yüklerin tamamının birlikte oluşturduğu harmonik bozulmanın ölçülmesi 

sonucunda etkinlik ve maliyet yönünden bazı çözümler denenmiştir. Tasarlanan çözümlerin Matlab&Simulink ile 

simülasyonu yapılmıştır. Optimum çözüm için mevcut kompanzasyon sistemine düşük ayarlı (detuned) pasif 

harmonik filtre uygulamasının yeterli olduğu ortaya çıkmıştır. Düşük ayarlı pasif harmonik filtre uygulamasının 

öncesinde ve sonrasında yapılan harmonik ölçümlerinin simülasyon sonuçları ile karşılaştırması yapılmıştır. 

Harmonik bozulmadan ötürü gerek arıza, gerekse üretim kaybının yaşandığı endüstri tesislerinde uygulanan bu 

yöntem ile yaşanan sorunlar en aza indirilmiştir. Bu yöntem ile harmonik bozulmalar tamamen ortadan 

kalkmamasına rağmen, harmonik bozulmaların yönetmeliklerdeki sınırlara indirildiği görülmüştür. Mevcut 

kompanzasyon sistemi kullanılarak düşük ayarlı pasif harmonik filtre uygulamasında, yeni bir pasif filtre üretimine 

göre daha az bir maliyetle istenen sonuçlar alınmıştır. Sonuçlar ve karşılaştırmalı maliyet analizi verilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Düşük ayarlı, detuned, pasif harmonik filtre 

 

1. GİRİŞ 

Günümüzde endüstriyel tesislerde yüksek verimle makineleri çalıştırmak için elektrik enerjisinin yeterli kaliteyi 

sağlaması gerekmektedir. Enerji kalitesini bozanlardan biri de harmonik etkilerdir. Harmonik bozulma sistemde 

güç kaybı, gerilim düşümü ve rezonans gibi bir çok istenmeyen duruma sebep olmaktadır. Harmonik bozulma, 

akım ve gerilim dalga şekillerinin sinüzoidal formdan sapması demektir. Bu sapma Şekil 1’de gösterilmiştir. 

 

Şekil 1. Harmonikli dalga (Kürker 2016) 

Dalgayı oluşturan farklı frekanslardaki bileşenler fourier serileri kullanılarak ayrıştırılır. Harmonik bileşenler 

temel bileşen frekansının tam katı frekanslarda tanımlanır. Harmonik bozulmayı gerilim dalga şekli sinüzoidal 

mailto:bahaserbetci@pesa.com.tr
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olmayan generatörler ve akım – gerilim karakteristiği doğrusal olmayan yükler oluşturur. Yarı iletken elemanların 

kullanıldığı güç elektroniği tabanlı cihazlar, ark ocakları ve doyum noktasına ulaşan transformatörler akım-gerilim 

ilişkisi doğrusal olmayan yüklerdir. Harmoniklerin sınırlandırılması için standart ve yönetmeliklerde bazı limitler 

belirtilmiştir. Tüketiciler akım harmoniği limit değerlerine, tedarikçiler ise gerilim harmoniği limit değerlerine 

uymakla yükümlüdür (Kocatepe ve ark. 2003). 

Gerilim ve akım için toplam harmonik bozulma sırasıyla denklem 1-2; toplam talep bozulma ise denklem 3 

kullanılarak hesaplanır. Bu denklemlerde h, harmonik bileşenin mertebesini; U1 ve Uh sırasıyla gerilimin temel ve 

harmonik bileşen etkin değerini; I1 ve Ih sırasıyla akımın temel ve harmonik bileşen etkin değerini; IL, 12 aylık 

ölçüm süresince şebeke bağlantı noktasından çekilen maksimum temel bileşen akımının etkin değerini ifade 

etmektedir. (IEEE 519-1992, 2014, EN 50160-1999, IEC 61000-4-30). 

 

THBV =

√∑ Uh
2∞

h=2

U1
. 100 

 

       (1) 

THBI =

√∑ Ih
2∞

h=2

I1
 . 100 

 

       (2) 

TTB =

√∑ Ih
2∞

h=2

IL
 . 100 

 

       (3) 

2. MATERYAL VE METOD 

Harmoniklerin zararlı etkilerinin önlenmesi ve standartlara uygunluğun sağlanması için harmonik filtreleri 

kullanılmaktadır. Şekil 2’de harmonik filtre türleri verilmiştir. Harmonik filtreler çalışma prensibi açısından aktif, 

pasif ve hibrit olmak üzere üç gruba ayrılır. Aktif filtreler, harmonik akımların frekansını, faz açısını ve genliğini 

ölçerek, bu akımlara 180 derece zıt yönde, eşit genlik ve frekansta dalga üretip sisteme enjekte ederler. Pasif 

filtrelerde R-L-C elemanları farklı kombinasyonlarda bağlanarak harmonik akımların istenen yöne akması 

sağlanır. Hibrit filtrelerde ise aktif ve pasif filtreler birlikte kullanılmaktadır (Dağ 2010, Öztürk ve ark. 2013). 

 

Şekil 2. Harmonik filtre türleri 
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2.1. Düşük Ayarlı (Detuned) Filtreler  

Detuned filtreler seri L-C devresinden oluşmaktadır. Şekil 3’te bağlantı şeması gösterilmiştir. Bu filtrelerin 

etkinliği, harmonik frekanslarda filtre empedansının şebeke empedansından küçük olmasına bağlıdır.  

Bu filtrelerin yaygın kullanım amacı hem reaktif güç kompanzasyonunu hem de harmonik filtrasyonunu tek bir 

devre ile gerçekleştirmektir. L-C devresi temel frekansta kapasitif davranarak kompanzasyon yapmaktadır. 

Rezonans frekansına yakın frekanslarda filtre eşdeğer empedansı düştüğünden dolayı harmonik akımlar kısa devre 

edilmiş olmaktadır. Şekil 4’te filtre devresinin frekans – empedans karakteristiği verilmiştir. 𝑓𝑟, filtrenin rezonans 

frekansını ifade etmektedir. 

 

 

Şekil 3. Düşük ayarlı pasif filtre bağlantı şeması Şekil 4. Filtre frekans - empedans karakteristiği 

  

2.2. Filtre Hesaplamaları 

Düşük ayarlı pasif filtrelerin tasarımında yükün aktif ve reaktif güç tüketimleri, akım ve gerilim harmonik 

genlikleri bilgilerine ihtiyaç duyulur.  Bu yüzden filtre tasarımı için tesisin çektiği akım ve gerilimin harmonik 

analizörü yardımıyla kayıt edilmesi gereklidir.  

2.2.1 Filtrenin Rezonans Frekansının Belirlenmesi 

Sektörde rezonans frekansı olarak genellikle 134 Hz, 189 Hz ve 210 Hz kullanılmaktadır. Filtre reaktör faktörü 

(p) denklem 4 kullanılarak hesaplanır. Bu denklemde f1, temel frekansı; fr, rezonans frekansını ifade etmektedir. 

 

p =
𝑓1
2

𝑓𝑟
2 

 

(4) 

2.2.2 Endüktansın ve Kapasitansın Hesaplanması 

Filtrenin eşdeğer reaktansı ihtiyaç duyulan reaktif güce göre denklem 5 kullanılarak hesaplanır. Bu denklemde U, 

fazlar arası nominal gerilim değerini, Qfiltre, temel frekansta ihtiyaç duyulan reaktif gücü ifade etmektedir. 

 

𝑋𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑒 = 
𝑈2

𝑄𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑒
 (5) 

 

Kapasitans değeri (C) denklem 6; endüktans değeri (L) denklem 7 kullanılarak hesaplanır. 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                                  1034 

 

 

C =
(1 − p)

𝑤. 𝑋𝑓𝑖𝑙𝑡𝑟𝑒
 

 

(6) 

L =
p

𝑤2. 𝐶
 

 

(7) 

2.2.3 Filtre Elemanlarının Akım ve Gerilim Kontrolü 

Filtre elemanları belirlenirken akım ve gerilimin RMS değeri dikkate alınır. Filtre hem şebekeden, hem de yükten 

harmonik akımlar çeker. Filtre akımının RMS değeri denklem 8, kondansatör gerilimin RMS değeri denklem 9 

kullanılarak hesaplanır. Bu denklemlerde h, harmonik bileşenlerin derecesini ifade etmektedir. 

 

𝐼𝑅𝑀𝑆 = √∑(𝐼ℎ)
2

∞

ℎ=1

 

 

(8) 

𝑈𝐶𝑅𝑀𝑆 = √3∑(𝑋𝐶ℎ . 𝐼ℎ)
2

∞

ℎ=1

 

 

(9) 

2.3. Pasif Filtre Uygulaması 

Düşük ayarlı pasif harmonik filtre uygulaması, çelik tel çekme fabrikasında gerçekleştirilmiştir. Tesiste sık sık 

arızalar ve üretim kayıpları yaşanmaktadır. Bu arızaların sebebinin araştırılması amacıyla tesiste harmonik ve güç 

kalitesi ölçümleri yapılmıştır. Ölçümler sonucunda şebekeden çekilen akım harmoniklerinin standartlarda 

belirtilen limit değerlerin üzerinde olduğu görülmüştür. Problemin çözümü için simülasyon ortamında farklı 

uygulamalar denenmiştir. Tesisi limitlerin altına çekecek en ekonomik çözümün mevcut reaktif güç 

kompanzasyonu sisteminde yer alan kondansatörlere seri reaktör bağlantısı yapılarak yapının düşük ayarlı pasif 

harmonik filtre yapısına dönüştürülmesine karar verilmiştir. Şekil 5’te tesisin tek hat şeması verilmiştir. 

 

Şekil 5. Endüstri tesisinin tek hat şeması 
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Hem olası kondansatör arızalarının önüne geçebilmek, hem de tesisin harmonik bozulmasını azaltabilmek için 

rezonans frekansı 189 Hz, filtre reaktör faktörü ise %7 olarak belirlenmiştir. Mevcut 924 µF değerindeki 

kondansatörlerin önüne bağlanacak reaktörler denklem 7 kullanılarak hesaplanmıştır. Her bir filtre kolundan geçen 

akım ve kondansatör uçlarına düşen gerilim sırasıyla denklem 8 ve 9 kullanılarak kontrol edilmiştir. 

 

3. SONUÇ  

Bu bölümde düşük ayarlı pasif filtre uygulaması öncesi ve sonrası için sırasıyla Matlab&Simulink simülasyon ve 

tesiste gerçekleştirilen gerçek ölçüm sonuçlarına yer verilmiştir.  

 

3.1. Simülasyon Sonuçları 

Şekil 6’da tesisin Matlab&Simulink modeli verilmiştir. Bu modelde tesisin bağlı bulunduğu şebekenin empedansı 

bilinmediğinden tahmini 5 km uzunluğunda 3xSwallow kesitinde iletken varsayılmıştır. Akım harmonikleri 

ölçümlerden elde edilen sonuçlara göre akım kaynağı şeklinde modellenmiştir. 

 

Şekil 6. Tesisin Matlab Simulink modeli 

 

Simülasyon sonuçlarına göre Şekil 7’de uygulama öncesi ve sonrası şebekeden çekilen akım harmoniği genlikleri 

verilmiştir. 

 

Şekil 7. Uygulama öncesi ve sonrası akım harmonik spektrumu 
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3.2. Tesiste Gerçekleştirilen Gerçek Ölçüm Sonuçları  

Bu bölümde tesiste yapılan ölçüm sonuçlarına yer verilmiştir. Ölçümler tesisin tam yükte çalıştığı anlarda 

yapılmıştır. Ölçümler tesisin ana dağıtım panosundan şekil 8’de görüldüğü gibi yapılmıştır. Uygulama öncesi ve 

uygulama sonrasına ait harmonik spektrumları şekil 9 ve 10’da sırasıyla gerilim ve akım için verilmiştir. 

 
Şekil 8. Harmonik ölçümü ve filtre fotoğrafı 

 

  

Şekil 9. Gerilim harmonikleri spektrumu  Şekil 10. Akım harmonikleri spektrumu  

Uygulama öncesi ve uygulama sonrasına ait gerilim ve akım için toplam harmonik bozuma grafikleri Şekil 11 ve 

12’de verilmiştir. Her iki grafik de aynı saat aralığında ve tam yük altında elde edilmiştir. 

  

Şekil 11. Toplam gerilim harmonik bozulma Şekil 12. Toplam akım harmonik bozulma  
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Elektrik Dağıtımı ve Perakende Satışına İlişkin Hizmet Kalitesi Yönetmeliği’nde belirtilen harmonik limit 

değerlerine göre değerlendirme sonuçları Tablo 1’de verilmiştir. Tesisin 34500 V şebeke bağlantı noktasındaki 

𝐼𝑆𝐶 (şebeke bağlantı noktasındaki kısa devre akımı değeri) 4,8 kA, 𝐼𝐿 (12 aylık ölçüm süresince şebeke bağlantı 

noktasından çekilen maksimum temel bileşen akımının etkin değeri) ise 11,2 A olarak belirlenmiştir. Bu değerlere 

göre 𝐼𝑆𝐶/𝐼𝐿 oranı ve limit değerler belirlenmiştir. Bu değerler transformatör dönüştürme oranı ile orantı kurularak 

400 V’a indirgenmiştir. 400 V’ta 𝐼𝐿 değeri 966 A olarak hesaplanmıştır. 

 

Tablo 1. Ölçüm sonuçlarına göre limit değerleri aşan örnek sayıları 

Harmonik  

Derecesi 

Limit Değer 
Filtreden önce Filtreden sonra 

Limit Değer 
Filtreden önce Filtreden sonra 

Limit değeri aşan örnek sayısı Limit değeri aşan örnek sayısı 

% V L1 L2 L3 L1 L2 L3 % A L1 L2 L3 L1 L2 L3 

3 5 11 0 0 0 0 0 0 12 115,92 0 0 0 0 0 0 

5 6 13,2 0 0 0 0 0 0 12 115,92 188 178 181 0 0 0 

7 5 11 0 0 0 0 0 0 12 115,92 0 0 0 0 0 0 

9 1,5 3,3 0 0 0 0 0 0 12 115,92 0 0 0 0 0 0 

11 3,5 7,7 0 0 0 0 0 0 5,5 53,13 0 0 0 0 0 0 

13 3 6,6 0 0 0 0 0 0 5,5 53,13 0 0 0 0 0 0 

15 0,5 1,1 25 0 0 0 0 0 5,5 53,13 0 0 0 0 0 0 

17 2 4,4 0 0 0 0 0 0 5 48,3 0 0 0 0 0 0 

19 1,5 3,3 16 1 0 0 0 0 5 48,3 0 0 0 0 0 0 

THDV-TTB 8 17,6 0 0 0 0 0 0 15 144,9 153 139 167 0 0 0 

 

3.3. Simülasyon Sonuçları ile Ölçüm Sonuçlarının Karşılaştırılması  

Tablo 3’te akım harmoniği genliklerinin uygulama öncesi ve uygulama sonrası simülasyon ve ölçümlerle 

karşılaştırması verilmiştir. 

 

Tablo 2. Yapılan simülasyon ve ölçümde akım harmoniklerinin genlikleri 

Harmonik derecesi 
Frekans 

[Hz] 

Simülasyon Ölçüm Limitler 

Filtresiz [A] Filtreli [A] Filtresiz [A] Filtreli [A] [A] 

Temel bileşen 50 952 838 944 841 IL: 966 

3. 150 22,9 5,8 13 10 115,92 

5. 250 188 61 179 66 115,92 

7. 350 27,1 34,3 49,3 46,5 115,92 

9. 450 2 5 6,1 7,2 115,92 

11. 550 5 20,1 9,6 11,4 53,13 

13. 650 2 13,5 4,8 6,3 53,13 

15. 750 1 2 1,9 1,3 53,13 

17. 850 1 3 1,5 3,4 48,3 

19. 950 1 2 1,6 2,1 48,3 

TTB 19,81% 7,71% 19,31% 8,57% %15 

Tablo 3. Akım harmoniklerini sınırlama yöntemlerinin maliyetleri 
  Metot Kullanılan elemanlar Yaklaşık maliyet 

OPSİYON 1 

(Uygulanan 

yöntem) 

Mevcut kondansatörler ile düşük 

ayarlı pasif filtre tasarımı 
9 adet harmonik filtre reaktörü 5.000 USD 

OPSİYON 2 
Yeni L-C elemanları ile ayarlı  

(tuned) pasif filtre tasarımı 

9 adet kondansatör + 9 adet harmonik 

filtre reaktörü 
7.500 USD 

OPSİYON 3 Aktif filtre tasarımı 100A kapasiteli aktif filtre 11.000 USD 
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4. TARTIŞMA 

Bu çalışmada yüksek harmonik bozulma nedeniyle sık sık elektriksel arızalar ve üretim kayıpları yaşanan bir çelik 

tel çekme fabrikasında düşük ayarlı (detuned) harmonik filtre uygulaması ele alınmıştır. Tesisteki elektriksel 

yüklerin tamamının nonlineer özellikte olduğu ölçümlerle tespit edilmiştir. Harmonik probleminin maliyet ve 

etkinlik yönünden optimum çözümü için mevcut reaktif güç kompanzasyon sistemi düşük ayarlı pasif harmonik 

filtre yapısına dönüştürülmüştür. Böylece yalnızca reaktör maliyetiyle harmonikler limit değerlerin altına 

indirilmiştir. Tasarlanan sistemin rezonans frekansı 189 Hz seçilmiştir. Toplam talep bozulumu değeri %19,31’den 

%8,57’ye indirilmiştir. Gerilim için toplam harmonik bozulma ise %6 seviyelerinden %3 seviyelerine 

düşürülmüştür.  
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Abstract 

Monitoring risk assessment of chemicals is mostly based on in vivo compound experiments. However due to high 

amount of xenobiotics, metabolites and mixtures to be tested, optimization processes of these assessments are 

required. In recent years, interest in in vitro methods are growing greatly for economical, practical and ethical 

reasons. Also use of cell lines as alternative to in vivo testing is being seriously considered. 

GSTs are enzyme family that have a major role in phase II biotransformation process. This enzyme reaction results 

in the formation of less toxic and more hydrophilic and readily excretable products. For this reason GST activity 

is considered a critical contributor to detoxification and clearance of various cellular metabolites and xenobiotic 

compounds.  

Ethoxyresorufin-O-deethlyase (EROD) activity is a well established in vivo biomarker of exposure to polycyclic 

aromatic hydrocarbons (PAH) and related compounds. For this reason EROD activity is commonly used in teleost 

species as a biomarker for PAH exposure.  

In this study evaluation of GST and EROD activity were considered in embryonic stem like cells derived from 

early stages of zebrafish embryos. For that purpose, isolated and sub cultured cells were exposed to three different 

concentration of hydrogen peroxide (50, 100, 150 µm) during 12 hours for induction of GST. EROD activity was 

also induced by exposure of three different 3-methylcholanthrene concentration (100, 250, 500 nM) for 12 hours. 

For comparison on in vivo activity of these enzymes, 8hpf zebrafish embryos applied same concentration and 

exposure duration. Results are combined with non-exposured control cells and embryos. 

Although the activities of these two enzyme were increased in a concentration dependent manner in both of in 

vivo and in vitro experiments. Bur zebrafish ESCs have more sensitive enzyme activity than embryos.  As expected 

the results strongly confirm that ESC culture of zebrafish offer several advantages as experimental materials and 

methodology. These cells make it easy to consider the exposition-response relationships for xenobiotics under 

controlled conditions and give more sensitive results. 

Keywords: Zebrafish, embryo, embryonic cell line, GST, EROD. 

1. INTRODUCTION 

Monitoring risk assessment of chemicals is mostly based on in vivo compound experiments. However due to high 

amount of xenobiotics, metabolites and mixtures to be tested, optimization processes of these assessments are 

required. In recent years, interest in in vitro methods are growing greatly for economical, practical and ethical 

reasons. Also use of cell lines as alternative to in vivo testing is being seriously considered. Because of ethical, 

economical and scientific limitations, in vitro tests were becoming more preferred year by year. Primary cells, 

wild type cell lines, geneticaly modified cell lines and also cell free systems are main tools for in vitro studies. The 

use of animal and human cell cultures has become very beneficial for diverse applications in toxicological research 

(Saal and Hughes 2005).  

Stem cells is a cell type which have the unique ability to develop into specialised cell types in the organism. They 

provide new cells for the organism and replace specialised cells that are damaged or lost. This situation is the 

reason of their ability to divide over and over again. Work with fish stem cell culture has experienced 20 years. 

Several reviews have provided the status of fish stem cells (Alvarez et al. 2007, Fan and Collodi 2006). 
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A biomarker, or biological marker is a measurable indicator of some biological state or condition. Biomarkers are 

often measured and evaluated to examine normal biological processes, pathogenic processes, or pharmacologic 

responses to a therapeutic intervention. There is a growing interest in biological markers of exposure to chemicals 

and in markers of adverse health effects from such exposures. The term “biomarker” refers to the use made of a 

piece of information, rather than to a specific type of information. A biomarker is a change in a biological system 

that can be related to an exposure to, or effects from, a specific xenobiotic or type of toxic material (Lopez-Barea, 

1995) 

Glutathione-S-Transferases (GST) are enzyme family that have a major role in phase II biotransformation process. 

This enzyme reaction results in the formation of less toxic and more hydrophilic and readily excretable products. 

For this reason GST activity is considered a critical contributor to detoxification and clearance of various cellular 

metabolites and xenobiotic compounds. Ethoxyresorufin-O-deethlyase (EROD) activity is a well established in 

vivo biomarker of exposure to polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) and related compounds. For this reason 

EROD activity is commonly used in teleost species as a biomarker for PAH exposure (Murphy and Kaputska 

1990). 

Primary cultures and cell lines are major components of in vitro methods. Primary cultures are cells, tissues or 

organs directly obtained from the organism and maintained in laboratory conditions for a certain number of days. 

In our study embryonic stem cells isolated from zebrafish early embryos were used to investigate GST and EROD 

enzyme activity. 

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1 Obtaining Zebrafish Embryos 

One day before breeding, male and females are placed into breeding chamber with one male / two female ratio. 

After breeding, collected embryos were washed with E3 media ( 5 mM NaCl, 0.17 mM KCl, 0.33 mM CaCl2, 0.33 

mM MgSO4) and then incubated in 28 °C. 8-10  Hpf (hours post fertilisation) embryos were used for both in vivo 

and in vitro tests. 

2.2 Zebrafish Embryonic Cell Isolation 

8-10 hpf zebrafish embryos were obtained from dating of male and female zebrafish. Embryos were dechorionated 

mechanically with fine forceps. Cells were disagregated mechanically with pipetting genlty. Cell suspansion was 

washed three times with PBS (Ca++/Mg++ free). Washed cells were cultured with Leibovitz’s 15 culture media 

supplemented with %10 Fetal Bovine Serum (FBS) and Gentamicine. 3rd passage cells were used for experiment. 

2.3 Enzyme Induction of Cells and Embryos 

Hydrogen Peroxide (H2O2) was used for induction of glutathione s transferase enzyme activity. For that purpose 

three different concentration of h2o2 (50, 100, 150 µm) exposed to the cells for 12 hours. For induction 

Ethoxyresorufin-O-deethlyase enzyme activity three different concentration of 3-methylcholanthrene (3-MT) 

(100, 250, 500 nM) was exposed to the cells for 12 hours. Same chemicals at the same concentrations and durations 

were applied to the embryos for comparision of enzyme activity.  

2.4 Enzyme Activity Assays 

2.4.1 Glutathione-S-Transferase Enzyme Activity Assay 

Enzyme Assays. Assays for GST using l-chloro-2,4-dinitrobenzene or ethacrynic acid as substrates have been 

described previously (Habig et al., 1974). Cellular extracts were prepared from both suspension and monolayer 

cultures. Cellular pellets of the latter were obtained by detachment of cells with a rubber policeman and 
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centrifugation. This ensured that both attached and detached cells were present in the pellet. Soluble extracts were 

prepared following sonication of cell pellets as described previously (Buller et al., 1987). 

2.4.2 Ethoxyresorufin-O-deethylase Enzyme Activity Assay:  

Cell microsomes were prepared using the method described by Hammond and Strobel (1990) and were assayed 

for EROD activity by the method of Burke et al. (1985) using 0.4-1.0 mg microsomal protein/ml. The lysed cell 

assay was run according to the method of Blank et al. (1987), using 1.0-2.0 mg whole cellular protein/ml. 

3. RESULTS  

Embryos and isolated cells were seen in figüre 1. Enzyme induction were performed on 3rd passage cells for 

evaluating enzyme activity in vitro. As expected, activities of GST and EROD enzymes were both increased 

depend on increasing concentrations (figure 2). Same enhancement were seen in embryos which were at the same 

stages of cell isolated ones at the begining. But it is understood from the result, embryonic cells were more sensitive 

than embryos. 

  

 

 

 

 

 Figure 1. A: Zebrafish embryos, 8-10 Hpf. B: Zebrafish embryonic stem cells after disagregation. C: Zebrafish 

embryonic stem cells at the 3rd. day of culture. D: Zebrafish embryonic stem cells at passage 3. 

 

Figure 2. GST and EROD activity of zebrafish embryonic cells and zebrafish embryos after induction. 
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4. DISCUSSION 

Traditional toxicity testing is mostly based on in vivo testing of single compounds on three aquatic species 

representing different trophic levels: algae, daphnia and fish. An important alternative to in vivo methods are in 

vitro methods, literally meaning “in glass”. Instead of living whole organisms, subsets of these are used for the 

experiments, such as organs and tissues, primary cell cultures and cell lines. The changes provoked in cells due to 

this interaction can then possibly translate to higher levels of organization, finally impacting the whole organism. 

Many in vitro models have already been validated by the OECD (Organisation for Economic Co-Operation and 

Development) for regulatory purposes as alternatives to in vivo testing in the case of human health studies. Since 

the early 1990s, ECVAM (The European Centre for the Validation of Alternative Methods) has had a leading role 

in identifying promising developmental toxicity assays. The embryonic stem cell test was developed with a 

primary focus on reducing the number of animals used in characterizing compounds for teratogenic potential. In 

this study, enzymatic activity of zebrafish embryonic stem cells with stimulation of exogenous chemicals was 

evaluated and combined with same stage living embryos with same stimulants (Murphy and Kaputska, 1990). 

The fact that cell lines prove to be much less sensitive to toxicants than whole organisms has been shown to be 

due to a number of factors. The bioavailability of compounds in a test system can be significantly reduced in the 

case of lipophilic (binding to the plastic, serum proteins, etc.) and volatile compounds (evaporation), leading to 

overestimation of exposure and thus underestimation of toxicity (Schirmer 2006, Caminada et al. 2006). 

5. CONCLUSION 

In this preliminary study it is understood that, embryonic cell line of zebrafish were more sensitive to induction of 

oxidative stres than embryos. This situation could be a reason for embryonic cell lines could be use as an alternative 

for embryotoxicity testing about xenobiotic metabolism. 
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Özet 

Bu başlangıç çalışmasında plastisite indisleri farklı olan iki kil (Bentonit ve kaolin) zemine kuru ağırlıkları 

esasında %2, %4, %6, %8, %10 oranlarında bor atığı (tinkal) katılarak, kıvam limitleri ve kompaksiyon 

karakteristikleri üzerinde etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Deneyler sonucunda bentonit kilinin; tinkal 

yüzdesi arttıkça plastisite ve optimum su muhtevasının azaldığı, %6 tinkal katkısına ulaşana kadar bu değerlerdeki 

azalımın devam ettiği gözlenmiştir. Bu değerden sonra azalım yavaşlamış ve %6 tinkal katkısında maksimum kuru 

yoğunluğa ulaşılmıştır. Kaolinin ise tinkal yüzdesi arttıkça optimum su muhtevasının azalmış,  %8 tinkal katkısına 

kadar plastisite indisi artmıştır. %8 tinkal katkısı sonrası plastik limit değeri azalmıştır. 

  

Anahtar Kelimeler: Bentonit, Kaolin, Bor Atığı, Tinkal, Kıvam Limitleri, Kompaksiyon 

 

1. GİRİŞ 

Geoteknik mühendisliğinde zeminin özellikleri önemli rol oynar. Temel zemini özellikle ince daneli,  silt ve kilden 

oluşuyorsa düşük dayanımı, şişme özelliği ve don duyarlılığı gibi özellikler dikkate alınmalıdır. Bu tür zeminlerde 

alınan tedbirler mekanik veya kimyasal iyileştirmedir. Mekanik iyileştirmede amaç, geosentetik gibi malzemeler 

kullanarak zeminin yapısını değiştirip istenen özelliğe getirmekr ve mekanik kuvvetlerin etkisiyle zemin 

yoğunluğunu artırmaktır. Diğer yandan kimyasal iyileştirmede amaç ise; ince daneli zeminlerin içine puzolanik 

özelliğe sahip katkılar eklenerek zeminin yapısının değiştirilip istenilen mühendislik parametrelerine ulaşılması 

amaçlanmaktadır. Bu esasla farlı katkı maddeleri farklı içeriklerde yaygın olarak kullanılmakta olup bor ile yapılan 

iyileştirme çalışmaları oldukça sınırlıdır. 

Türkiye, Dünya bor rezervlerinin yaklaşık %73’üne sahiptir. Türkiye’de bilinen bor yatakları, Eskişehir – Kırka, 

Kütahya- Emet, Balıkesir Bigadiç, Bursa-Kestelek’te bulunmaktadır. Bor ürünleri Türkiye’de; %36 cam, %31 

seramik, %9 temizlik- deterjan, %7 tarım, %4 tutkal ve %14 pay ile diğer alanlarda kullanılmaktadır (Eti Maden, 

2018). Çok fazla alanda kullanılan bor mazlemesi ve sonrasında oluşan atıkların değerlendirilmesi gerekmektedir. 

Türkiye'de her yıl 900.000 ton bor atığı birikmektedir (Eti Maden, 2010; Ceylan, 2015). Bor atıklarının açık alanda 

imha edilmesi, sızıntı ve yeraltı suyu kirliliği yaratma ihtimalinden çevre kirliliği problemini doğurmuştur. Aynı 

zamanda ekonomik bir katkı olabileceğinden diğer sektörlerde bor atığının geri dönüşümü ve kullanımı üzerine 

araştırmalar yapılmıştır. (Ceylan, 2015). 

Bu çalışmada; kaolin ve bentonitin kil zeminlerinin öncelikli olarak mühendislik özellikleri belirlenmiş ve bu 

killere kuru ağırlıkça %2, %4, %6, %8, %10 oranında tinkal atığı katılarak bu killerin kıvam limitleri ve 

kompaksiyon karakteristiklerine etkisinin belirlenmesi amaçlanmıştır.  

2. MALZEME VE METOD 

Bu çalışmada ana malzeme olarak kaolin ve bentonit kullanılmıştır. Katkı malzemesi olarak da Eti Maden İşletmesi 

Eskişehir – Kırka yatağından alınan tinkal atığı kullanılmıştır (Şekil 1.).  
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Şekil 1. Çalışmada Kullanılan Kaolin, Bentonit ve Tinkal Atığı 

Çalışmanın başlangıcında kaolin, bentonit ve tinkalin geoteknik özellikleri belirlenmiştir. Geoteknik özellikleri 

belirlemek için elek analizi, hidrometri analizi , kıvam limitleri ve özgül gravite deneyleri yapılmıştır. 

Numunelerin hazırlanması ve deney aşaması ilgili standartlara göre yapılmıştır (ASTM, 1994).  Bu deneylerin 

sonunda zemin sınıfları belirlenmiştir. Zemin sınıfları belirlendikten sonra kompaksiyon (sıkıştırma) deneyi 

yapılıp malzemelerin optimum su muhtevası ve maksimum kuru yoğunlukları belirlenmiştir. 

 

Şekil 2. Çalışmada Yapılan Deneyler 

Kaolinin fiziksel özellikleri Tablo 1. ve kimyasal özellikleri Tablo 2. de verilmiştir. 
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Tablo 1. Kaolinin Fiziksel Özellikleri 

KAOLİN 

Özgül gravite(Gs) 2,69 

Likit limit(LL),% 36 

Plastik limit(PL), % 25 

Plastisite indisi(PI), % 11 

Optimum su muhtevası (wopt),% 32,5 

Maksimum kuru yoğunluk(𝛒dmax) 1.331 

  

Kaolinin zemin sınıfı Birleştirilmiş Zemin Sınıfına (USCS) göre CL (düşük plastisiteli kil) olarak 

sınıflandırılmıştır. 

Tablo 2. İdeal Kaolin Kimyasal Bileşimi (MTA,2018) 

Bileşen Kaolin Bileşim 

(%) 

SiO2 46,54 

Al2O3 39,50 

H2O 13,96 

 

Bentonit kiline ait fiziksel ve kimyasal özellikler sırasıyla Tablo 3. ve Tablo 4.’te verilmiştir. 

Tablo 3. Bentonit Fiziksel Özellikleri 

BENTONİT 

Özgül gravite(Gs) 2,64 

Likit limit(LL),% 140 

Plastik limit(PL), % 47 

Plastisite indisi(PI), % 93 

Optimum su muhtevası (wopt),% 33 

Maksimum kuru yoğunluk(dmax) 1.404 

 

Bentonitin zemin sınıfı Birleştirilmiş Zemin Sınıfına (USCS) göre CH (yüksek plastisiteli kil) olarak 

sınıflandırılmıştır. 

Tablo 4. Bentonit Kimyasal Bileşimi (Çimen ve Dereli, 2014) 

Bileşen Bentonit Bileşimi 

(%) 

SiO2 61,28 

Al2O3 17,79 

Fe2O3 3,01 

CaO 4,54 

Na2O 2,70 

MgO 2,10 

K2O 1,24 
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Katkı malzemesi olarak kullanılan tinkal atığının fiziksel ve kimyasal özellikleri de sırasıyla Tablo 5. ve Tablo 

6.‘da sunulmuştur. 

Tablo 5. Katkı Malzemesinin Fiziksel Özellikleri 

TİNKAL 

Özgül gravite(Gs) 2,77 

Dane büyüklüğü – çakıl/kum/silt-kil (%)  6,2 / 22,6 / 71,2 

Likit limit(LL),% 62 

Plastik limit(PL), % 37 

Plastisite indisi(PI), % 25 

Optimum su muhtevası (wopt),% 31,5 

Maksimum kuru yoğunluk(dmax) 1,42 
 

Tablo 6. Katkı Malzemesinin Kimyasal Bileşeni (Gedikbey vd., 1992; Gedikbey ve Birlik,2004) 

Bileşen Tinkal Bileşim  

(%) 

B2O3 26,92 

Na2O 11,98 

H2O 34,83 

SiO2 3,77 

R2O3 0,68 

CaCO3 9,65 

MgCO3 12,17 

 

3. DENEYSEL ÇALIŞMA VE SONUÇLARI 

Bu deney kapsamında kaolin ve bentonit kuru ağırlıkça %2, %4, %6, %8 ve %10 oranlarında tinkal atığı 

katılmıştır. Öncelikle kıvam limitleri deneyi yapılmıştır. Kaolinin likit limitinin ve plastisite indisinin maksimum 

olduğu katkı oranı %8’dir. Tablo 7’de kaolinin kıvam limitlerinin katkıyla değişimi verilmiştir. 

Tablo 7. Katkının Kaolin Kilinin Kıvam Limitlerine Etkisi 

 
LL(%) PI(%) 

KAOLİN 

(katkısız) 

36 11 

%2 katkılı 46 12 

%4 katkılı 47 14 

%6 katkılı 48 15 

%8 katkılı 49 18 

%10 katkılı 48 16 
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Bentonite katkı eklenmesiyle likit limit ve plastisite indisi düşmüştür. Maksimum olduğu değerler katkısız halidir. 

Tablo 8. de bentonitin kıvam limitlerinin katkıyla değişimi verilmiştir. 

Tablo 8. Katkının Bentonit Kilinin Kıvam Limitlerine Etkisi 

 
LL (%) PI (%) 

BENTONİT 

(katkısız) 

140 93 

%2 katkılı 99 66 

%4 katkılı 83 53 

%6 katkılı 78 38 

%8 katkılı 73 36 

%10 katkılı 71 35 

 

Katkının kıvam limitlerinde neden olduğu etki plastisite kartı kullanılarak ta değerlendirilmiştir. Şekil 3’tende 

görülebileceği gibi kaolinin zemin sınıfı katkıyla CL ‘den ML’ye (düşük plastisiteli silt), bentonitin zemin sınıfı 

ise katkıyla CH ’tan MH’a (yüksek plastisiteli silt) geçmiştir.  

 

Şekil 3. Katkının  Kaolin ve Bentonitin Kilinin Zemin Sınıfına Etkisi 

Limit deneylerinden sonra kompaksiyon (sıkıştırma) deneyi yapılmıştır. Sıkıştırılmış zeminde kompaksiyon 

derecesi o zemine ait kuru yoğunluk esasında değerlendirilir. Kuru yoğunluğun maksimum olduğu durumdaki su 

içeriği optimum su muhtevası olarak tanımlanır. Tablo 9’da, kaolin ve bentonit kilinin artan katkı yüzdeleriyle 

kompaksiyon karakteristiklerindeki değişim verilmiştir.  
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Tablo 9. Kaolin ve Bentonitin Katkıyla Kompaksiyon Deney Sonuçları 

 
wopt 

(%) 

ρdry 

(Mg/m3) 

 
wopt 

(%) 

ρdry 

(Mg/m3) 

Kaolin  32,5 1,331 Bentonit  33 1,404 

Kaolin + %2 Tinkal 33 1,316 Bentonit + %2 Tinkal 29 1,43 

Kaolin + %4 Tinkal 33,5 1,326 Bentonit + %4 Tinkal 28 1,46 

Kaolin + %6 Tinkal 34,4 1,335 Bentonit + %6 Tinkal 26 1,55 

Kaolin + %8 Tinkal 32 1,355 Bentonit + %8 Tinkal 25 1,53 

Kaolin + %10Tinkal 29,4 1,378 Bentonit + %10Tinkal 23 1,51 

 

4. TARTIŞMA 

Bor atığının kaolin üzerindeki sonuçları aşağıda verilmiştir: 

 Kaoline katılan tinkal atığı %8’e ulaşana kadar LL ve PI ‘nin  arttığı, bu değerden sonra azaldığı 

gözlemlenmiştir. 

 Benzer şekilde kaolindeki katkı oranı %8’e ulaşana kadar PI ‘in azaldığı, bu değerden sonra arttığı tespit 

edilmiştir. 

 Zemin sınıfı bor atığı katkısıyla beraber düşük plastisiteli kilden düşük plastisiteli silt zemin sınıfına 

geçmiştir. 

 Kaolinde tinkal atık oranı %8’e ulaşana kadar optimum su muhtevası artarken bu oranla beraber 

azalmaya başlamıştır. 

 Kaolinin içinde %6 ve üzeri oranlarda tinkal atığı içerdiğinde kaolinin katkısız halinden daha yüksek 

kuru yoğunluğu olduğu gözlemlenmiştir. 

Bor atığının bentonit üzerindeki sonuçları aşağıda verilmiştir: 

 Bentonitte tinkal atık oranı arttıkça LL ve PI değerleri azalmıştır. 

 Bu LL ve PI ’ndeki azalma, %6 katkı oranına kadar hızlıca bu orandan sonra yavaş bir azalma meydana 

gelmiştir. 

 Zemin sınıfı bor atığı katkısıyla beraber yüksek plastisiteli kilden yüksek plastisiteli silt zemin sınıfına 

geçmiştir. 

 Bentonitte katkı oranı arttıkça optimum su muhtevası düşer. Kuru yoğunluk ise %6 katkıya kadar artmış 

ve bu noktada maksimum değere ulaşmıştır. Daha yüksek katkı seviyelerinde ise kuru yoğunluk 

azalmıştır. 
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5. SONUÇ 

Yapı temelleri, istinat duvarları, köprü, baraj ve karayollarının oturacağı zeminlerin özellikleri öncelikle 

belirlenmekte ve üst yapı tasarımları zemin parametrelerine göre yapılmaktadır. İnce daneli zeminlerde 

problemler meydana gelebilir ve böyle zeminleri iyileştirmenin bir yöntemi de katkı kullanılmasıdır. Bu 

başlangıç çalışmasında da, kaolin ve bentonit killeri tinkal atığı ile karıştırılarak zeminlerin mühendislik 

özelliklerinde bu atık malzemenin kullanılabilirliği araştırılmıştır. Uygun oranlarda katılan tinkal atığıyla 

malzemenin dane boyutu, optimum su muhtevası ve kuru yoğunlukları artmıştır. Ayrıca; bor atığıyla beraber, 

yapım maliyetlerinin, atık miktarının ve çevreye zararlı etkilerinin azalacağı düşünülmektedir. 
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Özet 

Bu çalışmada, Eskişehir Meşelik bölgesinden elde edilen zeminin ilk aşamada geoteknik özellikleri ve sonrasında 

dayanım karakteristiklerinin belirlenmesine yönelik olarak standart proktor enerji seviyesinde hazırlanan katkısız 

örnekler üzerinde; serbest basınç, kesme kutusu ve konsolidasyonsuz -drenajsız (UU) üç eksenli basınç deneyleri 

yapılmıştır. İkinci aşamada, farklı yüzdelerde (%5, %10, %15, %20, %25, %30 ve %35) zemine eklenen uçucu 

kül katkısının kompaksiyon ve serbest basınç dayanımı üzerindeki etkisi incelenmeye çalışılmıştır. Bu kapsamda, 

katkılı çalışmalarda zemin numunesi azaltılarak, azaltıldığı oranda uçucu kül katılmış ve böylece toplam karışımın 

kuru kütlesi sabit tutulmuştur. Meşelik zeminine uçucu kül ilavesiyle optimum su muhtevasının arttığı ve 

maksimum kuru yoğunluk değerinin azaldığı, kür uygulanmadan yapılan  (erken dönem) serbest basınç dayanımı 

deneyi sonucunda ise dayanımın %20 ila %25 uçucu kül seviyesinde önemli oranda arttığı belirlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Meşelik Zemini, Kompaksiyon, Dayanım, Uçucu Kül 

 

1. GİRİŞ 

Ülkemizde her yıl yaklaşık 15 milyon ton uçucu kül, kömürün yakılması sebebiyle atık olarak ortaya çıkmaktadır. 

Bir atık olan uçucu kül, içeriğindeki zararlı maddelerden arındırıldığında inşaattan, tarıma kadar birçok sektörde 

kullanılabilmektedir. Bu atığın inşaat sektöründe kullanılması, hem çevresel bir sorun haline gelmesine engel 

olurken hem de yapıya dayanım kazandırmaktadır (Güler vd, 2005). Uçucu kül puzolanik bir malzeme olup kendi 

başına bağlayıcılığı yoktur. Ancak başka bir malzeme ile birleştiğinde bağlayıcılık özelliği kazanır.  

Hindistan, Çin ve Amerika, dünyada en fazla uçucu kül kullanan ülkelerdir. Türkiye de ise Eskişehir-Ankara 

arasında Sakarya nehri üzerinde 1967 yılında yapımına başlayan Gökçekoya Barajında ilk olarak uçucu kül 

kullanılmıştır (Ermco, 2013).  

Uçucu külün fiziksel kimyasal ve puzolanik özellikleri bölgeden bölgeye değişkenlik göstermektedir. Bu 

değişkenliklere yol açan ana faktörler; uçucu külün kaynağını oluşturan kömürün türü ve değişkenliği, kömürün 

yakılmadan önceki öğütülme derecesi, kazan türü, yakma sıcaklığı ve diğer işletme parametreleri, kül toplama ve 

uzaklaştırma sistemlerinin özellikleri ve işleyişi, çevre korunması amacıyla kömüre ilave edilen katkı maddeleri 

sayılabilir (Kefelioğlu, l998; Hycnar, 1983). 

Bu çalışmada Eskişehir Meşelik bölgesinden elde edilen zeminin geoteknik özellikleri ve %5, %10, %15, %20, 

%25, %30 ve %35 oranında uçucu kül katkı seviyelerinde kompaksiyon karakteristikleri ve serbest basınç 

dayanımlarındaki değişimlerin belirlenmesi amaçlanmıştır.  

 

2. MALZEME VE METOD 

Çalışmada kullanılan uçucu kül Seyitömer Termik Santralinden elde edilmiştir. Kullanılan uçucu külün; kimyasal 

özellikleri Tablo 1’de, fiziksel özellikleri Tablo 2‘de ve taramalı elektro mikroskobu (SEM) altında görüntüsü 

Şekil 1’de sunulmaktadır.  
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Tablo 1. Çalışmada Kullanılan Uçucu Külün Kimyasal Özellikleri  

Bileşik (%) 

SiO2 55.36 

Al2O3 18.34 

Fe2O3 9.81 

MgO 5.40 

CaO 4.50 

Na2O 0.12 

K2O 0.80 

TiO2 0.43 

SO3 1.51 

Tablo 2. Kullanılan Uçucu Külün Fiziksel Özellikleri 

Özgül gravite(Gs) 1.76 

Dane büyüklüğü analizi (%) (kum/silt/kil) 0 / 83 / 17 

Likit limit(LL),% 55 

Plastik limit(PL), % 26  

Plastisite indisi(PI), % 29 

Optimum su muhtevası (wopt),% 38 

Maksimum kuru yoğunluk(𝛒dmax)(Mg/m3) 1.23 

 

 

Şekil 1. Kullanılan Uçucu Külün SEM Fotografı 

 

Çalışmada kullanılan zemin örneğini tanımlamak için, elek analizi, hidrometri analizi (ASTM D 422-63), kıvam 

limitleri (ASTM D 4318-00) ve özgül gravite (ASTM D 854-00) deneyleri yapılmıştır. Numunelerin 

hazırlanmasında ve deney aşamasında ilgili standart yöntemlere uyulmuştur (ASTM, 1994). Zemin örneğine ait 

tane dağılım eğrisi Şekil 2’te verilmektedir. Kıvam limitleri sonucu LL= %36, PL = %23 ve PI = %13 olarak 

bulunmuş ve Birleştirilmiş Zemin Sınıflandırma Sistemine (USCS) göre zemin örneği SC (Killi Kum) olarak 

sınıflandırılmıştır (ASTM D 2487-00). 
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Şekil 2. Çalışmada kullanılan zemininin tane dağılım eğrisi. 

Zeminin mühendislik özelliklerinin belirlenmesi için de kompaksiyon, serbest basınç, kesme kutusu ve 

konsolidasyonsuz-drenajsız (UU) üç eksenli basınç deneyleri ilgili standartlar esasında yapılmıştır (ASTM, 1994). 

Şekil 3’de laboratuvar hazırlama ve deney aşamaları gösterilmiştir.  

       

Şekil 3. Çalışmada yapılan mühendislik deneylerine ait görüntüler. 

 

3. DENEYSEL ÇALIŞMA SONUÇLARI 

Zemin örneği üzerinde yapılan Standart Proctor kompaksiyon deneyi sonucunda wopt=20.8 ve 𝛒dmax=1.71 Mg/m3 

olarak ve özgül gravite değeri de (Gs) 2.67 olarak tespit edilmiştir.  

Standart Proctor enerji seviyesinde hazırlanan katkısız örnekler üzerinde kür uygulanmadan yapılan serbest basınç 

deneyinde ortalama serbest basınç dayanımları 221 kPa olarak bulunmuştur. Buna göre kohezyon, c değeri 
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yaklaşık olarak 110 kPa’dır, Üç eksenli basınç (UU) deneyi neticesinde; iki farklı çevre basıncında (100 ve 200  

kPa) ikişer adet deney yapılmıştır. Yapılan grup raporları neticesinde c1=206.23 kPa ,  ɸ1=5.96° ve c2=188.69 kPa 

, ɸ2=9.59° olarak tespit edilmiştir. Ortalama c=197 kPa ve ɸ=7.5° olarak bulunmuştur. 100, 150 ve 2000 kPa 

normal gerilme değerlerinde 0.02 mm/dak  kesme hızında yapılan kesme kutusu deneyi sonuçlarına göre ise; 

c’=52.89 kPa ve ɸ’=26.86° olarak tespit edilmiştir. 

Geoteknik özellikleri belirlenen Meşelik zeminine uçucu kül katılarak kompaksiyon karakteristikleri ve serbest 

basınç dayanımı üzerindeki etkisi incelenmeye çalışılmıştır.  Bu amaçla daha her bir uçucu kül katkı seviyesinde 

belirlenen maksimum kuru yoğunluk ve optimum su muhtevasında hazırlanan numunelerin serbest basınç 

dayanımları belirlenmiş ve sonuçlar Tablo 3’de sunulmuştur. 

Tablo 3. Karışımların kompaksiyon parametreleri ve serbest basınç dayanımları 

 

Karışımın Oranı 

Kompaksiyon Karakteristikleri 
 

Serbest 

Basınç 

Dayanımı 

(kPa) 

Optimum su 

muhtevası(%) 

Maksimum kuru 

yoğunluk(𝛒dmax)(Mg/m3) 

Uçucu Kül(Katkısız) 38.0 1.23 60 

Meşelik Zemini(Katkısız) 20.8 1.71 221 

%95 Meşelik Zemini + %5 Uçucu Kül 21.0 1.66 225 

%90 Meşelik Zemini + %10 Uçucu Kül 21.0 1.63 232 

%85 Meşelik Zemini + %15 Uçucu Kül 22.0 1.6 235 

%80 Meşelik Zemini + %20 Uçucu Kül 22.0 1.56 245 

%75 Meşelik Zemini + %25 Uçucu Kül 22.0 1.51 248 

%70 Meşelik Zemini + %30 Uçucu Kül 24.0 1.44 249 

%65 Meşelik Zemini + %35 Uçucu Kül 25.0 1.39 251 

Laboratuvarda yapılan deneylerin amacı, arazi koşullarını laboratuvarda modellemek ve zeminlerin arazide maruz 

kaldığı yükleri ve bu yüklere karşı gösterdikleri davranışları laboratuvarda eşit koşullarda belirlemektir (Yaghoubi 

ve ark., 2017). Zeminlerin davranışının belirlendikten sonra, olumsuz yönlerini en uygun maliyetle iyileştirmek 

laboratuvarın asıl amaçları arasındadır. 

4. TARTIŞMA  

Meşelik zeminine ait fiziksel özellikler aşağıda özetlenmiştir. Buna göre;  

 Katkısızı durumda hazırlanan örneklerden Kesme kutusu deneyi sonuçlarına göre kayma mukavemeti 

parametreleri c’=52.89 kPa ve ɸ’=26.86° olduğu serbest basınç dayanımının 221 kPa, konsolidasyonsuz 

drenajsız (UU) üç eksenli deney sonucuna göre de mukavemet parametreleri c=197 kPa ve ɸ=8o olarak 

belirlenmiştir.  

Çalışmada kullanılan uçucu külün; 

 LL= %55 ve PL= %26, Özgül gravitesi 1,76; kompaksiyon karakteristiklerinin wopt=%38 ve 𝛒dmax=1.23 

Mg/m3,  
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 Kompaksiyon karakteristiklerinde hazırlanan uçucu külün serbest basınç dayanımının 60 kPa olduğu, 

Meşelik zemini ve uçucu kül karışımlarının; 

 Uçucu külün özgül gravitesi  (Gs=1.76) zemine oranla daha düşük olduğundan artan uçucu kül katkı 

oranlarında maksimum kuru yoğunluğun azaldığı ve optimum su muhtevasının arttığı, 

 Bu çalışmada kullanılan uçucu külün CaO (%4.5) içeriği düşük olduğundan, serbest basınç dayanımının 

%20 - %25 uçucu kül seviyesinde önemli oranda arttığı belirlenmiştir. Dayanım deneylerinde hazırlanana 

numuneler herhangi bir kür süresine maruz bırakılmamıştır. Bu açıdan değerlendirildiğinde kullanılan 

katkı, numunelerin erken dönem dayanımında katyon değişimi ve folokülasyona bağlı olarak oldukça 

etkili olmuştur. 

5. SONUÇ 

Zemin;  hem dolguda, hem de yapının altında taşıyıcı olarak kullanılan en önemli malzemedir. Bu sebeple her 

türlü zeminin mekanik ve/veya dinamik özelliklerinin bilinerek, olumsuz özelliklerinin ıslah edilmesi gerekir. Bu 

çalışmada uygun oranlarda karıştırılan uçucu külün zeminin dayanım özelliklerini artırdığı tespit edilmiştir. 

Böylece atık bir malzeme olan ve çevreye zararı bulunan uçucu küller kullanılarak, çevresel bir sorun oluşturması 

engellenirken ekonomiye ve zemin dayanımına da katkı sağlamış olmaktadır. 
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Özet 

Son yıllarda öne çıkan ve önemli çalışma alanlarından birisi olan kaos ve kaotik sistemler kriptoloji ve güvenli 

haberleşme, endüstriyel kontrol, yapay sinir ağları, rasgele sayı üreteçleri ve görüntü işleme gibi alanlarda 

kullanılmaktadır. Bu çalışmalarda kullanılan en temel yapı kaotik sinyali üreten bir kaotik osilatör tasarımıdır. 

Kaotik osilatörler diferansiyel denklemler kullanılarak ifade edilmektedir. Bu diferansiyel denklemlerin çözümü 

için Euler, Heun, dördüncü dereceden Runge-Kutta-4, beşinci dereceden RK5-Butcher ve Dormand-Prince 

nümerik algoritmaları kullanılmaktadır. Literatürde Euler, Heun, RK4 ve RK5- Butcher yöntemleriyle kaotik 

osilatör tasarımları bulunmaktadır. Diğer yöntemlere göre daha hassas çözümler üreten Dormand-Prince yöntemi 

kullanılarak FPGA-tabanlı kaotik osilatör tasarımı çalışmasına güncel literatür taraması yapıldığında 

rastlanmamıştır. Yapılan bu çalışmada 3 boyutlu altın oranlı kaotik sistem Dormand-Prince nümerik algoritması 

kullanılarak FPGA üzerinde 32-bit IEEE-754-1985 kayan noktalı sayı standardında tasarlanmış ve VHDL dilinde 

kodlanmıştır. Kaotik sistemin tasarımı için Xilinx ISE Design Tools kullanılmıştır. Yapılan tasarım Xilinx Virtex-

6 FPGA çipi için sentezlenmiş ve test edilmiştir. Xilinx ISE tasarım aracı kullanılarak yapılan Route-Place 

işleminden sonra elde edilen çip istatistikleri ve maksimum çalışma frekansı sunulmuştur. Elde edilen sonuçlara 

göre tasarımın maksimum çalışma frekansı yaklaşık 316 MHz olarak elde edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Dormand-Prince algoritması, FPGA, VHDL, Kaotik osilatör. 

 

1. GİRİŞ 

Kaos ve kaotik sistemler, son yıllarda üzerinde ulusal ve uluslararası birçok çalışma yapılan çalışma alanlarından 

birisidir. İlk kez matematikçi ve aynı zamanda meteoroloji uzmanı olan Edward Norton Lorenz tarafından 1963 

yılında keşfedilmiştir. Lorenz yaptığı çalışmada, başlangıç şartlarında yapılacak olan en küçük değişikliğin bir 

süre sonra tahmin edilemeyen sonuçlara neden olacağını göstermiştir. Bu çalışma ile kaotik sistemlerin temelleri 

atılmıştır. Ardından literatüre Sprott, Rössler, Rikitake, Burke-Shaw, Pehlivan-Wei, Abooee ve Deng kaotik 

sistemleri gibi birçok kaotik sistem sunulmuştur. Kaos ve kaotik sistemler başlangıç şartlarına hassas bağlı, 

rasgele, doğrusal olmayan düzensiz görünümlü davranışlar sergileyen ama kendi içinde kendine özgü bir düzene 

sahip sistemlerdir (Tuna ve Fidan, 2018).  Bu sistemler değişken, gürültü benzeri işaretler üretirler ve periyodik 

olmayan yapılardır. Kaotik sistemler karmaşık yapılar gibi gözükse de temeli basit diferansiyel denklemlerden 

oluşmaktadır (Yılmaz ve Güler, 2006). Kaotik sistemlerin bu özelliklerinden dolayı, bu sistemler ile ilgili birçok 

araştırma alanında araştırmalar yapılmaktadır. Bu araştırma alanları arasında kontrol (Yassen, 2005 & Park ve 

ark., 2005) görüntü işleme (Chen ve ark., 2004 & Pareek ve ark., 2006), kriptoloji ve güvenli haberleşme (Pehlivan 

ve ark., 2007 & Li ve ark., 2001), yapay sinir ağları (Alçın, 2017 & Karunasinghe ve ark., 2006), biyomedikal 

(Lin ve Huang, 2013), endüstriyel kontrol (dos Santos, 2009 & Lu ve ark., 2003) ve rasgele sayı üreteçleri (Danger 

ve ark., 2009 & Varchola ve Drutarovsky, 2010) gibi alanlar bulunmaktadır. Literatürde kaotik sinyal üreteçlerinin 

farklı platformlarda tasarımları yapılabilmektedir. Bu platformlara örnek olarak Dmitriev ve arkadaşları 

tarafından, kaotik sinyal üreteci ve kaotik haberleşme sistemleri, dijital sinyal işlemcileri (Digital Signal 

Processors (DSP)) ile yazılımsal ve donanımsal olarak tasarlanmıştır (Dmitriev ve ark., 2000). Akgül ve 

arkadaşları tarafından yapılan çalışmada, denge noktaları olmayan kaotik sistemin elektronik devre uygulaması 

gerçekleştirilmiş, faz portreleri ve osiloskop çıktıları üretilmiştir. Bu kaotik sistem Labview-tabanlı Field 
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Programmable Gate Array (FPGA) çipi üzerinde ve 32-bit kayan noktalı sayı standardında FPGA tabanlı kaotik 

osilatör tasarımı yapılmış daha sonra FPGA-tabanlı tasarım ile Labview tabanlı tasarımın sonuçları 

karşılaştırılmıştır (Alçın ve ark., 2018). Pehlivan ve arkadaşları yaptıkları çalışmada, Rucklidge kaotik üretecini 

Matlab-Simulink ve Orcad-PSpice programlarını kullanarak senkronizasyon ve maskeleme iletişim devreleri için 

kaotik osilatör tasarımını gerçeklemişlerdir (Pehlivan ve ark., 2010). Rajagopalan ve arkadaşları yaptıkları 

çalışmada, kriptografik haberleşme için gerçek rasgele sayı üreteçlerinin büyük öneminin olduğundan güvenli 

haberleşme alanında kullanılabileceğini belirtmişlerdir. Ayrıca bu çalışmada, CMOS (Complementary Metal 

Oxide Semiconductor) Boolean kaotik üretecine göre gerçek rasgele sayı üreteci tasarımının ASIC (Application 

Specific Integrated Circuit) yaklaşımı 45 nm CMOS teknolojisine bağlı Cadence virtuoso aracı vasıtasıyla 

modellemesi yapılmıştır (Rajagopalan ve ark., 2017). Ge ve arkadaşlarının sundukları çalışmada, Lyapunov 

asimptotik kararlılık teoremi ispatlanmış ve farklı düzen sistemlerinin genelleştirilmiş senkronizasyonunun özel 

bir türünün üç farklı sıralama ile senkronize edilen bir Quantum-CNN (Cellular Neural Network) osilatörü tasarımı 

üzerinde çalışılmıştır (Ge ve ark., 2008). Chiuab ve arkadaşları tarafından yapılan çalışmada, Lorenz kaotik 

sisteminin mikroişlemci tabanlı olarak tasarımı gerçekleştirilmiştir (Chiuab ve ark., 2013). Tuna ve arkadaşları 

sundukları çalışmada, 32 bit IQ-Math sabit noktalı sayı standardında Heun algoritması kullanılarak üç boyutlu 

kaotik çekirdeği FPGA çipinde ayrık zamanlı olarak tasarlamışlardır (Tuna ve ark., 2016). Koyuncu ve arkadaşları 

çalışmalarında, dördüncü dereceden Runge-Kutta metodu ile Sundarapandian-Pehlivan kaotik sistemini VHDL 

(Very High Speed Integrated Circuit Hardware Description Language) dilini kullanarak FPGA çipinde sayısal 

tümleşik devre modelini ve PSpice programında ise analog devre modelini tasarlamışlardır. Yapılan çalışmada 

sonuçlar karşılaştırılmıştır (Koyuncu ve Özcerit, 2016). Azzaz vd. yaptıkları çalışmada 3 boyutlu kaotik sistemi 

Xilinx Virtex-II FPGA çipi üzerinde VHDL dilinde Euler nümerik algoritması kullanarak 32 bit (16Q-16I) sabit 

noktalı sayı formatında gerçeklemiştir. Tasarımın çalışma frekansı 38.86 MHz olarak belirtilmiştir (Azzaz ve ark., 

2013), gibi tasarımlar gösterilebilir. Bütün bu çalışmalar için gerekli olan en temel yapı kaotik sinyal üreten bir 

kaotik sinyal üretecidir. Kaotik osilatörler diferansiyel denklemlerle ifade edilir ve bu denklemler farklı nümerik 

algoritmalarla modellenebilmektedir. Örnek olarak Euler (Lee, 2010), Heun (Tuna ve Fidan, 2016), dördüncü 

dereceden Runge Kutta (RK4) (Tlelo-Cuautle ve ark., 2015) ve beşinci dereceden Runge Kutta Butcher (RK5-

Butcher) (Koyuncu ve ark., 2017) gösterilebilir. Bu çalışmada yukarıda belirten yöntemlerden farklı olarak altın 

orana sahip kaotik sistem ilk defa Dormand-Prince yöntemi kullanılarak FPGA üzerinde modellenmiştir. Güncel 

literatür tarandığında böyle bir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışmada ikinci bölümde, Dormand-Prince nümerik 

algoritması ve 3-Boyutlu altın orana sahip kaotik sistem ile ilgili bilgiler verilmiştir. Çalışmanın üçüncü 

bölümünde, FPGA çipi üzerinde tasarımı yapılan Dormand Prince-tabanlı altın orana kaotik sistemin modeli ve 

çip istatistikleri sunulmuştur. Son bölümde ise çalışmadan elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. 

 

2. DORMAND-PRINCE-TABANLI 3-BOYUTLU ALTIN ORANA SAHİP KAOTİK SİSTEM  

Literatürde kaotik sistemler Euler, Heun, dördüncü derecen Runge-Kutta ve beşinci dereceden Runge-Kutta-

Butcher gibi nümerik algoritmalar kullanılarak modellenebilmektedir. Bu çalışmada sunulan kaotik sistem ilk defa 

Dormand-Prince yöntemi kullanılarak modellenmiştir. Denklem (1)’de Dormand-Prince algoritması verilmiştir. 

Dormand-Prince algoritması k1, k2, k3, k4, k5, k6 ve k7 olmak üzere yedi adımdan oluşmaktadır. 1iy  değerinin 

hesaplanabilmesi için ilk önce yedi adımın hesaplanması gerekmektedir. Burada k1, başlangıç şartları ve h kadar 

adım sayısı sonundaki elde edilen sonuç; k2 değeri, h adım sayısı ve k1 değeri kullanılarak elde edilen sonuç; k3 

değeri, h adım sayısı, k1 ve k2 değerleri kullanılarak elde edilen sonuç; k4 değeri h adım sayısı, k1, k2 ve k3 

değerleri kullanılarak elde edilen sonuç; k5 değeri h adım sayısı, k1, k2, k3 ve k4 değerleri kullanılarak elde edilen 

sonuç; k6 değeri h adım sayısı, k1, k2, k3, k4 ve k5 değerleri kullanılarak elde edilen sonuç; k7 değeri ise h adım 

sayısı, k1, k2, k3, k4, k5 ve k6 değerleri kullanılarak elde edilen sonuçtur. Sayısal çözüm amaçlı bir sonraki y i+1 

değerinin hesaplanabilmesi için yi değeri ve h adım sayısı kullanılır. Bu denklemde Dormand-Prince (DP) 

algoritmasının adım aralığı h=0.01 ve başlangıç şartları olan x0=0, y0=0, z0=0 olarak alınmıştır (Alçın ve ark., 

2016 & Yuan ve ark., 2017).  
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Diferansiyel denklem şeklinde ifade edilen kaotik sistemin denklem (2)’de matematiksel ifadesi verilmiştir. 

Burada x, y ve z kaotik sistemin durum değişkenlerini, a ve b sistem parametrelerini ve x0, y0 ve z0 başlangıç 

şartlarını ifade etmektedir. Sunulan kaotik sisteme ait parametrelerin ve başlangıç şartlarının değerleri denklem 

(3)’te sunulmuştur. 

byxydtdz

xxzdtdy

azxydtdx







/

/

/

           (2) 

0,0,0

1,5.0

000 



zyx

ba
           (3) 

Seçilen kaotik sistem ilk olarak Matlab-tabanlı olarak modellenmiştir. Matlab analizi sonucunda zaman serileri 

Şekil 1’de, faz portreleri Şekil 2’de görülmektedir. 

 

 

Şekil 1. DP-tabanlı altın oran kaotik osilatör zaman serileri 
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Şekil 2. DP-tabanlı altın oran kaotik osilatör faz portreleri 

 

3. FPGA ÜZERİNDE DORMAND-PRINCE-TABANLI 3-BOYUTLU KAOTİK SİSTEM TASARIMI  

Bu çalışmada sunulan kaotik sistem, DP nümerik algoritması kullanılarak 32-bit IEEE 754-1985 kayan noktalı 

sayı standardı ile FPGA üzerinde çalışmak üzere modellenmiştir. Yapılan tasarım bir donanım tanımlama dili olan 

VHDL dili kullanılarak kodlanmıştır. Tasarlanan bu kaotik osilatörün Xilinx ISE 14.7 kullanılarak elde edilen 

blok diyagramı Şekil 3’te görülmektedir. Tasarlanan kaotik sistemin üzerinde bulunan 1-bit BASLA sinyali 

sistemin çalışması için gereken kontrol sinyalini, 1-bit CLK sinyali ise sistemin senkronizasyon sinyalini ifade 

etmektedir. Sistem çıkışında ünitenin sonuç ürettiğini gösteren 1-bit KS_SH sinyali ve 3 adet 32-bit kaotik sinyal 

değeri taşıyan KSX1, KSX2 ve KSX3 sinyalleri bulunmaktadır. Tasarımın yapısı multiplexer ünitesi (MUX), 

kaotik osilatör ünitesi ve filtre ünitesi elemanlarından oluşmaktadır. 

 

 

Şekil 3. DP-tabanlı kaotik osilatör blok şeması 

Kaotik sistemde kullanılan çarpıcı, toplayıcı, bölücü ve çıkarıcı gibi temel birimler sabit noktalı sayı standartlarına 

uygun IP-Core Generator kullanılarak oluşturulmuştur. Gerçeklenen bu kaotik osilatör VHDL dili kullanılarak bir 

testbench ünitesi oluşturulmuş ve test edilmiştir. DP-tabanlı altın oran kaotik sistemine ait Xilinx ISE Design Tools 

programı kullanılarak elde edilen simülasyon sonuçları Şekil 4’te görülmektedir. 
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Şekil 4. DP-tabanlı altın orana sahip kaotik osilatörün Xilinx ISE 14.7 simülasyon sonuçları 

FPGA çiplerinde çalışmak üzere tasarımı yapılan DP-tabanlı kaotik sistemin Xilinx ISE Design Tools kullanılarak 

Place & Route işleminin ardından elde edilen çip istatistikleri Tablo 1’de verilmiştir. Kaotik osilatörün çalışma 

frekansı çip istatistiklerinden de görüldüğü gibi 316.756 Mhz olarak hesaplanmıştır. 

 

Tablo 1. DP-tabanlı altın orana sahip kaotik sitemin FPGA çip kullanım istatistikleri 

Logic Utilalazition Used Available Utilization Max. Operating Frequency (MHz) 

Number of Slice Registers 113,413 301,440 37 % 

316.756 

Number of Slice LUTs 101,399 150,720 67 % 

Number of Occupied Slices 31,350 37,680 83 % 

Number of IOBs 99 600 16 % 

Number of BUFG/BUFGCTRLs 1 32 3 % 

Number of DSP48E1s 180 768 23 % 

 

4. SONUÇLAR 

Kriptoloji, güvenli haberleşme, endüstriyel kontrol, yapay sinir ağları, rasgele sayı üreteçleri ve görüntü işleme 

gibi kaos-tabanlı uygulamalarda kullanılan en temel yapı kaotik sinyali üreten bir kaotik osilatör yapısıdır. Kaotik 

sistemler diferansiyel denklemler ile ifade edildiğinden literatürde kaotik sistemlerin nümerik çözümleri için Euler, 

Heun, dördüncü dereceden Runge-Kutta ve beşinci dereceden Runge-Kutta-Butcher tabanlı çözümler önerilmiştir. 

Yapılan bu çalışmada literatürde sunulan nümerik yöntemlerden farklı olarak Dormand-Prince nümerik 

algoritması kullanılarak altın oranlı kaotik sistem FPGA üzerinde 32-bit IEEE-754-1985 kayan noktalı sayı 

standardında tasarlanmıştır. Tasarım Xilinx ISE Design Tools kullanılarak VHDL dilinde kodlanmıştır. Yapılan 

tasarım Xilinx Virtex-6 FPGA çipi için sentezlenmiş ve test edilmiştir. Sunulan çalışmada, Dormand-Prince-

tabanlı altın oranlı kaotik sistemin maksimum çalışma frekansı 316.756 MHz’dir. Bu çalışmada sunulan FPGA 

üzerinde Dormand-Prince tabanlı altın oranlı kaotik osilatör tasarımı kullanılarak sonraki çalışmalarda güvenli 

haberleşme ve gerçek rasgele sayı üreteci tasarımı gibi farklı kaos-tabanlı mühendislik uygulamaları 

gerçekleştirilebilir. 
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Abstract 

Component importance measures are widely used in engineering and reliability analysis in testing the safety of 

running systems. There are a lot of measures to realize which components play a more important role than the 

others. The most common ones belong to Birnbaum and Barlow and Proschan. In this paper, a new method has 

been proposed to evaluate the Birnbaum and Barlow-Proschan component importance measures for all types of 

systems appearing in the literature. This new method is much easier than the existing ones. 

Keywords: Component importance, Birnbaum importance, Barlow-Proschan importance. 

1. INTRODUCTION 

Samaniego (1985) introduced the concept of system signature, which is a very practical tool for representing the 

lifetime distribution of coherent systems. For a coherent system having lifetime 𝑇 consisting of 𝑛 components with 

independent and identically distributed (i.i.d.) lifetimes 𝑇1, 𝑇2, … , 𝑇𝑛, the system signature is an 𝑛-dimensional 

vector 𝑝 whose 𝑖th element is given by 

𝑝𝑖 = 𝑃{𝑇 = 𝑇𝑖:𝑛}, 

where 𝑇𝑖:𝑛 is the 𝑖th order statistic corresponding to the lifetimes 𝑇1, 𝑇2, … , 𝑇𝑛, 𝑖 = 1,2, … , 𝑛. The 𝑖th element of 𝑝 

can be computed from 

𝑝𝑖 = 𝑎𝑛−𝑖+1(𝑛) − 𝑎𝑛−𝑖(𝑛), (1) 

where 

𝑎𝑖(𝑛) =
𝑟𝑖(𝑛)

(
𝑛
𝑖
)

 
(2) 

and 𝑟𝑖(𝑛) is the number of path sets of the system with exactly 𝑖 working components (Boland, 2001). 

Using equations (1) and (2), we have 

𝑟𝑖(𝑛) = (
𝑛
𝑖
) ∑ 𝑝𝑗

𝑛

𝑗=𝑛−𝑖+1

. 

Obviously, the number 𝑟𝑖(𝑛) has a vital importance in evaluating system signatures. Recently, Franko and Yalcin 

(2017) introduced a new number, 𝑓𝑖,𝑠(𝑛), which is closely related to 𝑟𝑖(𝑛), that denotes the number of path sets 

with exactly 𝑖 working components such that the component at 𝑠th place functions. 

 

The reliability of a coherent system with signature vector 𝑝 and lifetime 𝑇 can be represented as a mixture of 

reliabilities of 𝑇1:𝑛, 𝑇2:𝑛, … , 𝑇𝑛:𝑛 with respective weights 𝑝1, 𝑝2, … , 𝑝𝑛 as 

𝑃{𝑇 > 𝑡} = ∑𝑝𝑖𝑃{𝑇𝑖:𝑛 > 𝑡}

𝑛

𝑖=1

. 
 

(3) 

The representation (3) was used to compare systems with different structures, evaluation of reliability 

characteristics, and ordering properties of coherent systems (see e.g. Kochar et al., 1999, Navarro et al., 2005, 
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Navarro and Rychlik, 2007, Samaniego et al., 2009, Zhang, 2010, Zhang and Li, 2010, Navarro and Rubio, 2011). 

For a coherent system with structure function 𝜙 one can rewrite (3) as 

𝑃{𝑇 > 𝑡} = ∑ 𝑝
𝑖
𝑃{𝑇𝑖:𝑛 > 𝑡}

𝑛−𝑘𝜙+1

𝑖=𝑑𝜙

, 

where 𝑑𝜙 is the minimum number of failed components that may cause failure of the system and 𝑘𝜙 is the 

minimum number of working components required for the functioning of the system. For an extensive review of 

system signature and its applications see the books of Samaniego (2007) and Lisnianski and Frenkel (2011). 

 

Component importance has a substantial role in reliability analysis since realizing the importance of each 

component in a system helps engineers to design and monitor the system in a more accurate way. There are various 

component importance measures defined in the literature. The two most commonly used importance measures 

were defined by Birnbaum (1969) and by Barlow and Proschan (1975). In this study, we introduce a simpler way 

than the ones taking place in the literature for computing the Birnbaum and Barlow-Proschan component 

importance measures. 

 

2. EVALUATION OF BIRNBAUM IMPORTANCE AND BARLOW-PROSCHAN IMPORTANCE 

USING 𝒇𝒊,𝒔(𝒏) 

Let 𝑋𝑖(𝑡), taking on values 0 and 1, denote the state of the 𝑖th component at time 𝑡. Assume, for 𝑖 = 1,2,… , 𝑛, 

that 𝑋𝑖(𝑡) = 0 if 𝑖th component is in failed state and 𝑋𝑖(𝑡) = 1 if it is in functioning state. 

2.1 Birnbaum Importance 

If 𝑇 denotes the lifetime of a system, the Birnbaum importance of the 𝑠th component at time 𝑡 is defined by 

𝐼𝑠(𝑡) = 𝑃{𝑇 > 𝑡|𝑋𝑠(𝑡) = 1} − 𝑃{𝑇 > 𝑡|𝑋𝑠(𝑡) = 0}. (4) 

for 1 ≤ 𝑠 ≤ 𝑛. 

On the other hand, for a coherent system consisting of 𝑛 independent and identically distributed components with 

common cumulative distribution function 𝐹(𝑡) = 𝑃{𝑇𝑠 ≤ 𝑡} and survival function �̅�(𝑡) = 𝑃{𝑇𝑠 > 𝑡}, 1 ≤ 𝑠 ≤ 𝑛 

and 𝑡 ∈ ℝ, the Birnbaum importance of 𝑠th component can be computed, using 𝑓𝑖,𝑠(𝑛), by 

𝐼𝑠(𝑡) =
∑ 𝑓𝑖,𝑠(𝑛)�̅�(𝑡)

𝑖𝐹(𝑡)𝑛−𝑖𝑛
𝑖=1

�̅�(𝑡)
−
∑ (𝑟𝑖(𝑛) − 𝑓𝑖,𝑠(𝑛)) �̅�(𝑡)

𝑖𝐹(𝑡)𝑛−𝑖𝑛
𝑖=1

�̅�(𝑡)
. 

 

(5) 

For complex systems evaluation of Birnbaum importance of any component using formula (4) is extremely 

challenging since it includes conditional probabilities. One can overcome this problem by using (5) instead. 

2.2 Barlow and Proschan Importance 

If 𝑇𝑠 denotes the lifetime of the 𝑠th component, the Barlow and Proschan importance of that component is defined 

by 

𝐼𝑠
𝐵𝑃 = 𝑃{𝑇 = 𝑇𝑠}, 

which can be interpereted as the probability that 𝑠th component causes the system failure and evaluated by 

𝐼𝑠
𝐵𝑃 = ∫ 𝐼𝑠(𝑡)𝑑𝐹𝑠(𝑡)

∞

0

, 
 

(6) 

where 𝐹𝑠(𝑡) is the cumulative distribution function of the random variables 𝑇𝑠 for 1 ≤ 𝑠 ≤ 𝑛. 
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On the other hand, for a coherent system consisting of 𝑛 independent and identically distributed components with 

structure function 𝜙 and signature vector 𝑝 = (0,… ,0, 𝑝𝑑𝜙 , … , 𝑝𝑛−𝑘𝜙+1, 0, … ,0), the Barlow and Proschan 

importance of 𝑠th component can be computed, using 𝑓𝑖,𝑠(𝑛), by 

𝐼𝑠
𝐵𝑃 = ∑ 𝑝𝑗

𝑛−𝑘𝜙+1

𝑗=𝑑𝜙

ℎ𝑛−𝑗,𝑠(𝑛)

∑ ℎ𝑛−𝑗,𝑠(𝑛)
𝑛
𝑠=1

, 

 

(7) 

where 

ℎ𝑖,𝑠(𝑛) = 𝑓𝑖,𝑠(𝑛) + 𝑓𝑖+1,𝑠(𝑛) − 𝑟𝑖(𝑛). 

For complex systems with components having complicated lifetime distributions evaluation of Barlow and 

Proschan importance of any component using formula (6) is extremely challenging. One can overcome this 

problem by using (7) instead of (6) since it includes combinatorics instead of integrals and may reduce the 

computation time dramatically. 

3. NUMERICAL ILLUSTRATIONS 

Yalcin and Franko (submitted for publication) obtained formulae for the number 𝑓𝑖,𝑠(𝑛) for 𝑚-consecutive-𝑘,𝑙-

out-of-𝑛:𝐹 system and combined 𝑚-consecutive-𝑘-out-of-𝑛:𝐹 & consecutive 𝑘𝑐-out-of-𝑛:𝐹 system. 

Using (7), Barlow and Proschan importance for a 3-consecutive- 4, 𝑙-out-of- 15:𝐹 system of each component is 

computed for several values of 𝑙 and presented in Table 1. 

Table 19. Barlow and Proschan importance for a 3-consecutive-4,𝑙-out-of-15:𝐹 system 

 

 

𝑠 
𝑙 

1 2 3 4 

1 0.0249 0.0190 0.0215 0.0144 

2 0.0469 0.0488 0.0416 0.0327 

3 0.0661 0.0754 0.0605 0.1705 

4 0.1495 0.0996 0.0956 0.0691 

5 0.0369 0.0527 0.0737 0.0652 

6 0.0451 0.0854 0.0904 0.0683 

7 0.0532 0.0927 0.0689 0.0530 

8 0.1494 0.0528 0.0956 0.0536 

9 0.0532 0.0927 0.0689 0.0530 

10 0.0451 0.0854 0.0904 0.0683 

11 0.0369 0.0527 0.0737 0.0652 

12 0.1495 0.0996 0.0956 0.0691 

13 0.0661 0.0754 0.0605 0.1705 

14 0.0469 0.0488 0.0416 0.0327 

15 0.0249 0.0190 0.0215 0.0144 
 

Using (7), Barlow and Proschan importance for a combined 3-consecutive-3-out-of-10:𝐹 and consecutive 𝑘𝑐-out-

of-10:𝐹 system of each component is computed for several values of 𝑘𝑐 and given in Table 2. 
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Table 2. Barlow and Proschan importance for components of a combined 3-consecutive-3-out-of-10:𝐹 and 

consecutive 𝑘𝑐-out-of-10:𝐹 system 

 

𝑠 
𝑘𝑐 

5 7 9 

1 0.0122 0.0507 0.0334 

2 0.1288 0.1146 0.1444 

3 0.1207 0.1146 0.1444 

4 0.0988 0.1055 0.0334 

5 0.1395 0.1146 0.1444 

6 0.1395 0.1146 0.1444 

7 0.0988 0.1055 0.0334 

8 0.1207 0.1146 0.1444 

9 0.1288 0.1146 0.1444 

10 0.0122 0.0507 0.0334 

3. CONCLUSION 

In this work, alternative formulae have been proposed to evaluate the most common component importance 

measures, namely Birnbaum component importance and Barlow and Proschan component importance. These new 

formulae is based on the number 𝑓𝑖,𝑠(𝑛), proposed by Franko and Yalcin (2017), and valid for all types of systems 

appearing in the literature. Computing Birnbaum and Barlow-Proschan component importance measures using 

these new formulae are much easier than using the existing ones since they include only combinatorics. 
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Abstract 

Thermo-responsive shape memory polymers (SMPs) are commonly used smart materials and shape memory 

polyurethanes (SMPUs) are one of the most popular examples. In this manner, formation of nanocomposite 

materials by introducing hydrophilic nanoparticles as switching element into polymer matrix is a very useful 

approach to obtain the water-responsive SMPs. Among these nanoparticles, nano-Al2O3 have attracted much 

attention due to their availability, stability, hydrophilicity, large amounts of hydroxyl groups and suitable 

mechanical strength.  

In this study, an applicable method is introduced for fabricating dual responsive (thermal and water sensitive) 

shape memory composite nanofibers. Commercially available SMPU was filled with nano-aluminium oxide 

(nano-Al2O3) (5-20, wt. %) by simple solution mixing method and nanofibers were fabricated via electrospinning. 

The modification of SMPU by nano-Al2O3 is a simple method for obtaining dual responsive nanostructures without 

need for complex synthesis routes. Besides morphological (SEM), chemical (FT-IR) properties, shape memory 

performances of the composite nanofibrous webs were investigated by mechanical-thermo-aqueous programming 

tests. 

The results showed that nano-Al2O3 can be well dispersed within the SMPU matrix by a surfactant modification 

and SMPU nanofibrous webs had good surface morphology. The strong hydrogen bond interactions between 

SMPU chains and hydroxyl groups on nano-Al2O3 were identified by FT-IR. According to thermal-aqueous test 

results, the minimum values of 50% shape fixity belonged to neat SMPU, whereas the composite nanofibers 

containing 20% nano-Al2O3 had the maximum value of 95%. Furthermore, this sample had a shape recovery of 

96% and 75.41% of this recovery belongs to water-induced shape memory effect. These results are promising and 

therefore suggest that modifications SMPU conducted by nano-Al2O3 could be applicable for obtaining an 

excellent thermally-induced and water-induced shape memory effect, simultaneously. 

Keywords: Shape memory polymer composites, nanofiber, thermal sensitive, water/moisture sensitive, dual 

responsive shape memory effect, nano-Al2O3. 

1. INTRODUCTION 

Shape memory polymers (SMPs) are a type of smart materials having the ability of switching from their temporary 

shape(s) to original shape an external stimulus such as temperature, water/moisture, light, electricity, pH, etc. (Hu 

and Chen, 2010; Hu et al., 2012a-b). In both academic and industrial areas, researchers focus on thermal induced 

structures especially segmented shape-memory-polyurethanes (SMPUs) possessing several unique properties, 

such that low production cost, flexibility, high deformation, low density and good processing performance for 

textile applications (Qi et al., 2014; Tan et al., 2017; Wang et al., 2018). However, especially biomedical and tissue 

engineering applications of thermal induced SMPs are limited because their switching temperature does not fall 

completely within the range of room temperature to physiological temperature. Also, SMPU still has some 

disadvantages, such as poor surface wettability, insufficient shape memory effect within the range of room 

temperature to physiological temperature and mechanical strength. For this reason, for comfort and biomedical 

applications, there is a need of SMPU modification to have a switching temperature suitable for body and create 

dual responsiveness that can be stimulated by different external stimulus such as water/moisture. Thus, water 

responsive SMPs have gained popularity besides thermal responsive structures (Chen et al., 2015). In order to 

obtain water-induced SMPs and modify mechanical characteristics of SMPUs, nanocomposite production by 

introducing hydrophilic nanoparticles as reinforcing filler or the switching element into polymer matrix may be a 

useful approach. Use of hydrophilic nanoparticles such as graphene oxide (Qi et al., 2014), organoclay, cellulose, 
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nano-Al2O3 etc. (Wang et al., 2018) for water induced composite materials has drawn attention recently. Among 

these nanoparticles, nano-Al2O3 could provide water-induced shape memory effect whose hydrogen bonds can be 

reversibly regulated by water molecules (Luo et al., 2011; Zhu et al., 2012; Tan et al., 2017) and plasticizing effect 

of water molecules (Uzal et al., 2017). 

Although there are some studies about SMPs based on PU in film, gel and filament forms, the number of nanofiber 

web studies from SMPU is relatively few (Tan et al., 2015). Besides, in nanofiber form, water-responsive shape 

recovery speed is faster (which is crucial for shape memory effect) and shape recovery mechanism can be 

investigated in detail due to extremely high specific surface area of nanofibers (Wang et al., 2018).  

In order to use the mentioned advantages of nanofiber form, it was aimed to produce shape memory structures 

having heterogeneous-twin-switch shape memory function (thermal and moisture responsiveness simultaneously) 

with a faster response compared to film and filament forms. Commercially available SMPU was filled with nano-

Al2O3 (5-20, wt. %) by simple solution mixing method and nanofibers were fabricated via electrospinning. To the 

best of our knowledge, up to now, the application of PU/SMPU nanocomposites as thermal and water induced 

shape memory materials has not been reported. Besides morphological (SEM), chemical (FT-IR) properties, shape 

memory performances of the composite nanofibrous webs were investigated by mechanical-thermo-aqueous 

programming tests. 

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1. Materials 

Pellet-type MM-3520 SMPU (SMP Technologies Inc. Japan) was used as matrix material which has a Tg of 35°C, 

suitable for body applications to produce composite nanofibers. The particular SMPU is ester-based thermoplastic 

polyurethane SMP obtained from the Mitsubishi Heavy Industries (MHI), Japan. Hydrophilic Al2O3 particles (α-

Al2O3) with nano-size of 4 nm were used as nanofiller for composite SMPU- nano-Al2O3 solutions and obtained 

from Nanografi Co., Ltd. (Turkey). The selected, surfactant polyoxyethylenesorbitan monooleate (Tween 80, 

Sigma Aldrich, USA) was used to enhance the dispersion properties of the hydrophilic cellulose in hydrophobic 

matrix. N, N-dimethylformamide (DMF) as solvent was purchased from Sigma-Aldrich (USA). All of the organic 

and inorganic reagents were of analytical grade and used as received without further purification.  

2.2. Methods 

The SMPU- nano-Al2O3 composite nanofibers were produced by introducing nano-Al2O3 particles as nanofiller 

into a SMPU matrix. For this aim first, SMPU pellets were dissolved in DMF at a concentration of 10 wt. % at 

60°C for 6 h. A 10 wt. % dispersion of the nano-Al2O3 particles and a fixed amount of nonionic polysorbate 

surfactant in DMF was prepared by ultrasonic treatments using an ultrasonicator (Sonopuls HD 2200, Bandelin 

Sonopuls Corp.). The nano-Al2O3 solution was drop wise transferred into the SMPU and was kept under ultrasonic 

stirring for another 1 hour at room temperature. The final solutions consisted of 10 wt. % SMPU with Al2O3 

concentrations ranging from 0 to 20 wt. % relative to the polymer weight. The prepared composites solutions were 

spun by an electrospinning system consisting of a 10 ml plastic syringe which was driven by a pump, and the 

syringe needle was connected to a DC power supply. The composite nanofibrous webs were fabricated with 18 

kV high voltage and 1 mL/h feeding rate and a fixed needle to collector distance of 18 cm. The composite fibres 

were collected on an aluminium foil placed on the grounded electrode plate for a duration of 5h using a single 

syringe in the electrospinning system. The obtained composite nanofibrous webs were stored at 70°C for 24 h to 

remove the residual solvent.  

The morphology and fiber diameter of SMPU- nano-Al2O3 nanofibrous webs were characterized using a scanning 

electron microscope (SEM, Fei Quanta FEG 250, USA) with an accelerating voltage of 20 kV and a current of 10 

µA at a high magnification power up to 3000. The average fiber diameter was calculated from value of 50 points 

randomly selected from SEM images by using Digimizer by Softpedia. The Perkin Elmer Spectrum BX of Fourier 

Transform Infrared Spectrophotometer was used to investigate chemical compositions of the composite 

nanofibrous webs by KBr technique at 4 cm-1 resolution number with 2 cm-1 interval and 16 scan numbers in the 

range of 4000 and 400 cm-1.  
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The shape memory performances of nanofibrous webs were investigated by thermo-aqueous programming 

procedure (Korkmaz Memiş and Kaplan, 2017) including shape memory tests under different thermal and moisture 

conditions. In thermo-aqueous programming procedure, the composite nanofibrous web samples were immersed 

into hot water (40°C) for 10 minutes and then were extended by 50% elongation with tensile test machine to the 

first temporary shape. The strain was kept constant under external stress. After cooling down to the room 

temperature and drying in oven at 40°C, (above Tg of SMPU), the samples recovered to the second temporary 

shape. Finally, the samples recovered from second temporary shape to their original shape by immersion into hot 

water. The total shape fixity ratio (Rf) and shape recovery ratio (Rr) were calculated according to the below 

formulas. 
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In the formulas, L , loadL , , L  and L represented for the original length, the extended length under stress, the 

fixed length of free stress and final length triggered by hot water respectively.  

3. RESULTS & DISCUSSION 

SEM images show that, very smooth neat SMPU nanofibers with the average diameter of 310±51 nm were 

obtained (Figure 1a). It can be clearly observed that the average diameters of all the nanofibers are nearly uniform 

which are from 310 to 397 nm except for the sample containing 20 wt. % concentration (Table 1). With nano-

Al2O3 addition, diameter and standard deviation of the composite nanofibers increased (Figure 1b-d) and also bead 

defects were formed at 20 wt. % concentration despite ultrasonic mixing with the existence surfactant (Figure 1d). 

(a) 

  

(b) 
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Figure 1. SEM images of neat SMPU (a) and composite nanofibers with varying nano-Al2O3 loading (5 wt. % (b), 10 wt. % 

(c) and 20 wt. % (d)). 

Table 1. Sample information of the neat SMPU nanofiber and composite nanofibers. 

 

 

 

 

 

 

 

The FT-IR spectra of nano-Al2O3 shows the occurrence of two bands, one centered around 3446 cm-1, second 

around 1635 cm-1. The band at 3446 cm-1 corresponds to the stretching vibrations of the (-OH) groups mainly 

associated with the (-OH) groups present on the Al2O3 nanoparticle surface and the band at 1635 cm-1 corresponds 

to the deformation vibration of the absorbed water molecules. Also, the hump appearing between 500 cm-1 and 

900 cm-1 corresponds to the vibrational frequencies of coordinate (O-Al-O) bond. The main peaks at 591 and 

656 cm-1 can be assigned to the (Al-O) stretching mode in octahedral structure of α-Al2O3; bands around 807  cm-

1 is related to (Al-O) stretching mode in tetrahedron and symmetric bending of (Al-O-H), respectively. The 

characteristic peaks of shape memory polyurethane are (-NH) stretching vibration of urethane at around 3317 cm-

1, (-CH2) stretching at 2872 cm-1, (C=O) stretching at 1727 cm-1, other modes of (-CH2) vibrations at 1457, 1413, 

(c) 

 

(d) 

 

Samples 
 

SMPU/Al2O3 ratio  

(wt. %) 

Average fiber diameter  

(nm) 

SMPU 100:00 310.40±51 

SMPU-Al2O3-5 95:5 391.66±67 

SMPU- Al2O3-10 90:10 396.62±68.09 

SMPU- Al2O3-20 80:20 500±107.77 
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and 1350 cm-1 and (-NH) vibrations at 1539 cm-1 which are approximately visible in the FT-IR spectrum of neat 

SMPU nanofibers (Figure 2(b)). In Figure 2(c-e), the (-NH) stretching vibration bands of (-NH2) has shifted to a 

higher wave number (3329 cm-1), indicating a decrease in the (-NH2) group fraction. It can be confirmed that 

coordination of ionic bonds were formed between connection of N atoms (in -NH2) of shape memory polyurethane 

and (-OH) groups of Al2O3 in proportion to the concentration.  

 
Figure 2. FT-IR spectra of nano-Al2O3 (a), neat SMPU nanofibers (b), and nanocomposite fibres with varying 

Al2O3 loading (5 wt. % (c), 10 wt. % (d) and 20 wt. % (e)). 

In thermal-aqueous test results, we obtained the least value of 48.5% shape fixity of neat SMPU whereas the 

composite nanofibers containing 20 wt. % nano-Al2O3 had the maximum value of 95%. The maximum total shape 

recovery of 96% was also obtained for 20 wt. % nano-Al2O3 (Figure 3b). Summing up, it was observed that 

produced composite nanofibers maintained its thermal-induced shape switchable effect originally existing in 

SMPU and simultaneously it possessed water-induced shape memory effect due to the percolation network of the 

whose hydrogen bonding of nano-Al2O3 can be regulated by water reversibly. In addition to high Rf and Rr, another 

index, response speed is higher for the produced composite nanofibers which are within 4 min (Figure 3b). As far 

as we know, our composite nanofibers demonstrate faster response speed than reported water-responsive shape 

memory composites.  

(a) (b) 
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Figure 3. The shape fixity (Rf) (a) and shape recovery (Rr) (b) ratios of neat SMPU and composite nanofibers 

depending on nano-Al2O3 content. (1: neat SMPU, 2: SMPU-Al2O3-5, 3: SMPU-Al2O3-10 and 4: SMPU-Al2O3-

20). 

4. CONCLUSIONS 

According to the results, with increase in nano-Al2O3 concentration, diameter and standard deviation of the 

composite nanofibers increased and also bead defects were formed. Also, the strong hydrogen bond interactions 

between SMPU chains and hydroxyl groups on nano-Al2O3 were identified by FT-IR. Furthermore, nano-Al2O3 

enhanced shape recovery of the structure due to the percolation network induced by water besides temperature 

response ability originally existing in SMPU matrix. These results are promising and therefore suggest that 

modifications SMPU conducted by nano-Al2O3 could be applicable for obtaining a faster thermally and water-

induced shape memory effect, simultaneously. 
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Özet 

Delinebilirlik; bir matkabın kayaç içinde belirli bir zamanda kayacı delerek ilerlemesidir. Bir diğer ifade ile kaya 

kütlesinde delik delme kolaylığıdır. Delme hızı m/dk, cm/dk veya mm/dk olarak ölçülür. Delinebilirlik ile delme 

hızı aynı kavram olarak tanımlanabilir. Delinebilirlik kolay veya zor olarak delme hızı ise hızlı veya yavaş olarak 

ifade edilir. Delinebilirliğe etki eden birçok parametre vardır. Bunlar makine ve ekipmana bağlı parametreler 

(sondaj makinasının tipi, dönme hızı, baskı kuvveti, matkap tipi vb.), delme işlemine bağlı parametreler (delme 

yöntemi, makinanın çalışma performansı ve bakımı, sondörün deneyimi vb.) ile jeolojik parametreler (kaya tipi, 

kayaların mekanik özellikleri, süreksizlikler, mineral bileşimi)’dir. Makine, ekipman ve delme işlemine bağlı 

parametreler kontrol edilebilir parametreler olup, jeolojik özelliklere bağlı parametreler ise kontrol edilemeyen 

parametrelerdir. Bu çalışmada, tünel araştırma amaçlı açılan 4 adet karotlu sondaj kuyusunda, sondaj çalışma 

parametreleri olan baskı, devir ile birlikte delinen kayanın tek eksenli basınç dayanımı özelliklerinin arazi ve 

laboratuvar çalışmalarından elde edilen veriler esas alınarak ilerleme hızı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Sonuç 

olarak, bazı kaya özellikleri ile ilerleme hızları arasındaki ilişkiler analiz edilerek delinen kaya türleri için en uygun 

baskı, devir ve ilerleme hızları bulunmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Karotlu sondaj, delinebilirlik, ilerleme hızı, kayaların mühendislik özellikleri, tünel araştırma 

 

1. GİRİŞ 

Günümüzde, insanoğlunun artan nüfusu nedeni ile gereksinimlerini karşılamak için yeraltı zenginliklerinin önemi 

daha da artmıştır. Yeraltı zenginliklerini insanoğluna ulaştırmak yani insanoğlunun kullanımına sunmak için ilk 

önce bu zenginliklere ulaşılması gereklidir. Bunun için yeraltı zenginliklerini kaplayan örtü tabakasının aşılması 

gereklidir. Aynı şekilde, yerüstü ulaşımının yetersiz kaldığı durumlarda yeraltından ulaşım gerekliliği ortaya 

çıkmıştır. Yerüstünden yeraltına bir yol yani bir geçidin açılması ve bu geçidin açılması içinde örtü tabakasının 

delinmesi bir gerekliliktir. Sadece yeraltındaki zenginliklere erişmek veya yeraltında yapılar oluşturmak için değil, 

yeryüzünde kayaca bağlı yapılar oluşturmak içinde kayaların delinmesi gereklidir. Kısacası, kayaların delinmesini 

gerektiren her durumda “delinebilirlik” kavramı ortaya çıkmaktadır.  

Delinebilirlik; bir matkabın kayaç içinde belirli bir zamanda kayacı delerek ilerlemesidir. Bir diğer ifade ile kaya 

kütlesinde delik delme kolaylığıdır. Delme hızı ise kayaç içerisinde, m/dk, cm/dk veya mm/dk olarak ölçülür. 

Delinebilirlik ile delme hızı aynı kavram olarak tanımlanabilir. Delinebilirlik, kolay veya zor olarak delme hızı 

ise, hızlı veya yavaş olarak ifade edilir. Delinebilirliğe etki eden birçok parametre vardır. Bunlar, makine ve 

ekipmana bağlı parametreler (sondaj makinasının tipi, dönme hızı, baskı kuvveti, matkap tipi vb.), delme işlemine 

bağlı parametreler (delme yöntemi, makinanın çalışma performansı ve bakımı, sondörün deneyimi vb.) ve jeolojik 

parametreler’dir (kaya tipi, kayaların mekanik özellikleri, süreksizlikler, mineral bileşimi vb.). Makine, ekipman 

ve delme işlemine bağlı parametreler kontrol edilebilir parametreler olup, jeolojik özelliklere bağlı parametreler 

ise kontrol edilemeyen parametrelerdir (Özdemir, 2012). Delinebilirlik analizlerinde, bu faktörlerden sadece bir 

tanesi değiştirilerek o faktörün delme hızı üzerindeki etkisi gözlenir. Delinebilirlik tayininde, farklı formasyonlar 

için ölçülen değerler karşılaştırılabilir olmalı, aynı ekipman ve eşit şartlar altında delme hızı ölçümü yapılmalıdır. 

Sondaj işlemi, birçok faktörden etkilenen karmaşık bir olaydır (Şekil 1). Matkap türü ve çapı, dönme hızı, baskı 

kuvveti, tork ve dolaşım sıvısı kontrol edilebilen parametrelerdir. Diğer yandan, kayanın fizikomekanik özellikleri 

ve jeolojik koşullar (süreksizlikler, tabakalanma durumları, tane boyutu, matriks yapısı, gözeneklilik, 

çimentolanma derecesi ve aşındırıcı mineral oranı gibi kontrol edilemeyen faktörler) kaya delinebilirliğinde etkili 
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olmaktadır (Şekil 2). Kayaların delinebilirliği ilerleme hızı, matkap aşınma miktarı, matkap ömrü ve diş batma 

gibi çeşitli kavramlarla tanımlanabilmektedir. 

 

Şekil 1. Kaya delinebilirliğini etkileyen parametreler (Thuro, 1997’den değiştirilerek) 

 

Şekil 2. Kaya delinebilirliğine etki eden jeolojik özellikler (Karaman, 2008) 

 
Kaya delinebilirliğinde kontrol edilemeyen parametrelerin belirlenmesi (jeolojik ve mühendislik özelliklerinin), 

sondaj çalışmasında kullanılacak delme yöntemi, matkap türü, matkap dönme hızı, matkap üzerine uygulanacak 

yük miktarı, delme dizisi niteliği, pompa türü, dolaşım sıvısı/hava hızı ve hacmi, personel vb. gibi kontrol 

edilebilen parametrelerin en iyi şekilde seçilebilmesine (tasarım aşamasında) imkan vermektedir. Ayrıca, elde 

edilen veriler maliyet tahminlerinde ve sondaj çalışma sürelerinin planlanmasında kullanılabilecektir (Özdemir, 

2012). Delinebilirliğe etki eden kaya yapısına bağlı faktörler, kaya formasyonundan, Mohs sertliğine, tek eksenli 

basınç dayanımından kayacın birim hacim ağırlığına, kaya kütlesinin yapısal özelliklerinden (kırıkların durumu, 

çatlaklar vb.), kayacın dokusal özelliklerine kadar birçok değişkene bağlıdır.  

Sondajda, matkabın kaya kütlesine girmesi iki ayrı işlem içerir. Bunlar;  

1. Matkap-kayaç etkileşim yüzeyinde kaya kütlesini parçalamak, 

2. Sondaj boyunca kırılan formasyon parçalarını kaldırmak, 

Bu iki işlem sondajın performansını etkiler. 

Karotlu sondajlarda elmaslı matkapların delme işlemini gerçekleştirebilmesi için, üzerlerine bir yük (baskı) 

uygulanması ve matkabın ekseni etrafında döndürülmesi gerekmektedir. Delme işlemi, matkabın baskı altında 

döndürülmesi sonucunda oluşan makaslama kuvvetinin kayacı plastik deformasyona uğratması ile 

gerçekleşmektedir. Bu makaslama kuvveti, matkap üzerine uygulanan baskı ve dönme işlevlerinin bileşkesidir 

(Heinz, 1985). Şekil 3’de görüldüğü gibi, elmaslı matkabın verimli bir delme operasyonu yapabilmesi için bu 

baskı ve döndürme kuvvetleri arasındaki ilişkinin iyi bir şekilde ayarlanması gereklidir. Delme olayının 

anlaşılabilmesi için, matkabın kesme yüzeyinin iyi bir şekilde incelenmesi gereklidir. Matkabın kayayı delme 

yeteneği, kayanın sertliği ve dayanımına bağlıdır (Özdemir, 2011). 
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Şekil 3. Kaya delme işleminde kuvvetler dengesi (Sunay, 1966) 

 

Elmaslı matkapların başlıca 3 ana kaya delme mekanizması bulunmaktadır. Bunlar (Şekil 4; Heinz, 1985); 

 1. Yontma (Şekil 4A) 

 2. Basınçla gevşetme (Şekil 4B) 

 3. Kazıma ve aşındırma (Şekil 4C) 

Delme işleminde hangi mekanizmanın gerçekleştiği, elmas tanesi cinsine, kayanın tane boyutu, sertliğine ve tek 

eksenli basınç dayanımına bağlıdır. Çatlak yayılma şekli, muhtemelen kayanın tane boyutunun bir işlevidir 

(Özdemir, 2009). 

 

 
Şekil 4. Elmaslı matkapların delme mekanizmaları (Heinz, 1985) 

 

Sondajda uygulanan gerilim, kayacın dayanımını aştığı anda, matkabın deliciliği başarıya ulaşmış olur. Kayacın 

delinmeye karşı gösterdiği bu direnç; delinme dayanımıdır. Fakat bu, bilinen dayanım parametrelerine eşdeğer bir 

dayanım türü değildir. Dahası, yaratılan gerilim alanı, istenen şekil ve boyutta bir delik oluşturabilmek için, delme 

işlemi yapılan yere doğrudan bir gerilimle uygulanmalıdır. Bu gerilimler doğada dinamik haldedir (zamana 

bağımlıdır). Fakat, delme sürecinde statik koşullara çok yakın ihmal edilebilir değerler alınır (Karanam ve Misra, 

1998). 

Çalışma kapsamında, Çambaşı Regülatörü ve HES (Çaykara/Trabzon) projesinde wire-line yöntem kullanılarak 

toplam 760 m karotlu sondaj yapılmıştır. Laboratuar çalışması olarak, alınan karotlar üzerinde petrografik analiz 

ve tek eksenli basınç dayanımı deneyleri yaptırılmıştır. Karotlu sondaj çalışmasında önemli bir sondaj çalışma 

parametresi olan baskı ve bir kayanın delinebilirliğini en çok etkileyen parametre olan tek eksenli basınç dayanımı 

değeri esas alınarak ilerleme hızının değerlendirmesi bu çalışmada amaç edinilmiştir. 
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2. ÇALIŞMA ALANI VE JEOLOJİSİ 

Çambaşı Regülatörü ve HES Projesi, Doğu Karadeniz Bölgesi, Trabzon ili Çaykara ilçe sınırları içerisinde yer 

almaktadır (Şekil 5). Çalışma alanı ve yakın çevresinin yaşlıdan gence doğru litostratigrafik birimleri Şekil 6’da 

verilmiştir.  

Proje sahası, Doğu Karadeniz Bölgesi’nde Doğu Pontidler’de yer almaktadır. Proje sahasında genel olarak 

Mesozoyik ve Senozoyik yaşlı kayaçlar ile güncel alüvyon ve yamaç molozları gözlenmektedir. Etkinliğini 

Liyas’tan başlayarak Eosen sonlarına kadar aralıklı olarak sürdüren magmatizma ile volkanik etkinliğin 

durakladığı veya hızının azaldığı dönemlerde egemen olan tortullaşma sonucunda bölgede volkanik, volkanotortul 

ve intrüzif kayaçlar yaygın hale gelmiştir. Gelişen volkanik aktivite, genellikle denizaltı volkanizması şeklinde 

oluştuğu için, yastık lavlar sıklıkla gözlenmektedir. Paleosen sonlarına doğru ise, granitoyid oluşumları 

gözlenmiştir. Magmatik kayaçların egemen olduğu kuzey zonda kaya birimleri en altta Liyas yaşlı bazalt, andezit 

lav ve piroklastikleri ile killi kireçtaşı, kumtaşı ve marndan oluşan kaya türleri ile başlamaktadır (Bulut, 1989). 

 

 
 

Şekil 5. Çambaşı Regülatörü ve HES projesi yerbulduru haritası 
 

 

Şekil 6. Çalışma alanı ve çevresinin genelleştirilmiş stratigrafik dikme kesiti (Bulut, 1989) 
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3. SONDAJ ÇALIŞMALARI VE LABORATUVAR DENEYLERI 

Çalışmada yerli üretim 2 adet TSM-750 karotlu sondaj makinası kullanılmıştır (Şekil 7). Sondaj sıvısı su ve 

polimer karışımıdır. Sondaj çalışmalarında, wire-line sondaj tekniği ve emprenye elmaslı matkaplar kullanılmıştır. 

Çalışma kapsamında, toplam derinliği 760 m olan 4 adet tünel araştırma amaçlı sondaj kuyusu açılmıştır. Tünel 

araştırma kuyularının yerleri, derinlikleri ve koordinatları Tablo 1’de görülmektedir. Sondaj kuyularında 

karşılaşılan litolojiler Tablo 2’de verilmiştir. Açılan sondaj kuyularında wire-line karotlu sondaj tekniği 

uygulanmıştır. Sondaj tekniğine ilişkin bilgiler Tablo 3’de görülmektedir. 

Sondaj kuyularından farklı litolojik birimleri temsil eden ve farklı seviyelerden alınan karot numuneleri üzerinde 

tek eksenli basınç deneyleri yapılmıştır (Tablo 5). Sondaj kuyularından farklı litolojik birimleri temsil eden ve 

farklı seviyelerden alınan karot numuneleri üzerinde, kaya birimlerini jeolojik olarak doğru isimlendirebilmek için 

petrografik analizler yapılmıştır. 

 

 
 

Şekil 7. TSM-750 karotlu sondaj makinası 
 

Tablo 1. Tünel araştırma kuyularının yerleri, derinlikleri ve kuyu bitirme süreleri 

Kuyu No 

Mühendislik Yapısı 
Derinlik 

(m) 

Koordinat 

Sondaj Süresi (gün) 
X (m) Y (m) 

 

ATSK-1 
Tünel  

230 
 

605198.442 
 

4510739.431 
 

24 

ATSK-2 Tünel 170 605421.417 4511264.044 22 

ATSK-3 Tünel 130 605328.040 4512096.038 35 

ADBSK-1 
 

Denge Bacası 230 605500.229 4511802.587 22 
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Tablo 2. Tünel araştırma kuyularında karşılaşılan litolojiler 

Sondaj No Derinlik (m) Yeraltısuyu Seviyesi (m) Litoloji 

ADBSK-1 230 80.00 

     0-3 m         Çakıltaşı-Kumtaşı-Kil Ardalanması 
     3-69 m               Riyodasitik Tüf 

     69-151 m           Kireçtaşı 

     151-158 m         Metabazalt 

     158-205 m         Dasit 

     205-230 m         Riyolit 

ATSK-1 230 172 

     0-6 m                 Moloz 

6-62 m               Kireçtaşı 

62-230 m           Andezit 

ATSK-2 170 7 
     0-27.70 m          Bloklu  Moloz 

27.70-230 m      Bazalt 

ATSK-3 130 30 
      0-35.50 m          Riyodasit 

35.50-230 m      Bazalt 

 
Tablo 3. Sondaj kuyularının teknik özeti 

Sondaj No Sondaj Derinliği (m) Kuyu Çapı Muhafaza Borusu Çimentolama 
 

Matkap Tipi 

ADBSK-1 230 
0-81.25 m HQ 

81.25-230 m NQ 
0-75 m HW 0-75 m arası 

 

HQ Emprenye 

NQ Emprenye 

ATSK-1 230 
0-129.75 m HQ 

129.75-230 m NQ 
0-130.75 m HW 0-131 m arası 

 

HQ Emprenye 

NQ Emprenye 

ATSK-2 170 
0-77 m HQ 

77-170 m NQ 
0-76 m HW 0-77 m arası 

 

HQ Emprenye 
NQ Emprenye 

ATSK-3 130 
0-51 m HQ 

51-130 m NQ 
0-33 m HW 0-52 m arası 

 

HQ Emprenye 
NQ Emprenye 

 
Tablo 4. Sondaj kuyularında delinen kayaçların tek eksenli basınç dayanımları 

Sondaj No 
Sondaj Derinliği 

(m) 

Litoloji Ortalama Tek Eksenli Basınç Dayanımı σc 

(kg/cm2) 

ABDSK-1 230 

Kireçtaşı 1397.30 

Metabazalt  928.60 

Dasit 304.90 

Riyolit 1309.80 

ATSK-1 230 
Kireçtaşı 1376.20 

Andezit  696.50 

ATSK-2 170 Bazalt 394.00 

ATSK-3 130 
Riyodasit 304.90 

Bazalt  928.60 

 

4. DELİNEBİLİRLİĞİN DEĞERLENDİRİLMESİ 

Bu çalışmada, en önemli sondaj parametrelerinden biri olan baskı ve devir değerleri değiştirilerek ilerleme hızı 

üzerindeki değişimler gözlenmiştir. Baskı ve devir değerleri arttırılmış, bu baskı ve devir değerlerindeki artışın 

ilerleme hızı üzerindeki etkisi incelenmiştir. Delinen kayalar için en uygun baskı ve devir miktarlarını tespit etmek 

amaçlanmıştır. Bu baskı ve devir değerleri, sondörlerin sürekli uyguladığı değerler değildir. Baskı ve devir 

miktarları, takım dizisinin durumuna, matkap tipi, sondaj sıvısı yapısına ve kaçak miktarına bağlı olarak tespit 

edilmelidir. Ayrıca, karotlu sondajın diğer bir amacı da yüksek yüzdeli karot almaktır. Dolayısıyla, en uygun 

ilerleme hızının en ekonomik ve yüksek yüzdeli şekilde karot alınabilen ilerleme hızı olduğuna dikkat edilmelidir. 

Tablo 6 - 9’da delinen kaya türleri ve sondaj parametreleri verilmiştir. 
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Tablo 6. ADBSK-1 kuyusunda uygulanan sondaj parametreleri 
Kaya Derinlik 

(m) 

Matkap Tipi Devir 

(dev/dk) 

Baskı (kg) İlerleme Hızı 

(cm/dk) 

Ortalama Tek Eksenli Basınç 

Dayanımı σc (kg/cm2) 
Riyodasitik 

Tüf / 

Riyodasit 

 

 

2 - 69 

 

HQ Emprenye 

350 810 5.2 304.90 

 400 900 5.8 

450 930 6.3 

 

Kireçtaşı 

 

 

 

69 - 151 

 

HQ-NQ 

Emprenye 

350 810 5.6 1397.30 

 400 900 6.7 

450 930 6.9 

 

Metabazalt 

 

151 - 158 

 

 

NQ Emprenye 

 

350 810 5.3 928.60 

 400 900 5.6 

450 930 5.8 

 

Dasit 

 

 

 

158 - 205 

 

HQ Emprenye 

350 975 5.5 304.90 

400 980 5.8 

450 990 6.1 

 

Riyolit 

 

 

205 - 230 

 

HQ Emprenye 

350 1134 6.9 1309.80 

400 1150 7.1 

450 1250 7.3 

Tablo 7. ATSK-1 kuyusunda uygulanan sondaj parametreleri 
Kaya Derinlik 

(m) 

Matkap 

Tipi 

Devir 

(dev/dk) 

Baskı 

(kg) 

İlerleme Hızı 

(cm/dk) 

Ortalama Tek Eksenli Basınç Dayanımı σc  

(kg/cm2) 

Kireçtaşı  

6 - 62 
HQ 

Emprenye 
350 810 6.1  

 

1376.20 
 

400 900 6.4 

450 930 6.8 

Andezit 
 

 

62 - 230 
 

HQ - NQ 

Emprenye 

350 1075 6.8  
 

696.50 400 1150 6.9 

450 1200 7.1 

Tablo 8. ATSK-2 kuyusunda uygulanan sondaj parametreleri 
Kaya Derinlik 

(m) 

Matkap 

Tipi 

Devir(dev/dk) Baskı (kg) İlerleme Hızı 

(cm/dk) 

Ortalama Tek Eksenli Basınç 

Dayanımı σc (kg/cm2) 

 

Bazalt 

 

28 - 170 

 

HQ - NQ 
Emprenye 

350 960 6.8  

 

394.00 
 

400 1000 7.2 

450 1100 7.4 

 

Tablo 9. ATSK-3 kuyusunda uygulanan sondaj parametreleri 
Kaya Derinlik (m) Matkap 

Tipi 

Devir(dev/dk) Baskı(kg) İlerleme 

Hızı (cm/dk) 

Ortalama Tek Eksenli 

Basınç Dayanım σc 

(kg/cm2) 

 

 

Riyodasit 

0 - 35.50 HQ 

Emprenye 
350 810 5.7  

 

 

304.90 
 

400 900 5.8 

450 930 6.3 

Bazalt  

35.50 - 130 
 

HQ – NQ 
Emprenye 

 

350 1040 7.2  
 

928.60 
 

400 1100 7.4 

450 1150 7.6 

 

4.1. Baskı Miktarı İle İlerleme Hızı Arasındaki İlişki 

Çalışmada kullanılan emprenye elmaslı matkaplar üzerine uygulanan baskı değerleri, Tablo 10’da görülmektedir. 

Baskı değerleri, teorik olarak uygulanması gereken baskı değerleri ile karşılaştırıldığında, uygulanan baskının 

düşük miktarda olduğu söylenebilir. Delinen kayalar için baskı-ilerleme hızı ilişkileri Şekil 8 ve 9’da verilmiştir. 

Bu ilişkilendirmede devir dikkate alınmamıştır.  
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Tablo 10. Tünel sondajlarında elmaslı matkaplar üzerine uygulanan baskı ve teorik baskı (Longyear, 

1987) değerleri 
Matkap Çapı Uygulanan Devir (dev/dk) Uygulanan Baskı (kg) Teorik Baskı (kg) 

NQ 350 - 450 810 - 1200 1150 - 3650 

HQ 350 - 450 810 - 1250 1350 - 4550 

 

 
Şekil 8. ADBSK-1 kuyusunda delinen kayalarda baskı ile ilerleme hızı ilişkisi 

 

 

Şekil 9. ATSK-1, ATSK-2 ve ATSK-3 kuyularında da delinen kayalarda baskı ile ilerleme hızı ilişkisi 

 

Çalışmada uygulanan devir miktarları elmas matkap çapı ve tipine göre Tablo 10’da verilmiştir. Uygulanan 

devirler, teorik olarak verilmesi gereken devirlerden düşüktür. Uygulamada gerçekleştirilen baskı ve devir 

miktarlarının, teorik olarak uygulanması gereken miktarlardan düşük olmasının nedenleri şu şekilde açıklanabilir: 

 

1. Teorik olarak uygulanması gereken baskı ve devir miktarları, imlatçı firma tarafından önerilen 

değerlerdir. Sondajda kullanılan matkaplarının imalat sisteminde farklılık olması olasıdır. 

2. Toplam kesici taş sayısı, karat ağırlığına ve karattaki taş (spc) sayısına bağlıdır. Karattaki taş sayısı kesin 

olmadığından (belli aralıklar içerdiğinden) toplam taş sayısı değişebilmektedir. Doğal olarak bu değişiklik 

uygulanacak baskı miktarlarında farklılıklara neden olabilmektedir (Akün ve Karpuz, 1992). 

3. Çamur kaçakları, baskı ve devir miktarlarının az olmasına neden olabilmektedir. Sondaj çalışmalarında, 

genellikle tam kaçaklı ilerleme yapılmıştır. 

4. Kaya özellikleri ve petrografik yapının aynı sondajda sık aralıkla değişmesi olabilir (ardalanmalı 

birimler) 

Yapılan tüm sondajlar dikkate alındığında, geçilen tüm kaya birimlerinde baskı ve devir arttırıldıkça ilerleme hızı 

da artmaktadır. Dolayısıyla, karotlu sondajlarda baskı ve devir arttırılarak ilerleme hızı arttırılabilir. 
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4.2. Tek Eksenli Basınç Dayanımı (Σc) İle İlerleme Hızı Arasındaki İlişki 

Elmaslı matkaplarla yapılan karotlu sondajlarda delinen kayaların mekanik ve fiziksel özellikleri ile ilerleme 

hızları arasında çeşitli ilişkiler olduğu bilinmektedir. Bu çalışmada, kaya delinebilirliğini (ilerleme hızını) en çok 

etkileyen özellik olan tek eksenli basınç dayanımı (σc) ile ilerleme hızları arasındaki ilişki incelenmiştir. Delinen 

kayaların tek eksenli basınç dayanımları (σc) ile ilerleme hızları/devir arasındaki ilişkiler Şekil 10 ve Şekil 11’de 

verilmiştir.  

 

 
Şekil 10. ADBSK-1 kuyusu tek eksenli basınç dayanımı ile ilerleme hızı/devir ilişkisi 

 

4.3. En Uygun Baskı, Devir Ve İlerleme Hızları 

Tablo 11’de delinen kaya birimleri için önerilen baskı, devir ve ilerleme hızları verilmiştir. Fakat, bu değerler 

sondörlerin sürekli uyguladığı değerler değildir. Pratik olarak, yüksek ilerleme hızları için delinen tüm kayalarda 

baskı ve devir arttırılmalıdır.  

 

 
Şekil 11. ATSK-1, ATSK-2 ve ATSK-3 kuyuları tek eksenli basınç dayanımı ile ilerleme hızı/devir ilişkisi 
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Tablo 11. Delinen kayalar için önerilen baskı, devir ve ilerleme hızları 
Kaya Ortalama Tek Eksenli 

Basınç Dayanımı σc 

(kg/cm2) 

Devir 

(dev/dk) 

Baskı 

(kg) 

İlerleme Hızı 

(cm/dak) 

Riyodasitik Tüf / Riyodasit / Dasit 304.90 450 930 6.3 

Kireçtaşı 1397.30 450 930 6.9 

Metabazalt 928.60 450 930 5.8 

Riyolit 1309.80 450 1250 7.3 

Andezit 969.50 450 1200 7.1 
Bazalt 928.60 450 1150 7.6 

 

5. SONUÇ VE ÖNERILER 

Bu çalışmasında, tünel araştırma amaçlı açılan 4 adet karotlu sondaj kuyusunda, sondaj çalışma parametreleri olan 

baskı, devir ile birlikte delinen kayanın tek eksenli basınç dayanımı özelliklerinin arazi ve laboratuvar 

çalışmalarından elde edilen veriler esas alınarak ilerleme hızı üzerindeki etkisi incelenmiştir. İlerleme hızını, aynı 

zamanda sondaj parametreleri ve çalışma koşullarının da önemli oranda etkilediği çalışmada görülmüştür. İlerleme 

hızlarının artırılabilmesi için özellikle sondaj sıvısı kaçaklarının önlenmesi gerekmektedir. Bu konuda 

araştırmaların yapılması ve sondaj sıvısı kaçaklarının önlenmesinin ilerleme hızını ve sondajın başarıyla 

tamamlanmasını doğrudan etkileyeceği göz ardı edilmemelidir. Takım çekme ve indirme işleminde zaman kaybı, 

yıkıntı ve tabana erişememe gibi etkenler dikkate alınarak en uygun matkap seçilebilir. Ayrıca, kuyu tasarımı çok 

iyi yapılmalıdır. Delinecek kayalarda çatlak sistemleri, fay zonları, kullanılan takım dizisinin çapı ve sondaj 

kuyusunun son derinliği dikkate alınarak muhafaza borusu derinlikleri belirlenmelidir. Çap düşürmeye karar 

verirken yine bu durumlar göz önüne alınmalıdır. Kullanılan çamur pompasının teorik olarak yeterli olmasına 

rağmen derinlik arttıkça malzeme yıpranması, basınç kayıpları ve benzeri nedenlerle kırıntılar yeterli hızda kuyu 

ağzına taşınamadığı görülmüştür. Kaya değişikliklerini sondör, morset inme hızına (ilerleme hızına) ve sondaj 

sıvısına bakarak anında anlamalı ve gerekli önlemleri almalıdır. Matkap yumuşak kayaya girmiş ise, iç gömleğin 

hemen çekilmesi ve karotun alınması gerekir. Böylece, kullanılacak matkap tipine uygun baskı ve devir miktarları 

ilerleme hızına göre tespit edebilir ve karot verimini arttırabilir. Sondaj süresince, toplam zaman içinde ilerlemede 

geçen süre yüksek olmalıdır. Kuyu problemleri, makina ve pompa arızalarının minimum seviyelerde olması 

gerekir. Böylece, istenilen derinliğe en kısa sürede ulaşılacaktır. Sondaj çalışmalarında ilerleme hızını kabul 

edilebilir sınırlarda tutmak için delinecek kayaların özellikleri çok iyi tanımlanmalı, bu özelliklere uygun sondaj 

parametreleri belirlenmeli ve bu parametreler sondörlere sürekli olarak uygulatılmalıdır. 

Bu çalışmada, baskı ve devir miktarları değiştirilerek ilerleme hızı değişimleri kaya türlerine göre gözlenmiştir. 

Dolayısıyla, en iyi ilerleme hızlarını veren baskı ve devir miktarları belirlenmeye çalışılmıştır. Uygulanan 

maksimum baskı miktarlarının, teorik olarak uygulanması gereken minimum baskı miktarları düzeyinde olduğu 

tespit edilmiştir. Ayrıca, delinen tüm kaya birimlerinde baskı miktarı arttırıldıkça ilerleme hızının da arttığı 

görülmüştür.  Uygulanan maksimum devir miktarlarının teorik olarak uygulanması gereken minimum miktarlarda 

olduğu tespit edilmiştir. Özellikle, sert kayaların delinmesinde kullanılan emprenye matkaplarda baskı ile birlikte 

devir arttırılırsa ilerleme hızlarında ciddi artışlar meydana gelebilecektir. Uygulanan baskı ve devir miktarları, 

kaya tipi ve ilerleme hızına bağlı olarak arttırılabilir. Tek eksenli basınç dayanımının, ilerleme hızını 

(delinebilirliği) etkileyen önemli parametre olduğu görülmüştür. Tek eksenli basınç dayanımı yüksek olan 

kayaçlarda ilerleme hızı (delinebilirlik) düşük, düşük olanlarda ise yüksektir. 
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Abstract 

 

Phytochemicals are secondary metabolites found in high concentrations in plants. The role of 

phytochemicals in solving common problems such as cancer, cardiovascular problems, hypertension, hormonal 

disorders and diabetes today cannot be excluded. In many plant species, isoflavones, ellagic acid, phytates, indoles, 

flavonoids, terpenes, phenolic acid, coumarins, polyphenols, lycopenes, glissirizine, isothiocyanates, carotenoids, 

sulfides, such as many phytochemicals and important tasks are undertaken. Especially diet phytochemicals are 

very effective in weight loss and regulation of lipid metabolism. In this study, it is present current approaches 

about some phytochemicals, their structures and possible mechanisms of action, which are suggested to be 

effective in weight loss. 

 

Kewords: Weight loss, phytochemicals, secondary metabolites, lipid metabolism 

1. INTRODUCTION 

Phytochemicals, are non-nutritive bioactive compounds that are naturally occure in many plants and plant-derived 

foods. Phytochemicals are mostly polyphenol structure and have many characteristic properties that affect human 

health such as defense or protection from diseases. Phytochemicals are subgroups and each has different functions 

(Manach et al. 2004). Dietary phenolics are examined in two groups: flavonoids and phenolic acids. Especially 

vegetables, fruits, herbs, whole grains and legumes are known to contain hundreds of phytochemicals (Dhan et al. 

2012). 

The major sources of dietary polyphenols (Tables I and II) are cereals, legumes (barley, corn, nuts, oats, rice, 

sorghum, wheat, beans, and pulses), oilseeds (rapeseed, canola, flaxseed and olive seeds), fruits, vegetables and 

beverages (fruit juices, tea, coffee, cocoa, beer and wine) (Tiwari 2004, Scalbert et al. 2005). Fruits such as apple, 

grape, pear, cherry and various berries are rich sources of polyphenols.  Dietary polyphenols are of great interest 

among nutritionists, food scientists and consumers due to their significant impact on human health. In recent years, 

there have been many studies demonstrating the strong defense role of polyphenols against oxidative stress caused 

by reactive oxygen species (ROS), especially in the prevention of many diseases such as cancers, cardiovascular 

diseases and diabetes.  In addition, an inverse relationship between the intake of flavonoids and weight loss due to 

their high micro and macronutrient content has shown that these components can potentially affect body weight. 

Therefore, the trend towards the consumption of phenolic compounds in the diet is increasing due to the positive 

effects on health in recent years. Based on the studies on the effects of nutrient phytochemicals on the content, 

metabolic properties and health problems, this content has been created in order to be associated with obesity and 

healthy weight loss. In this study, we tried to explain the effect of polyphenols on nutrients and polyphenols, which 

are especially effective in weight loss. 

 

1.1 Classification of phenolic compounds 

 Phenolics are molecules which have one or more hydroxyl groups with at least one aromatic ring. More than 8,000 

polyphenolic compounds have been identified in various plant species. Polyphenols are classified on the basis of 

the number of phenol rings that they contain and of the structural elements that bind these rings to one another. 

Phenolic compounds can be classified into two groups, the flavonoids and the non-flavonoids (Figure 1). 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                                  1087 

 

 

 

Figure 1. Classification of polyphenols  (Crozier et al. 2009).  

In many plant species there are many phytochemicals such as isoflavones, ellagic acid, phytates, indoles, 

flavonoids, terpenes, phenolic acid, coumarins, polyphenols, lycopenes, glissirizine, isothiocyanates, carotenoids, 

sulfides,  and important tasks are undertaken (Table 1). 

 

Table1. Polyphenolic classes and their main dietary sources (M. J. Amiot et al, Wende, 2013) 

Class Sub-class Main dietary sources 

 

 

 

Nonflavonoids  

Hydroxy 

cinnamicacids 

Blueberry,cranberry, pear, cherry, apple, orange, grape fruit, lemon, 

peach, potato, lettuce, spinach, coffee, tea 

Hydroxybenzoicacids  Strawberry, raspberry, grape juice 

Lignans  Apricots, straw berries, cereals such as wheat,oat, barley and soybean 

Stilbenes  Grapes, red wine and pea nuts 

 

 

Flavonoids 

Flavones Celery, olives, hot peppers, celery hearts,spices and herbs such as 

parsley, oregano, rosemary and thyme  

Flavonols Apples, apricots, grapes, plums, bilberries, blackberries, capers, 

celery, chives, onions,  dock leaves, fennel, hot peppers, spinach, 

endive, leek, lettuce, celery, broccoli and kale, beans, buck wheat 

Spice sand herbs: dill weed 

Others: red wine, tea (green, black), tea(blackbeverage) and cocoa 

powder  

Isoflavones Legume, medical plants such as soybean, soynuts, soyflour/bread, tofu, 

miso, soy milk and tofu  

Flavanones Pepper mint, citrus fruits and juices (lemon, orange, grape fruit) 

and tangerine)  

Anthocyanidins Fruits, vegetables,  expecially: redwine 
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Flavanols Apples, apricots, grapes, peaches, nectarines, pears, plums, raisins, 

raspberries, cherries, blackberries, blue berries and cran berries 

Tannins  

 

Procyanidins-

Condensedtannins 

Grape seed and skin,  strawberries, raspberries, walnuts, 

muscadinegrape, peach, blackberries and plum, chickpea, black-eyed 

peas and lentils, redwine, whitewine, cocoa, chocolate, oak-aged red 

wine, cider, tea and coffee 

 

1.1.1 Flavonoids 

 

Flavonoids belong to a large group of phenolic plant constituents. A common part in the chemical structure of all 

flavonoids is carbon skeleton based on flavan system (C6-C3-C6) (Figure 2a) (Erlund, 2004).     

 

 

                                                         Figure 2a. General structure of flavonoids 

 

Flavonoids are the largest group of phytochemicals, with more than 6,000 types (Vinayagam and Xu, 2015).  Due 

to the differences in the structure of flavonoid compounds, flavonoids are classified as flavanols, flavanones, 

flavonols, isoflavones, flavones and anthocyanins (Katarzyna, 2017). It shown that chemical structures of 

flavonoids at Figure 2ab. 

 

Figure 2b. Chemical structures of flavonoids: flavones (1), flavonols (2), flavanols (3), isoflavones (4), 

anthocyanins (5), and flavanones (6) (Crozier et al., 2009). 

 

Flavanols  
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Flavanols are the 3-hydroxy derivatives of flavanones, and also called catechins. Flavanols include groups such as 

monomeric flavan-3-ols (for example, catechin, epicatechin, gallcatechin) and polymeric procyanidines known as 

condensed tannins. Flavanols are found abundantly in bananas, apples, blueberries, peaches and pears, black and 

green tea. However, they almost do not exist in vegetables and legumes except lentils and broad beans. Flavanols 

can be found in peels or seeds of fruits and vegetables as well, which are often removed during eating or processing, 

therefore their intake is also limited (Crozier et al., 2009,  Li and Beta, 2013). 

 

Flavanones  

Flavanones are is generally present in all citrus fruits such as oranges, lemons and grapes.  Hesperitin and 

naringenin  are examples of this class of flavonoids. Flavonones are very important because of their free radical 

scavenging properties.  These compounds are responsible for the bitter taste of the juice and peel of citrus fruits.  

Citrus flavonoids have pharmacological effects such as antioxidant, anti-inflammatory, blood lipid-lowering and 

cholesterol lowering agents (Iwashina, 2013; Crozier et al.,  2009 )   

 

Flavonols and Flavones 

Flavonols  are the most widespread of the flavonoids.  Kaempferol, quercetin, isorhamnetin and myricetin , are 

the main dietary flavonols most commonly found as O-glycosides.  Flavonols occur abundantly in a variety of 

fruits and vegetables.  Onions, kale, lettuce, tomatoes, apples, grapes and berries are rich sources of flavonols. 

Apart from fruits and vegetables, tea and red wine are also sources of flavonols.  Intake of flavonols is found to be 

associated with a wide range of health benefits which includes antioxidant potential and reduced risk of vascular 

disease. Compared with flavones, flavonols have a hydroxyl group in position 3 of the C ring, which may also be 

glycosylated.  Like flavones, flavonols are perhaps the most common and largest subgroup of flavonoids in fruits 

and vegetables. For example, quercetin is present in many plant foods. Flavones, such as apigenin  and luteolin  

occurrences being reported in only celery, parsley and some herbs (Crozier et al., 2009).  

  

Anthocyanins 

Anthocyanins are pigments responsible for colours in plants, flowers and fruits . So,  Anthocyanidins occur widely 

in flowers and fruits ( such as cranberries,  red grapes,  raspberries, strawberries, blueberries  and blackberries)  

with red, blue and purple colour. They are also found in leaves, stems, seeds and root tissue. In certain products, 

such as matured red wines , a number of anthocyanin form with chemical and enzymic transformations. The most 

common anthocyanidins are cyanidin , delphinidin  and malvidin (Crozier et al., 2009;  Giusti M & Wrolstad R 

(2003). 

 

Isoflavones  

Isoflavonoids are a large and very distinctive subgroup of flavonoids. Genistein and daidzein are in  Isoflavones 

groups. Isoflavonoids only found in the plant kingdom and predominantly in soyabeans and other leguminous 

plants. Some isoflavonoids have also been reported to be present in microbes.  Isoflavonoids exhibit tremendous 

potential to fight a number of diseases (Matthies et al.  2008) These isoflavonoids have oestrogenic activity and 

are termed phyto-oestrogens. These isoflavonoids appear to mimic the steroidal hormone oestradiol which blocks 

ovulation (Crozier et al., 2009).  Dietary consumption of genistein and daidzein from soy products is thought to 

reduce prostate and breast cancers in humans. In many plant species, isoflavones, ellagic acid, phytates, indoles, 

flavonoids, terpenes, phenolic acid, coumarins, polyphenols, lycopenes, glissirizine, isothiocyanates, carotenoids, 

sulfides, such as many phytochemicals and important tasks are undertaken. 
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1.1.2 Non-flavonoids 

Non-flavonoid groups consist of phenolic acids, stilbenes and ligands.Flavonoid olmayan gruplar fenolik asitler, 

stilben ve ligandlardan oluşur (Crozier et al., 2009; Tsao  2010) 

  

Phenolic Acids 

 

Phenolic acids which are non-flavonoid polyphenolic compounds  divided into two main types, hydroxybenzoic 

acids  (C1-C6) and hydroxycinnamic acids  (C3-C6) (Figure 3). The phenolic acids are free form in  fruits and 

vegetables, but are often in the bound form in grains and seeds (particularly in the bran or hull). 

 

 

Figure 3. Typical phenolic acids in food: hydroxybenzoic acids (1), hydroxycinnamic acids (2). 

 

 
 

Coumaric acid, caffeic acid, ferulic acid and sinapic acid  are the most common hydroxycinnamates. Components  

of the hydroxybenzoic acids are gallic acids and vanilic acids.It can be found in thuja, sumac, pigeon, tea leaf, 

carob, and some other plants. It is a free acid species that exists as a part of tannins. The most known hydroxy 

benzoic acid derivatives; 2-hydroxybenzoic acid (salicylic acid) and acetylsalicylic acid (aspirin) (Crozier et al., 

2009). 

 

Stilbenes 

 

Stilbenes have the C6–C2–C6 structure (Table 1.1)and are polyphenolic compounds like flavonoids. Stilbenes are 

compounds produced by plants in response to attack by fungal, bacterial and viral pathogens. Resveratrol is the 

most common stilbene. The major dietary sources of stilbenes include grapes, wine, soya and peanut products. 

(Crozier A. et al. 2006). Resveratrol has been found to have inhibitory and preventing properties in many stages 

of cancer. Resveratrol also reduces the risk of coronary heart disease with anti-inflammatory and cholesterol 

lowering properties.  

 

Most  of the stilbenes in plants act as antifungal phytoalexins, compounds that are synthesized only in response to 

infection or injury. Previous studies shown that resveratrol (3,4',5-trihydroxystilbene) is stilbene naturally 

occurring and  found largely in grapes. A product of grapes, red wine also contains significant amount of 

resveratrol. 

 

Lignans 

 

Lignans are diphenolic compounds that contain a 2,3-dibenzylbutane structure that is formed by the dimerization 

of two cinnamic acid residues. Several lignans, such as secoisolariciresinol, are considered to be phytoestrogens. 

The richest dietary source is linseed.  

 

1.2 Phenolic compouns bioavailability and effects on health 

 

It is known that the many polyphenols, such as quercetin, catechins, isoflavones, lignans, flavanones, ellagic acid, 

red wine polyphenols, resveratrol and curcumin consumed by the diet have been have many beneficial effects on 
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health (Pandey KB. and  Rizvi, 2009). Phytochemicals play important roles in human health with their functions 

such as antioxidant, antibacterial, antifungal, anti-inflammatory, anti-allergic, neuroprotective, anti-aging, 

diuretic, anticinogenesis (Manach et al. 2004; Parr et al.,2000; D’Archivio et al.  2007; Spencer et al. 1999). Many 

studies shown that polyphenols provides significant protection against occuring and development of many chronic 

pathological conditions such as cancer (Yang et al. 2001), diabetes (Rizvi  et al.  2005; Matsui  et al. 2002;  Milne 

et al. 2007), cardiovascular problems (Renaud et al.  1992; Nardini et al.  2007), neurodegenerative diseases 

(Alzheimer, Parkinson's) (Dai et al.  2006;  Aquilano et al. 2008) and aging (Joseph et al.  2005). Except these, 

polyphenols show also several other health beneficial effects. Dietary polyphenols exert preventive effects in 

treatment of asthma, osteoporosis, skin diseases.  Expecially, in many studies is shown that some flavonoid 

subclasses (flavonols, anthocyanins, catechins and flavones) are associated with weight loss (Bertoia et al. 2016). 

It has been expressed that flavonoids  can reduce fat absorption, increase energy expenditure (Dulloo  et al., 1999, 

Westerterp-Plantenga et al.,  2005) and inhibit adipogenesis (Wolfram et al., 2005; Moon  et al. 2013) .  Many 

studies predominantly focusing on green tea which richly  contain the flavan-3-ol subclass of flavonoids associated 

with loss weight (Bertoia et al, 2016, Dulloo et al. 1999) 

 

The prevalence of obesity, especially in Western countries and USA, has increased in the last 30 years. Obesity is 

an accumulation of excess fat in the body. This results in more energy intake and less energy consumption. Body 

mass index (BMI)  [a ratio of body weight (in kg) to height (in meter squared)]  individuals with a value over 30 

are considered obese (Bessesen, 2008; Witkamp, 2011). Obesity is defined as the onset of many metabolic 

disorders including hypertension, diabetes and cardiovascular disease (Salas-Salvado et al., 2011). Therefore, 

obesity is considered a disease of clinical importance.  In many studies have been shown the potential health 

benefits and bioavailabilities of natural flavonoids in obesity and loss weight (Panche et al., 2016; Moon et al 

2007, Wang et al. 2014).   

  

1.3 Stimulation of fatty acid β-oxidation: How to lose weight? 

 

Compared to equivalent amounts of glucose, oils are a great source of energy sources that provide more energy. 

Fats are stored as triacylglycerols (TAG), which are hydrolyzed to the free fatty acids and glycerol lipases in our 

bodies. Fatty acids are degraded in the mitochondria by a biochemical process called β-oxidation in which two 

carbonaceous particles are produced in each cycle. Fatty acids pass through the carnitine to the mitochondria for 

use in β-oxidation. Therefore, there is a need for a transport system called the carnitine ascites system catalyzed 

by carnitine acyltransferase-1. In cytosol, the fatty acids are first converted to acyl CoA (with acyl CoA 

synthetase), then converted to acyl carnitine with CAT-I and transferred to mitochondria. In the mitochondria, the 

acyl carnitine is regenerated by a reaction catalyzed with carnitine acyltransferase II. β-oxidation is catalyzed by 

sequential action of four enzyme families: acyl CoA dehydrogenase, enoyl CoA hydrate, 3-hydroxy acyl CoA 

dehydrogenase, 3-ketoacyl CoA thiolase. The 2C acetyl CoA unit formed as a result of β-oxidation provides the 

formation of ATP through the tricarboxylic acid (TCA) cycle. Acetyl-CoA carboxylase (ACC) plays as central 

element both in fatty acid β-oxidation and fatty acid biosynthesis. ACC catalyzes the carboxylation of acetyl-CoA 

producing malonyl-CoA, which can be used by fatty acid synthase for fatty acid biosynthesis  (Nelson and Cox, 

2011). Malonyl-CoA (a substrate of fatty acid synthesis) is a competitive inhibitor of CAT-1 meaning that when 

an energy level is high, it prevents fatty acid oxidation whereas when energy level is low, malonyl and acetyl CoA 

levels fall and consequently β-oxidation is induced by the activation of CAT-1 (Zammit,1999). 

 

 

The increase in fatty acid β-oxidation is negatively correlated with body mass index. Many lines of research 

indicate that dietary polyphenols prevent obesity development through the following possible mechanisms:  

(a)  Reducing lipogenesis, (b) increasing lipolysis, (c) by stimulating β-oxidation, (d) Inhibiting adipocyte, (e) 

suppressing oxidative stress.  

 

In lipid metabolism, 5′-adenosine monophosphate-activated protein kinase (AMPK) plays an important role. 

AMPK regulates fatty acid metabolism. AMPK is an enzyme that regulates the target proteins that control the 

metabolism. Activation of AMPK regulates glucose transport and fatty acid oxidation. Activation of AMPK by 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pandey%20KB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20716914
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rizvi%20SI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20716914
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energy deprivation (high AMP: ATP ratio) led to studies on the effects of AMPK on lipid metabolism, obesity and 

metabolic syndrome-related diseases (Rupasinghe   et al. 2016). Adenosine monophosphate activated protein 

kinase (AMPK) regulates fatty acid metabolism by inhibition of ACC activity and eventually stimulates fatty acid 

β-oxidation and inhibits fatty acid biosynthesis. AMPK activates by phosphorylation when ACC activity is 

inhibited, activates CAT-I and stimulates β-oxidation, decreases fatty acid biosynthesis (Figure 4) (Rupasinghe   

et al. 2016;  Nelson and Cox, 2011; Lopaschuk et al., 2010). 

 

 
 

Figure 4. Regulation of Fatty acid β-oxidation. ACC, acetyl CoA carboxylase; ACS, acyl CoA synthetase; AMPK-

P, phosphorylated AMP-activated protein kinase; CAT, carnitine acyl transferase; TAG, triacylglycerol; TCA, 

tricarboxylic acid (Kim and Park 2016).   

 

It has been claimed that nutritional supplements increase energy metabolism, decrease fat absorption and increase 

fat oxidation and thus increase weight loss (Jeukendrup and Randell, 2011). Most of these dietary supplements are 

plant-based components called phytochemicals (Table 2).  

 

Table 2. -oxidation of some phytochemicals and their sources (Kim and Park 2016; Rupasinghe et al. 

2016).   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phytochemicals  Structure Source  Effect on  

-oxidation 

Catechin 

Epicatechin 

Epigallocatechin 

Green tea, cocoa 

 

Catechol-o-

methyltransferase  

 

Resveratrol  Grapes, red wine 

 

AMPK 

Malonyl CoA 

Capsaicin  Red chillies CAT-1 

Naringin Citrus CAT-1   

Anthocyanins Purple corn, blueberry, 

strawberry, bitter orange 

pomegrant 

CAT-1 

 

AMPK 

Genistein isoflavones  

 

Soyabeans, cocoa 

 

AMPK 

 

CAT-1     

Curcumin  

 

Turmeric  

 

  CAT-1 

FAS 
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1.4 Phytochemicals effective in weight loss 

 

The effect of catechins on weight loss and obesity 

 

The benefits of regular green tea consumption depend on the catechins they contain. Green tea contains high 

amounts of epicatesin (EC), epigallocatechin (EGC), epicatechin-3-gallate (ECG) and epigallocatechin-3-gallate 

(EGCG). A number of biochemical and pharmacological studies have shown that dietary polyphenols (especially 

green tea catechins) affect some mechanisms and prevent the development of obesity and facilitate weight loss. 

Green tea catechins can control appetite by increasing β-oxidation and ATP formation (Wang 2006a,b; Friedman 

2007;  Lee et al. 2015). Green tea catechins have an effect on weight loss by reducing lipogenesis by stimulating 

hepatic lipid metabolism, by increasing lipolysis, by inhibiting β-oxidation, by inhibiting adiposide, by inhibiting 

gastric and pancreatic lipases, by increasing thermogenesis, by regulating appetite, by suppressing fatty acid 

synthase  (FAS) (Dulloo 1999; Rupasinghe et al., 2016). Phytochemical nutritional supplements are said to 

increase energy metabolism, decrease fat absorption and increase fat oxidation and thus increase weight loss. 

However, not all phytochemicals regulate fatty acid β-oxidation (Rupasinghe et al., 2003). 

 

The effect of resveratrol 

 

Resveratrol (3,4,5-trihydroxystylbene) is a naturally occurring stilben subgroup of polyphenols in grapes, red wine 

and some fruits. It has been shown to activate the enzyme AMPK and thus reduce the malonyl CoA level and  thus 

play a role in the regulation of fatty acid β-oxidation (Park et al.2012). 

 

The effect of Capsaicin 

 

Bitter red pepper is the most widely used spice in the world. It is a polyphenol derivative compound found in red 

peppers. Capsaicin is a compound reported to increase catecholamine secretion from the adrenal medulla and 

induce thermogenesis. As a result, lipolysis and energy expenditure are encouraged (Diepvens et al. 2007). 

 

Citric flavonoids 

 

In animal studies, supplementation of naring (3%) with a high-fat diet has been shown to increase fatty acid β-

oxidation by activating CAT-1. In addition, citrus shell flavonoid extract increased AMPK and ACC 

phosphorylation and increased lipolysis by phosphorylation of cAMP-dependent protein kinase (PKA) and 

hormone-sensitive lipase (HSL) ( Kang et al. 2012). 

 

Anthocyanins 

 

Anthocyanins are water-soluble compounds that are commonly found in fruits and vegetables and are responsible 

for most of the red, purple and blue colors exhibited by flowers, fruits and other plant tissues. Recently, studies 

have documented the role of anthocyanins as anti-obesity agents. It has been shown to increase AMPK 

phosphorylation and activate CAT-1 to increase fatty acid β-oxidation (Rupasinghe et al., 2016). In the last decade 

a variety of anthocyanins of purple corn (Zea mays L.), blood orange (Citrus sinensis L. Osbeck), strawberry 

(Fragaria ananassa), blueberry (Vaccinium angustifolium), blackberry (Rubus species) and mulberry (Morus 

australis P.) In vivo studies have reported anti-obesity effects (Tsuda et al. 2003;  Titta et al. 2010; Prior et al. 

2012 ). 

 

Curcumin 

 

This is a spice commonly used in Asian countries. Curcumin is derivative of hydroxypinnamic acid which is a 

bioactive polyphenol. In addition to its anti-inflammatory and antioxidant properties, curcumin has been found to 

affect energy metabolism and fatty acid β-oxidation, thereby reducing body weight increase through AMPK 

without altering food intake (Ejaz et al. 2009). 
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2. CONCLUSION 

 

There are numerous phytochemicals in which intensive research is carried out as potentially effective dietary 

agents for the management of weight control. However, only some have been involved in direct weight reduction 

by stimulating the β-oxidation of fatty acids. Although the clinical evidence is very limited, these plant-based 

compounds have traditionally been used for anti-obesity without any toxicity or health hazard concerns. Most of 

these phytochemicals have anti-inflammatory, antioxidant and other biological functions apart from their weight-

loss properties. In general, phytochemicals which are effective in the prevention of many metabolic diseases also 

cause weight loss and decrease in fat mass. The mechanisms of action of many phytochemicals, which may be 

effective on the weight loss mechanism, can be elucidated by further investigation. 
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Abstract 

Radish (Raphanus sativus L.) is a globally important root vegetable crop belonging to the 

Brassicaceae family. Salinization of agricultural land has been a major problem worldwide for decades 

and the high concentration of salt negatively influenced growth as well as water and nutrient use of 

radish. Transcription factors are integral in linking salt sensory pathways to many tolerance responses. 

The interaction partners of the transcription factors determine the activation or repression of response 

pathways and are crucial to understand the regulatory networks that modulate plant defense responses. 

Identifying genetic variations of different salt tolerance genotypes based on DNA polymorphism offers 

several advantages over measuring physiological traits. SSR markers have been extensively used to 

identify genetic variation among plant species. In current study, Raphanus sativus L. transcriptome and 

characterised genome-wide EST-SSR markers for this species and in silico identification of transcription 

factors under control and salt treatments in Raphanus sativus L. root samples. We identified different 

families of transcription factors control and salt treatment root tissues in radish. 42 and 61 transcription 

factor families were found in control and treatment samples respectively and a total of 10,413 EST-SSRs, 

which accounted for 12.7 % of all the ESTs, were identified. These results generated will improve our 

understanding of the molecular mechanisms of salt stress responsive in radish root tissues. 

Keywords: Abiotic stress, microsatellite, radish, transcription factor 

 

1. INTRODUCTION 

 

Radish (Raphanus sativus L., 2n = 2x = 18) is a globally important root vegetable crop belonging 

to the Brassicaceae family. The comestible portion of radish is the tuberous root, which is rich in 

carbohydrates, ascorbic acid, folic acid, potassium, vitamin B6, riboflavin, magnesium, copper and 

calcium, and is usually used as a vegetable and in salads (Wang et al., 2012). In addition, radish is 

reported to be of high medicinal value and is suggested as an alternative treatment for various disease 

including hyperlipidemia, coronary heart diseases and cancer (Curtis, 2003). 

Salinization of agricultural land has been a major problem worldwide for decades. The adverse 

effects of salt stress are expressed on whole plant levels and appear during all developmental stages, and 

nearly all the major processes such as photosynthesis, protein synthesis, energy and lipid metabolisms 

are injured (Bazihizina et al., 2012). Plants have evolved a series of tolerance mechanisms to survive 

under this unfavorable environmental condition. High soil salt level can result in physiological drought 

and ionic poisoning in plants by decreasing their water potential and causing the accumulation of excess 

ions. Plants evolve several mechanisms to cope with salt stress, such as ion homeostasis, osmotic 

homeostasis, redox equilibrium, growth regulation and others (Zhu, 2002; Jamil et al., 2011). Therefore, 

it is of great importance to achieve a deeper exploration of salt response mechanisms in plants. These 

mechanisms are all achieved through corresponding physiological and biochemical changes by 

regulation of numerous salt- responsive genes and pathways. High concentration of salt negatively 

mailto:ebru.derelli@gmail.com
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influenced growth as well as water and nutrient use of radish. More importantly, radish roots are the first 

vulnerable organs sensing high salinity in soil and their inhabitation by salinity unfavorably impacts the 

survival capability of the entire plant (Kitashiba et al., 2014). 

The interaction mode among the mentioned genes above, several pathways that potentiate the salt-

stress signal have been revealed, such as the salt overly sensitive (SOS) pathway, the calcium-dependent 

protein kinase (CDPK) pathway and the mitogen-activated protein kinase (MAPK) pathway (Zhu, 2003; 

Ludwig et al., 2004; Nakagami et al., 2004) . One such group of genes consists of structural protein-

coding genes, including osmoregulatory genes, antioxidant proteins, late embryogenesis abundant (LEA) 

proteins, and transporters/antiporters. The cloned a major quantitative trait locus encoding a high-affinity 

K+ transporter (HKT)-type sodium transporter that recycles the Na+ from the shoots to the roots (Ren et 

al., 2005). Another group of salt-response genes includes transcription factors (TFs), most of the stress-

inducible genes are dependent upon their interaction with TFs. Molecular responses, the interaction 

partners of the TFs determine the activation or repression of response pathways and are crucial to 

understand the regulatory networks that modulate plant defense responses. They are integral in linking 

salt sensory pathways to many tolerance responses, such as basic leucine zipper (bZIP), 

APETALA2/Ethylene Responsive Factor (AP2/ERF), myeloblastosis protein (MYB), basic helix-

loophelix (bHLH), WRKY, heat shock factor (HSF), NAC (NAM, ATAF, and CUC) families and signal-

related protein kinases. Furthermore, phytohormone, such as abscisic acid (ABA), ethylene, salicylic 

acid, and jasmonic acid, also play important roles in stress signaling and adaptation (Xiong and Zhu, 

2002; Ma et al., 2006) . In spite of the progress that has been made in detailing these processes, the 

integrated mechanisms of salt tolerance in plants require further exploration. 

Developing salt tolerant plant through marker assisted breeding has added advantage over either 

conventional breeding or through transgenic technology. Due to their dense distribution throughout the 

genome, high reproducibility, co-dominant alleles and highly variable nature, microsatellites or simple 

sequence repeats (SSRs) meet the requirements of an ideal genetic marker (Mondal and Ganie, 2013). 

SSRs, tandemly repeated nucleotide sequences (1-6 bases in lenght) and widely distributed across 

prokaryotic and eukaryotic genomes and they have become markers of choice for genome mapping, 

fingerprinting and population analysis as well as in evolutionary studies (Garland et al., 1999). Salt 

tolerance among genotypes can be altered by other environmental factors other than salinity such as 

temperature, light or humidity. Identifying genetic variations of different salt tolerance genotypes based 
on DNA polymorphism offers several advantages over measuring physiological traits. SSR markers have 

been extensively used to identify genetic variation among plant species, analyze genetic structure within 

the cultivated crop, evaluate genetic diversity among strains of wild plant and among cultivars of 

cultivated species (Poncet et al., 2006; Cheng et al., 2016). 

In this present study, to have mined Raphanus sativus L. transcriptome and characterised genome-

wide EST-SSR markers for this species and in silico identification of TFs under control and salt 

treatments in Raphanus sativus L. root samples. These results could expand our understanding on the 

molecular mechanism underlying salt stress response, and provide useful information to design breeding 

strategies towards the enhanced stress tolerance in radish and other vegetable crops. 
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2. MATERIALS and METHODS 

 

2.1. RNA-Seq data use in study 

 

Illumina RNA-Seq data for Raphanus sativus L. was obtained from NCBI Short Read Archieve 

(SRA) database (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sra) under accession number SRX1288510 (RC:Root 

control) and SRX1287543 (RT: Root salt treatment) (Sun et al., 2016). The sequenced read length for 

forward and reverse sequences of paired-end data is 100 bp in length. All readings were obtained in raw 

sequence data as “.sra” format and converted to “fastq” format for Illimuna by the NCBI (National Center 

for Biotechnology Information) SRA Toolkit. Low-quality reads and those containing adapter were 

removed from raw data using in-house Perl scripts. All subsequent analyses were performed on high-

quality clean data. Transcriptome assembly for cleaned data was performed in Trinity with default 

parameters (Grabherr et al., 2011). For sequence mapping, all clean reads were aligned to the reference 

database using the SOAPaligner/SOAP2 v2.20 program (Xie et al., 2014). 

 

2.2. Defining transcription factors responsive to salt stress 

 

To identify transcription factor (TF) families in all sequences, the BLASTx with a 10-5 E-value as 

a cutoff point against Plant Transcription Factor Database (PlantTFDB; http://plntfdb.bio.uni-

potsdam.de/v3.0/downloads.php). Moreover, the identified TF reads of each sample were mapped to 

reference file using Bowtie (Langmead ve Salzberg, 2012), redundant sequences were removed on the 

basis of their chromosome locations and sequence similarity. 

 

2.3. Detection of functional SSR markers  

 

All transcript sequences were subject to identify potential microsatellite or SSR motifs using a perl 

script called MIcroSAtellite tool (MISA, http://pgrc.ipk-gatersleben.de/misa/). The parameters for 

identifying simple repeat motifs were as follows: (i) the SSR motifs are expected to contain mono-, di-, 

tri-, tetra-, penta-, and hexa-nucleotides with minimum repeat numbers of 10, 6, 5, 5, 4 and 3, 

respectively, (ii) a compound SSR motif was defined if the number of bases between two adjacent SSR 
motifs was ≤150. 

 

3. RESULTS and DISCUSSION 

 

Various genes that function as stress sensors in signaling transduction pathways, which comprise 

a network of protein-protein reactions, TFs and promoters, are activated in plants (Mahajan et al., 2005). 

We found that a number of genes have been proved to be involved in responding to salt stress in the 

radish previous studies (Xu et al., 2012; Sun et al., 2016). We also found that most of these genes are 

TFs, suggesting that TFs play critical roles in responding to salt stress via transcriptional regulation of 

the downstream genes responsible for plant tolerance to salt challenges. We identified different families 

of transcription factors control and salt treatment root tissues in radish. 42 and 61 TF families were found 

in RC and RT samples respectively (Figure 1a, Figure 1b).  

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/sra
http://plntfdb.bio.uni-potsdam.de/v3.0/downloads.php
http://plntfdb.bio.uni-potsdam.de/v3.0/downloads.php
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Figure 1a. Distribution of transcription factor gene families in control root tissue, Figure 1b. 

Distribution of transcription factor gene families in salt treatment root tissue 

 

 

Hit numbers of MYB, C2H2, NAC, WRKY, bHLH, C3H, AP2/ERF, NF-Y, bZIP and GRAS on 

genome were found to be the highest on RC sample (Figure 1a) while hit numbers of bZIP, AP2/ERF, 

MYB, NAC, HSF, bHLH, WRKY, ARF, HD-ZIP and C2H2 on genome were detected the highest on 

RT sample (Figure 1b).  A key regulator of salt stress adaptation, the bZIP TF family, was identified by 

differential screening of salt-inducible transcripts in A. thaliana and the other plants (Yang et al., 2009). 

Similarly our data indicated that bZIP type TFs could also participate in the response to salt stress, or 

there was another different potential mechanism of salt stress responses regulated by the bZIP type TFs 

in salt treated root tissues. In plant kingdom, AP2/ERF (APETALA2/ethylene response factor) is a large 

family of TFs. Our result showed that the AP2/ERF-type TFs have been shown to be significantly 

involved in the salt stress tolerance mechanisms as in other studies (Wu et al., 2007; Cheng et al., 2013). 

Sun et al. (2016) reported that the majority of TFs belonging to MYB, NAC, HSF and zinc finger families 

were predominantly up-regulated, indicating their critical involvement in salt stress response. For 

example HSFs, involved in the modulation of signal transducers such as protein kinase A, protein kinase 

C and protein phosphatase, might play a broad role by participating in modulating the expression of many 

downstream genes in signal transduction pathways during salt stress in plants (Wang et al., 2004). 

Involvement of WRKY factors in plant salt adaptation were shown for WRKY25 and WRKY33 that 

increased salt tolerance and ABA sensitivity independent of the SOS-pathway when over-expressed in 

A. thaliana (Jiang and Deyholos, 2009). According to the previous studies and our data analyses, we 

observed that all these stress-inducible TF families may play more important roles in responding to salt 

stress (Luo et al., 2013; Deinlein et al., 2014; Shen et al., 2014; Xu et al., 2014). Numerous studies have 

demonstrated that increasingly suggest integration of the TFs in dynamic network hubs as well as 

interaction and competition of pathways manifesting complexity of molecular links in stress adaptation. 

Tolerance to salinity is a quantitative or multigenic trait. DNA markers could be important in plant 

breeding if they are used to aid in the selection of quantitative traits. One of them is SSR or microsatellite 

markers have emerged as the markers of choice in radish, since they are abundant and are informative in 

many types of genetic crosses. Microsatellite markers have been used in several genetic studies of radish 

with regard to various traits (Shirasawa et al., 2011; Jiang et al., 2012; Wang et al., 2012; Zhai et al., 

2013; Zhai et al., 2014). In this study, a total of 82,116 unigene data set of Raphanus sativus L. were 

used to search for SSRs and root tissues were targeted for generating the salinity-responsive ESTs in the 

present study. A total of 10,413 EST-SSRs, which accounted for 12.7 % of all the ESTs, were identified. 

The most abundant type of repeat motif was tri-nucleotide (4760; 46%), followed by di-nucleotide (2150; 

20.6%), mononucleotid (1089; 10.5%), hexa-nucleotide (1010; 9.7%), pentanucleotid (945; 9.1%), and 

tetra-nucleotide (458; 4.4%) repeat units (Figure 2a).  The 20 types of most dominant motifs and the 

a b 
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frequencies of individual SSR units are shown in Figure 2b. AAG/CTT (1312; 12.6%) , AG/CT (1185; 

11.4%), A/T (987;9.5%), GA/TC (945; 9.1%), ATC/ATG, (856; 8.22%) AAC/GTT (775; 7.44%), 

ACC/GGT (712; 6.83%), AGC/CTG (703; 6.76%), TC/GA (698; 6.71%), AG/CT (665; 6.4%).  

 

 
Figure 2a. The frequency and distribution of EST-SSR 

types 

 

    
      Figure 2b. Basic characteristics and number of top 20 dominant EST-SSR motifs in Raphanus sativus L. 

 

Differences in SSR frequency and abundance might be partially due to the genome composition, 

data set size, SSR detection tools and microsatellite mining criteria (Biswas et al., 2012). Even so, our 

results showed that the SSRs with trinucleotide repeats (46%) were predominant in salt stress root tissue, 

which is consistent with previous reports on radish (Wang et al., 2012; Shirasawa et al., 2011) and other 

plant species, including rice, peanut, field pea and faba bean (Liang et al., 2009; Zhang et al., 2012; Kaur 

et al., 2012). In plants, tri-nucleotide repeats frequently occurred in 5’-UTRs and might play an important 

role in gene regulation by the involvement in antisense transcription. Also, the dinucleotide motif AG/CT 

showed the highest frequency (11.4%), followed by GA/TC (9.1%), similar to the recent results in radish 

and other species (Wang et al. 2012; Zhang et al. 2012). The EST-SSR data set generated will improve 

our understanding of the molecular mechanisms of salt stress responsive in radish root tissues.  

 

4. CONCLUSION 

 

In this present study, EST-SSR markers and in silico identification of TFs under control and salt 

treatments in Raphanus sativus L. root samples were profiled. As a result of this study it was observed 

that salt stress induced the transcriptional activity of several TFs and further experiments are in progress 

towards functional validation of TFs to provide genetic resources for the improvement of salt-stress 

tolerance in radish. EST-SSRs are good candidates for the development of conserved orthologous 

a 

b 
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markers for genetic analysis across radish and other Brassicaceae species. These SSR markers will enable 

the construction of a genetic linkage map and gene-based association studies. 

 

 

REFERENCES  

 

Bazihizina N, Barrett-Lennard EG, Colmer TD 2012. Plant growth and physiology under heterogeneous 

salinity. Plant Soil, 354(1-2):1-19. 

Biswas MK, Chai LJ, Mayer C, Xu Q, Guo WW, Deng XX 2012. Exploiting BAC-end sequences for 

the mining, characterization and utility of new short sequences repeat (SSR) markers in Citrus. Mol 

Biol Rep, 39(5): 5373-5386. 

Cheng MC, Liao PM, Kuo WW, Lin TP 2013. The arabidopsis ETHYLENE RESPONSE FACTOR1 

regulate abiotic stress-responsive gene expression by binding to different cis-acting elements in 

response to different stress signals. Plant Physiol, 162(3): 1566-1582. 

Cheng J, Zhao Z, Li B, Qin C, Wu Z, Trejo-Saavedra DL, Luo X, Cui J, Rivera-Bustamante RF, Li S, 

Hu K 2016. A comprehensive characterization of simple sequence repeats in pepper genomes provides 

valuable resources for marker development in Capsicum. Scientific Reports, 6(18919): 1-12. 

Curtis IS 2003. The noble radish: past, present and future. Trends Plant Sci, 8(7): 305-307. 

Deinlein U, Stephan AB, Horie T, Luo W, Xu G, Schroeder JI. 2014. Plant salt-tolerance mechanisms. 

Trends Plant Sci, 19(6): 371-379. 

Garland SH, Lewin L, Abedinia M, Henry R, Blakeney A 1999. The use of microsatellite polymorphisms 

for the identification of Australian breeding lines of rice (Oryza sativa L.). Euphytica, 108(1999): 53-

63. 

Grabherr MG, Haas BJ, Yassour M, Levin JZ, Thompson D., Amit I, Adiconis X, Fan L, Raychowdhury 

R, Zeng Q, Chen Z, Mauceli E, Hacohen N, Gnirke A, Rhind N, di Palma F, Birren BW, Nusbaum C, 

Lindblad-Toh K, Regev A 2011. Full-length transcriptome assembly from RNA-Seq data without a 

reference genome. Nature Biotechnology, 29(7): 644-652. 

Jamil A, Riaz S, Ashraf M, Foolad MR 2011. Gene expression profiling of plants under salt stress. Crit 

Rev Plant Sci, 30(5): 435-458. 

Jiang Y, Deyholos MK 2009. Functional characterization of Arabidopsis NaCl-inducible WRKY25 and 
WRKY33 transcription factors in abiotic stresses. Plant Mol Biol, 69(1-2): 91-105. 

Jiang LN, Wang LJ, Liu LW, Zhu XW, Zhai LL, Gong Y 2012. Development and characterization of 

cDNA library based novel EST–SSR marker in radish (Raphanus sativus L.). Scientia Horticulturae, 

140(2012): 164-172. 

Kaur S, Pembleton LW, Cogan NO, Savin KW, Leonforte T, Paull J, Materne M, Forster JW 2012. 

Transcriptome sequencing of field pea and faba bean for discovery and validation of SSR genetic 

markers. BMC Genomics,  13(104): 1-12. 

Kitashiba H, Li F, Hirakaw H, Kawanabe T, Zou Z, Hasegawa Y, Tonosaki K, Shirasawa S, Fukushima 

A, Yokoi S 2014. Draft sequences of the radish (Raphanus sativus L.) genome. DNA Research, 21(5): 

481-490. 

Langmead B, Salzberg SL 2012. Fast gapped-read alignment with Bowtie 2. Nature Methods, 9(4): 357-

359. 

Liang XQ, Chen XP, Hong YB, Liu HY, Zhou GY, Li SX, Guo BZ 2009. Utility of EST-derived SSR 

in cultivated peanut (Arachis hypogaea L.) and Arachis wild species. BMC Plant Biol, 9(35): 1-9. 

Ludwig AA, Romeis T, Jones JD 2004. CDPK-mediated signaling pathways: specificity and crosstalk. 

Journal Experimental Botany, 55(395): 181-188. 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                                  1103 

 

 

Luo X, Wu J, Li Y, Nan Z, Guo X, Wang Y, Zhang A, Wang Z, Xia G, Tian Y 2013. Synergistic effects 

of GhSOD1 and GhCAT1 overexpression in cotton chloroplasts on enhancing tolerance to methyl 

viologen and salt stresses. PLoS One, 8(1): 1-11. 

Ma S, Gong Q, Bohnert HJ 2006. Dissecting salt stress pathways. Journal Experimental Botany, 57(5): 

1097-1107. 

Mahajan S, Tuteja N 2005. Cold, salinity and drought stresses: An overview. Archieves Biochemistry 

and Biophysics, 444(2): 139-158. 

Mondal TP, Gani  SA 2014. Identification and characterization of salt responsive miRNA-SSR markers 

in rice (Oryza sativa). Gene, 535(2): 204-209. 

Nakagami H, Pitzschke A, Hirt H 2005. Emerging MAP kinase pathways in plant stress signaling. Trends 

Plant Sci, 10(7): 339-346.  

Poncet V, Rondeau M, Tranchant C, Cayrel A, Hamon S, Kochko A, Hamon P 2006. SSR mining in 

coffee tree EST databases: potential use of EST–SSRs as markers for the Coffea genus. Mol Gen 

Genomics, 276(5): 436-449. 

Ren ZH, Gao JP, Li LG, Cai XL, Huang W, Chao DY, Zhu MZ, Wang ZY, Luan S, Lin HL 2005. A rice 

quantitative trait locus for salt tolerance encodes a sodium transporter. Nature Genetics, 37(10): 1141-

1146. 

Shen X, Wang Z, Song X, Xu J, Jiang C, Zhao Y, Ma C, Zhang H 2014. Transcriptomic profiling revealed 

an important role of cell wall remodeling and ethylene signaling pathway during salt acclimation in 

Arabidopsis. Plant Mol Biol,  86(3): 303-317. 

Shirasawa K, Oyama M, Hirakawa H, Sato S, Tabata S, Fujiok T 2011. An EST–SSR linkage map of 

Raphanus sativus and comparative genomics of the Brassicaceae. DNA Research, 18(4): 1-12. 

Sun X, Xu L, Wang Y, Luo X, Zhu X, Kinuthia KB, Nie S, Feng H,  Li C, Liu L 2016. Transcriptome-

based gene expression profiling identifies differentially expressed genes critical for salt stress 

response in radish (Raphanus sativus L.). Plant Cell Reports, 35(2): 329-346. 

Wang SF, Wang XF, He QW, Liu XX, Xu WL, Li LB, Gao JW, Wang FD 2012. Transcriptome analysis 

of the roots at early and late seedling stages using Illumina paired-end sequencing and development 

of EST–SSR markers in radish. Plant Cell Reports, 31(8): 1437-1447. 

Wang W, Vinocur B, Shoseyov O, Altman A 2004. Role of plant heat-shock proteins and molecular 

chaperones in the abiotic stress response. Trends in Plant Science, 9(5): 244-252. 
Wu L, Chen X, Ren H, Zhang Z, Zhang H, Wang J, Wang XC, Huang R 2007. ERF protein JERF1 that 

transcriptionally modulates the expression of abscisic acid biosynthesis-related gene enhances the 

tolerance under salinity and cold in tobacco. Planta, 226(4): 815-825. 

Xie Y, Wu G, Tang J, Luo R, Patterson J, Liu S, Wang, J 2014. SOAPdenovo-Trans: de novo 

transcriptome assembly with short RNA-Seq reads. Bioinformatics, 30(12):1660-1666. 

Xiong L, Zhu JK 2002. Molecular and genetic aspects of plant responses to osmotic stress. Plant, Cell 

and Environment 25(2): 131-139. 

Xu XB, Pan YY, Wang CL, Ying QC, Song HM, Wang H.Z 2014. Overexpression of DnWRKY11 

enhanced salt and drought stress tolerance of transgenic tobacco. Biologia, 69(8): 994-1000. 

Yang O, Popova OV, Suthoff U, Luking I, Dietz KJ, Golldack D 2009. The Arabidopsis basic leucine 

zipper transcription factor AtbZIP24 regulates complex transcriptional networks involved in abiotic 

stress resistance. Gene, 436(1-): 45-55. 

Zhai LL, Liu LL, Zhu XW, Xu L, Jiang LN, Gong YQ 2013. Development, characterization and 

application of novel expressed sequence tag-simple sequence repeat (EST– SSR) markers in radish 

(Raphanus sativus L.). Afr J Biotechnol, 12(9): 921-935. 

https://www.sciencedirect.com/science/journal/03781119
https://www.sciencedirect.com/science/journal/03781119/535/2


International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                                  1104 

 

 

Zhai LL, Xu L, Wang Y, Cheng H, Chen Y, Gong Y, Liu L 2014. Novel and useful genic-SSR markers 

from de novo transcriptome sequencing of radish (Raphanus sativus L.). Molecular Breeding, 33(3): 

611-624. 

Zhang HY, Wei LB, Miao HM, Zhang T, Wang CY 2012. Development and validation of genic-SSR 

markers in sesame by RNA-seq. BMC Genomics, 13(316): 1-10. 

Zhang JN, Liang S, Duan JL, Wang J, Chen SL, Cheng ZS, Zhang Q, Liang XQ, Li TR 2012. De novo 

assembly and characterisation of the transcriptome during seed development, and generation of genic-

SSR markers in peanut (Arachis hypogaea L.). BMC Genomics, 13(90): 1-6. 

Zhu JK 2002. Salt and drought stress signal transduction in plants. Ann Rev Plant Biol, 53(1): 247-273. 

Zhu JK 2003. Regulation of ion homeostasis under salt stress. Curr Opin Plant Biol, 6(5): 441-445.  
  



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                                  1105 

 

 

Histoloji Ve Patoloji Eğitiminde Yeni Bir Çağ: Sanal Mikroskopi 

 

Başak Büyük 

 
*1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Histoloji Embriyoloji AD, Çanakkale, Türkiye 

 

*Sorumlu yazar e-mail: basakbuyuk@comu.edu.tr 

 

Özet 

Ülkemizde tıp fakültesi müfredatında çoğunlukla 1.  ve 2. eğitim yılında histoloji, 3. eğitim yılında patoloji dersleri 

yer almaktadır. Doku ve organların olağan yapısını inceleyen histoloji ve bu yapılardaki anormallikleri inceleyen 

patoloji eğitimi için mikroskop olmazsa olmaz olarak nitelendirilmekteydi. Özellikle uygulama derslerinde 

öğrenciler, çeşitli boyalar ile boyanmış doku kesitlerini ışık mikroskobik olarak incelemekteydiler. Ancak 1980'li 

yılların ortalarında kullanılmaya başlanan sanal mikroskopi ile eğitimde yeni bir çağ başladı. Her ne kadar bu 

teknolojinin kullanımını desteklemeye uygun bilgisayar ve diğer alt yapı olanaklarının gelişmesi daha geç yıllara 

kalmış olsa da, sanal mikroskopi günümüzde tıp fakültesi eğitiminde etkin bir araç olarak görülmektedir. 

Sanal mikroskopide; bilgisayara bağlı bir tarama cihazı tarafından uygun programlar ile taranan kesitlere ait 

görüntüler sanal ortamda değerlendirilmeye uygun hale getiriliyor. Tıpkı bir mikroskop gibi çeşitli büyütme 

oranlarında büyütülen kesitlere ekran görüntüsü üzerinden yakınlaşıp uzaklaşmanın yanısıra ekran görüntüsüne 

işaretlemeler yapmak da mümkün olabiliyor. Bu sayede eğitimde gösterilmek istenilen alan için öğrenciler kendi 

bilgisayarları üzerinde çalışabiliyorlar ve bu da yardımcı eğitim personeline olan ihtiyacı azaltıyor. Tüm bunlara 

ek olarak ölçme değerlendirmede de standardizasyona imkan sağlayan sanal mikroskopinin tüm tıp fakültelerinde 

yaygınlaşacağını umut ediyoruz. 

 

Anahtar Kelimeler: Sanal mikroskopi, Histoloji, Patoloji, Eğitim. 

 

1. GİRİŞ 

Günümüzde tıp fakültelerinde histoloji ve embriyoloji dersleri ile patoloji dersleri teorik ve pratik olarak 

uygulanmaktadır. Tıp fakülteleri 1, 2 ve 3. Sınıf öğrencilerinin standart ders programında olan histoloji ve patoloji 

dersleri tıp eğitimi sürecinde oldukça önemli bir yer tutmaktadır. Histoloji ve patoloji derslerinin öğrenci 

tarafından doğru ve yeterli bir şekilde algılanması ve öğrenilmesi, kliniğe yönelik olarak hastalıkların 

histopatolojilerinin anlaşılması açısından temel teşkil etmektedir. Öğrenciler bu dersleri genellikle anlaşılması zor 

ve soyut konular olarak tanımlamaktadırlar. Bunun en temel sebebi teorik dersler ve pratik uygulamalar arasındaki 

özümleme sorunudur. Özellikle uygulama saatlerini daha anlaşılır, tercih edilir ve zevkli hale getirebilmek için 

eğiticiler farklı yöntemler denemektedirler.  

Bu derslerin öğretilmesinde pratik uygulamalar önemli bir yer tutmakta olup bu dersler geçmişte yalnızca 

geleneksel ışık mikroskobu ile yapılmaktaydı. Yeni teknolojik gelişmelerle birlikte, bu uygulama derslerinde 

sanal mikroskopinin (Virtual microscopy, VM) kullanımı giderek yaygınlaşmaktadır.  

Bu çalışmanın amacı, histoloji ve patoloji eğitimlerinde doku kesitlerinin incelenmesi için geleneksel ışık 

mikroskobuna alternatif olarak VM kullanımının değerlendirilmesi, eğitimin etkinliği ve verimliliği açısından 

VM’nin katkılarının ortaya konmasıdır. 

 

2. GENEL BİLGİLER 

Eğitim sisteminde görsel materyal kullanımı ile ilgili olarak yapılan çalışmalarda; öğrenilenlerin % 83'ü 

görme, % 11'i işitme, geri kalanı da diğer duyular yoluyla edinilmektedir. Zaman sabit tutulmak üzere insanlar 

okuduklarının % 10'unu, işittiklerinin % 20'sini, gördüklerinin % 30'unu, hem görüp hem işittiklerinin % 50'sini, 

söylediklerinin % 70'ini, yapıp söylediklerinin ise % 90'ını hatırlamaktadırlar (Heinich ve ark., 1999, Seferoğlu, 

2009).  

Mevcut oranlar eğitim sürecinde görsel materyaller kullanılmasının önemini bir kez daha ortaya 

koymaktadır. Eğitim esnasında kullanılan bu görsel materyaller; teorik derslerde verilen bilgilerin 
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somutlaştırılması, anlaşılması zor olan kavramların basitleştirilmesi, teorik derslerde öğrenilen bilgilerin 

düzenlenmesi ve öğrenci tarafından organize edilebilmesi, teorik derslerde kaçırılması olası noktaların anlaşılması 

için öğrenciye tekrar şans vermektedir (Çilenti, 1984, Başaran, 1994). Bu bilgiler ışığında biz de bu çalışmamızda, 

modern tıp eğitimine uygun şekilde, teorik derslerde anlatılan bilgilerin görsellerle desteklenmesi için önemli bir 

zemin hazırlayan sanal mikroskopinin tıp eğitimindeki önemini ortaya koymaya çalıştık. 

Sanal mikroskopi (Virtual microscopy, VM), mikroskobik patolojinin ve histolojinin öğretiminde devrim 

niteliğindedir. Birçok tıp fakültesi bu yeni eğitim teknolojisini kullanmaya başlamış ve birçoğu da kullanmayı 

planlamaktadır. VM standart ışık mikroskoplarının sağladığı görüntü kalitesini sağlayabildiği gibi, teknolojik alt 

yapının verimlilik ve erişilebilirlik gibi birçok avantajını da beraberinde sunmaktadır (Dee, 2009).  

3. VM’NİN TARİHSEL GELİŞİMİ 

Hassas bir motorlu mikroskop tablası ile bir dijital aparatın (sanal slayt olarak da adlandırılır) 

oluşturulmasıyla çoklu mikroskobik görüş alanının elde edilmesi esasına dayanan VM, ilk olarak 1985-1993 yılları 

arasında tarif edilmiştir. 1990'ların sonunda, masaüstü bilgisayarlar, cam preparat üzerindeki bilgiden dijital bir 

görüntüyü elde etmek için yeterli işlem hızına ve RAM'ine sahip olmaya başlamıştır. Bu gelişme ile, dijital kopya 

kullanan sanal kaydın alıcı teknolojisi geliştirilmiştir.  

Sonrasında, tüm slayt boyunca hızlı bir şekilde dijital çizgiler elde eden doğrusal bir tarayıcı üretilmiş ve 

sonrasında çoklu mikrolensler tarafından tüm slaytın hızlı eşzamanlı dijital görüntülemesi için bir dizi mikroskop 

geliştirilmiştir (Dee, 2009). 

1990'ların sonunda, sanal slayt elde etme çözümlerinin ticarileşmesi ile eş zamanlı olarak firmalar, bir çoklu 

efekt piramidal dosya formatını tanıtmışlar ve Web üzerinden sanal slaytlar yayınlamak için bir FlashPix görüntü 

dosyası dönüştürücü ve sunucu geliştirmişlerdir (Dee, 2009).  

Sanal mikroskobunun eğitim değerini daha da arttıran bir diğer önemli yenilik ise, geliştiricilerin sanal 

slaytları bir veritabanı altyapısında bir yorumlama uygulaması ile entegre etmeye başladığı 2001 yılında ortaya 

çıkmıştır. Bu eğitim modeli, eğitimcilere sanal slaytları oklar, daireler ve metin etiketlerini kullanarak etiketleme 

olanağı sağlamıştır (Dee, 2009). 

Bir veritabanı düzenleyicisi aracılığıyla bir manipülasyon yöntemi, eğitmen tarafından oluşturulan etiketler 

ile başlangıçta gizli geri bildirim sağlamak için kullanılabilmektedir. Böylece, slaytları bağımsız olarak 

inceledikten sonra veya katılımcıların kendi etiketlerini sanal slayda eklemelerine izin verdikten sonra eğitmenin 

etiketleri görünür hale getirilebilir. Bu işlevler, sonraki uygulamalarında geleneksel mikroskobu kullanacak olan 

öğrencilere konum belirleyicilerinin ve tanımlama becerilerinin öğretilmesinde ve değerlendirilmesinde özellikle 

önemlidir (Dee, 2009). Bu şekilde bu işlev çok başlı mikroskoplarla yapılan grup eğitimlerinin yerini alarak 

standart mikroskoptan daha avantajlı bir eğitim ortamı sunabilir (Marchevsky ve ark., 2003). 

4. VM İÇİN GEREKLİ TEKNİK ADIMLAR 

Web tabanlı sanal mikroskop, optimal eğitim uygulaması için birçok teknik adım gerektirir;  

1. Yüksek güç alanına sahip yüzlerce dijital bilginin elde edilmesi 

2. Sanal preparat veya tüm preparat resmi olarak adlandırılan kusursuz bir dev montaj oluşturulması 

3. Sanal preparatı x-y ekseninde kaydırma yapıp bir büyütmeden diğerine yakınlaştırmaya izin veren bir 

dosya biçimine dönüştürmek 

4. Bir kaydırma ve yakınlaştırma görüntüleyicisinde sanal preparat dosyasına (ağ üzerinden veya Web 

üzerinden) hizmet vermek; 

5. Sanal preparatları ve düzenleyicileri, ek açıklamaları ve eşlik eden metinleri kolaylaştıran veritabanları 

aracılığıyla entegre etmek (Dee, 2009). 

5. VM KULLANIMININ AVANTAJLARI VE DEZAVANTAJLARI 

5.1  VM Kullanımının Avantajları 

VM görüntüleme, doku kesitlerinden dijital fotograflar edinebilme ve farklı mikroskop objektifleri ile farklı 

düzlemleri görüntüleyebilme imkanı sağlamaktadır. Pratikte öğrenciler bilgisayar mouse’unu kullanarak preparatı 

tarayabilmekte, bu şekilde tıpkı ışık mikroskobu kullanıyormuş gibi dokuyu tüm alanlardan 

görüntüleyebilmektedir. Büyütme ve odaklama işlemleri mouse kullanılarak yapılabilmektedir (Kripperdorf ve 

Lough, 2005).   

VM’nin geleneksel mikroskop kullanımına göre birçok avantajları bulunmaktadır Bu avantajlar şöyle 

sıralanabilir (Dee, 2009); 
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1. Ulaşılabilirlik;  

- Bilgisayar olan herhangi bir yerden ulaşabilme kolaylığı sağlamaktadır. 

- Bir preparat birden fazla kişi tarafından görülebilir, çoğaltılabilir veya paylaşılabilir. Tekrarlı kesitler 

alınarak preparatların hazırlanmasına gerek bulunmamaktadır. 

- Özellikle çoklu kesitlerin alınamadığı dokulardan hazırlanan 1 preparat sınırsız sayıda çoğaltılıp 

kullanılabilmektedir. 

2. Etkinlik 

- Odaklama, kondansör ve ışık gerektirmez 

- Teknik yetkinlik ve ışık mikroskobu kullanma kabiliyeti gerektirmez. 

- Bir sonraki slayta hızlı ulaşım sağlar. 

3. Eğitsellik 

- Normal ve patolojik dokular arasındaki ilişkinin öğrenciler tarafından kolaylıkla tanınmasını sağlar. 

- Yüksek büyütmelerde bile tüm kesitin görüntülenebilmesini sağlar. 

- Slayttan slayta geçiş, vaka senaryoları, radyolojik görüntüler ve dijital fotomikrografların birlikte 

görüntülenebilmesini sağlar. 

- Çok basit bir mikroskop gibi grup çalışmaları yapılmasına olanak tanır. 

- Eş zamanlı tüm bilgisayarlarda aynı etiket ve işaretlemeleri içerebildiği için eğitim yanısıra ölçme 

değerlendirmede standardizasyon sağlar. 

4. Maliyet 

- Eğitsel avantajları göz önüne alındığında maliyeti oldukça düşüktür. 

5.2 VM Kullanımının Dezavantajları 

VM’nin geleneksel mikroskop kullanımına göre dezavantajları ise şu şekilde belirlenebilmektedir (Dee, 

2009); 

1. Eğitsellik 

- Öğrenci geleneksel ışık mikroskobu kullanmayı öğrenemez. 

2. Teknoloji 

- Standart bilgisayar ekranı kullanıldığında, küçük büyütmelerde düşük çözünürlük elde edilir. 

- Refraktil cisimler için iyi kırınım sağlamaz. 

- Doku artefaktları ve kusurlu boyanmaların taranmasında başarısızdır. 

 

6. TARTIŞMA 

Bu çalışma ile, tıp eğitiminde histoloji ve patoloji derslerinin pratik uygulamaları için geleneksel ışık 

mikroskobu yerine VM kullanmaya başlayan üniversitelerin sonuçları ortaya konmaya ve VM’nin etkinliği 

değerlendirilmeye çalışılmıştır . 

UCLA School of Medicine’da Tıp Fakültesi 2. sınıf öğrencileri ile yapılan bir çalışmada patoloji 

uygulamalarında VM kullanımının öğrencilerin patoloji öğrenmelerine katkı sağladığı, öğrencilerin VM 
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kullanmaktan memnuniyet duydukları, öğrenme düzeylerinin arttığı gösterilmiştir. Bu şekilde tıp öğrencilerinin 

patoloji derslerine katılım oranları artmış ve ders etkinlik düzeyi yükselmiştir (Marchevsky ve ark., 2003). 

Medical College of Winconsin de histoloji derslerinin geleneksel ışık mikroskobu ve VM ile verilmesinin 

karşılaştırıldığı bir çalışmada bazı öğrenci gruplarında pratik dersler geleneksel ışık mikroskobu ile verilirken 

digger gruplarda VM ile verilmiş ve yıl sonunda anketler yapılmıştır. Yapılan bu çalışmada; Öğrencilerin 

1. %97,5’si VM ile preparat seçimi ve bir preparattan diğerine geçişin daha kolay olduğunu 

2. %98,6’sı bir preparatı taramanın VM ile daha kolay olduğunu 

3. %98,1’i büyütme değişikliği yapmanın VM’de daha kolay olduğunu 

4. %74,7’si focus ayarlamanın VM’de daha kolay olduğunu bildirmişlerdir.  

Ayrıca öğrenmede VM’nin efektivitesini öğrencilerin %90,3’ü mükemmel, %8,2’si iyi olarak 

tanımlamışlardır. Öğrencilerin %96,6’sı histoloji pratiklerinde VM’yi tercih edeceklerini bildirmişlerdir. Aynı 

fakültede histoloji derslerine ait uygulama derslerinin ışık mikroskobu kullanılarak yapıldığı yılda öğrencilerin 

%38,1’i haftada 15 saatten fazla bu derse çalıştıklarını bildirmelerine rağmen, VM kullanılan yılda öğrencilerin 

%20,8’i haftada 15 saatten fazla bu derse çalıştıklarını bildirmişler. Işık mikroskobu yardımıyla ders yapılan yılda 

öğrencilerin %61,9’u haftada 15 saatten az bu derse çalışırken, VM kullanılan yılda öğrencilerin %79,2’si haftada 

15 saatten az bu derse çalıştıklarını bildirmişler. Bu çalışma ile VM’nin histoloji pratiklerinde öğrencilerin klasik 

cam preparatları değerlendirmesi için oldukça faydalı bir araç olduğunu ortaya koymuştur (Kripperdorf ve Lough, 

2005). 

Patoloji eğitimlerinde ve vaka tartışmalarında VM kullanımının geleneksel ışık mikroskobu kullanımı ile  

karşılaştırıldığı bir çalışmada, sanal slaytlara geçişin faydalarının maliyetlerden daha fazla olduğu ortaya konmuş 

ve patoloji eğitiminde aşama aşama VM’ye geçişin planlanması gerekliliği bildirilmiştir (Kumar ve ark., 2004). 

Sonuç olarak, yapılan çalışmalar ve tıp fakültelerinde elde edilen tecrübeler, histoloji ve patoloji 

eğitimlerinde VM kullanımının eğitimin etkinliğini, ulaşılabilirliğini ve öğrenci katılımını arttırdığını ortaya 

koymuştur. VM kullanımının fakültelere getirdiği ek maaliyetlerin, VM ile elde edilen eğitimsel faydaları yanında 

gözardı edilebilecek düzeyde olduğu ve gerek eğitimenler gerekse öğrenciler açısından sağladığı avantajların paha 

biçilemez olduğu gösterilmiştir. 
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Abstract 

Cardiovascular diseases (CVDs) are the leading cause of death globally. Inadequate nutrient supply, unhealthy life 

style, lack of exercise and poor environmental conditions can influence these kind of body disorders which are 

associated with the narrowing or occlusion of blood vessels. Thus scientists demonstrated synthetic vascular grafts 

as implant which have satisfying long-term results when used in large-diameter (>6mm) arteries. Common 

conventional synthetic polymers including Dacron and PTFE have been successfully used to replace vessels with 

a large diameter (>6mm) under certain conditions such as low resistance and high blood flow but they have 

limitations in their small diameter applications. The graft design components are intended to accomplish vital 

parameters like compliance, non-thrombogenicity, high degradation rate, biodegradability, adequate mechanical 

properties (burst strength, elasticity and tensile strength ) and promising fiber morphology  (fiber diameter, fiber 

orientations, pore sizes) to mimic the native artery as possible as they could. Therefore, as in all tissue designs, 

vascular grafts perform better in multilayer constructions that mimicks native vessels.  

 

In this study, bilayered PCL fibrous vascular grafts with differing layer structures are produced by electrospinning 

technique and after introducing its morphological and physical analysis, its seam strength tests are performed. 

Results indicate that stress-strain characteristic of vascular grafts with and without seam show similar behaviour 

which proves the sewability of vascular grafts during implantation and their performance against to the forces 

acting on the seams after implantations.  

 

 

Keywords: Vascular graft, seam strength, electrospinning, polycaprolactone. 

 

1. INTRODUCTION 

Cardiovascular diseases (CVDs) are the most common diseases of the heart and blood vessels, mainly known as 

the coronary artery disease and stroke which cause death rate of the world population enormously. There are over 

17 million people who struggled from CVDs to death in the worldwide (Abrahart et al., 1998) CVDs rate is more 

likely to be increased day by day and which is already considered to be one of the major reason for human death 

in every country around the world. Moreover, some of the main causes for rising CVDs are the high tendency of 

westernized lifestyle activities including unhealthy diet, physical inactivity, high usage of drug and alcohol.  

According to the statistical analysis, it shows that the high blood pressure results in 13% of CVD deaths, while 

tobacco results in 9%, diabetes 6%, lack of exercise 6% and obesity 5% (worldcardiocongress.org). Apart from 

that the rapid development of economy can also influence people’s life and drag them into unhealthy situations 

like sudden heart attack or heart desease (Ofori-Asenso and Garci, 2016). There are limited alternatives to treat 

CVD when it is too late. Some of those aggressive medical treatment options are angioplasty with or without stent 

placement (also known as percutaneous coronary interventions) and coronary artery bypass grafting surgery 

(CABG). In bypass surgery, types of the grafts are important in case of their application area. According to the 

many surgical operations, the most commonly used autologous grafts for CABG procedures are saphenous vein, 

internal mammary artery and radial artery (Spence and Gray, 1994). Previous studies reported that, occlusions 

occur 10-15% of grafts in a year, almost 50% of grafts fail after 10 years (Verma et al., 2004, Harskamp et al., 
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2013). This kind of problem can be eliminated with more compatible grafts like synthetic vascular graft rather 

than natural artery or vein. In last few decades, developing synthetic vascular graft took place in many department 

including material science field, chemical engineering, bioengineering and especially in tissue engineering area. 

There are several recent works on vascular graft designs in which mechanical, biological and morphological 

analysis are realized (Yalcin et al., 2016; Yalcin Enis and Sadikoglu 2017, Yalcin Enis et al. 2017-2018). In this 

study, separately designed inner and outer layers of PCL bilayered scaffolds are produced by electrospinning 

technique and their morphological and physical anaylsis are examined. In addition, seam strength analysis is 

conducted to linear and tubular samples to assume scaffolds’ suture strength during implantation of scaffold in 

bypass surgery.   

2. MATERIALS AND METHOD 

To imitate functionality and anatomy of the native artery, biodegradable and non-toxic polycaprolactone (PCL) is 

chosen for the graft design with the molecular weight of 80000 g/mol from Sigma-Aldrich. The main solvent is 

chloroform (C, Sigma Aldrich) and other sub-ingredients are ethanol (E, Sigma Aldrich) and acetic acid (AA, 

Sigma Aldrich). 10 % wt. PCL is dissolved in a solvent system of (C/E/AA: 8/1/1 wt.). Polymer solution is stirred 

for 2 to 3 hours to obtain good viscosity and immediately be spun into fibers to avoid degradation. Two types of 

electrospinning apparatus are used in this study: Basic system electrospinning unit (INVENSO) and modified 

electrospinning unit (INOVENSO NE10). Both systems have main electrospinning components but in modified 

electrospinning apparatus, a custom designed high speed rotating mandrel type of collector is integrated to the 

system in order to achieve fiber orientation for 5 mm diameter tubular scaffolds.  Thus, inner and outer layers are 

produced with different models of electrospinning machine. Production parameters with design details are given 

in Table 1.  

Table 1. Production Parameters 

Sample 
codes 

Machine 
Type 

Feedrate±SD 
(ml/h) 

Voltage±SD 
(kV) 

Distance 
(cm) 

Production Time 
(min) 

T±SD 

(⁰C) 

RH±SD 
(%) 

PCL_R 
PCL_O 

Basic 
Ne100+ 

2.5±0.42 
3.5±1.49 

11±0.37 
15±0.77 

20 
20 

5 
30 

20±1.32 
24±1.45 

44±0.98 
47±0.73 

After production, the produced scaffolds are left on the rotating mandrel for one night to dry. Scaffolds are pulled 

out manually in tubular form for further analysis. 

All scaffold samples are produced in same length (10 cm). Scaffold thickness is adjusted by production time and 

homogeneity of the thickness through the length is controlled by reciprocal movement of the collector. Scaffolds’ 

wall thicknesses are measured by using digital thickness gauge from at least 5 points though the length. All results 

are given with standard deviations. Morphology of the scaffolds are observed by scanning electron microscope 

and average fiber diameter is measured by Image J Software System from at least 100 fibers in several SEM 

images.  

For seam strength test, two types of samples are prepared. One of them is in tubular form while the other one is in 

linear form. For first sample group, two separate pieces of tubular scaffold surfaces are combined using a 

continuous sewing method with 6/0 prolene sutures applied to a standard artery during operations. For second 

sample group, tubular scaffolds are linearly opened and sutured to standard cotton fabric to test the radial seam 

strength of the scaffold samples. The aim is to examine the radial suture strength of the vessel sample with limited 

size and the behavior of the stitch under force. Stitched samples are then subjected to tensile test on Titan Tensile 

Tester with 6 cm gauge distance and 6mm/min speed rates and the results are compared with the values of seamless 

control scaffolds.  
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Figure 1. a. Seam strength test for vascular grafts b. linear sample c. tubular samples 

3. RESULTS 

3.1. Scaffold fabrication 

Scaffolds with 10 cm length, 5 mm diameter and 440 µm wall thickness are successfully produced. Wall 

thicknesses of separate layers can be seen in Table 2.  

Table 2. Sample codes, average wall thicknesses and average fiber diameters of produced scaffolds. 

Sample codes Avg. wall thickness ± SD [µm] Avg. fiber diameter± SD [µm] 

PCL_R 140 ± 24 2.52 ±0.57 

PCL_O 260 ± 65 1.75±0.36 

PCL_R/O 440 ± 70 - 

3.2. Scaffold Morphology  

SEM images of scaffolds are illustrated in Figure 2.  

 

 

 

 

 

 

Figure 2. SEM images of scaffolds 

3.3. Seam Strength Analysis 

Seam strength test results are given as strain stress diagrams in Figure 3a and b.   

  

a.                                                                 b. 
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Figure 3. Strain stress diagram of a. Tubular b. Linear samples 

Images of the stitched samples after the stitch strength test are given in Figure 4. 

  

a.                                                            b. 

Figure 4.  Appearances of stitched a. linear  and b. tubular specimens after seam strength test. 

 

4. DISCUSSION 

It is clear from the SEM images illustrated in Figure 2 that inner layer is composed of randomly oriented fibers 

while the outer layer is composed of radially oriented fibers. According to Figure 3a, stitched samples in tubular 

form that are exposed to tensile force along the scaffold axis exhibit similar stress-strain characteristics as seamless 

samples. In addition, there is no rupture observed during tensile testing of stitched samples. However, because of 

the high sensitivity of the test device,  slight separation of the inner and the outer layer is perceived as a break thus 

the test is concluded (Figure 4). This seperation can be considered as an expected result due to the different 

elongation values of both layers owing to their morphological differences. Since the inner layer has a random fiber 

distribution, the intersecting fibers limit the prolongation of the scaffold structure. On the other hand, the outer 

layer consists of radially oriented fibers and when it is subjected to force in the axial direction, oriented fibers 

elongate like an accordion. As a matter of fact, this discordance between the inner and outer layers is not 

noteworthy because of the high elasticity of the polycaprolactone polymer. Therefore, except the elongated form, 

the test specimens are removed from the test device without any rupture in either stitches part or the body of 

scaffolds. This proves that there is no risk of stitch strength performance of scafflolds sewn to the native artery in 

implantation process. Stitched scaffolds have almost the same tensile strength performance as seamless scaffolds.  

On the other hand, linear samples sewn with standard woven cotton fabric show higher tensile strength than tubular 

samples (Figure 3b.). This is due to the fact that the samples having the radial fiber orientation are tested in the 

radial test direction and all the oriented fibers contribute to the applied force. This situation proves the previously 

studied mechanical and morphological analysis (Yalcin et al. 2016). Another remarkable point for the linearly 

stitched samples is the low elongation value which can be explained by mainly two reasons. First, a very limited 

specimen length (2r, r=2.5mm) is sewn with a woven fabric of a length sufficient to fill a test range of 60mm. 

Since the woven fabric has very low elongation value, it dominantly effects the elongation value of test results.  

The second reason is that the sewing direction is the same with the direction of radially distributed fibers which 

means, the sewing thread is not locked by perpendically placed fibers. Therefore, even though the sewing thread 

stands up to 6 MPa , it tears some of the weak fibers in a short time. The distance of the sewing thread to the fabric 

edge is less than 1mm. Therefore, the PCL scaffold sample is ruptured from the suture part with the elongation 

value of 25% (Figure 4). The direction in which the scaffold will be sewn with the native artery is not this direction, 

but it is foreseen that even the damaged specimens that are sewn in this direction, can match the sufficient tensile 

strength values.  

5. CONCLUSION 
 

In this study, bi-layered PCL fibrous vascular grafts with different layer structures are produced by electrospinning 

technique and after the morphological and physical analyzes, seam strength test is performed. The results show 

that the stress-strain properties of stitched and seamless vascular grafts show similar characteristics indicating the 

sewability of the vascular grafts during implantation and their performance against to the forces acting on the 
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stitches after implantation. Moreover, it has been proved that the bi-layered vascular grafts designed within the 

scope of this study provides the desired properties that will shed light on the studies to be done in this area in the 

future. 
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Abstract 

With increasing expectations from textile with functional properties, a new class of textile materials have been 

described under the name of “intelligent or smart textiles”. Smart textiles are defined as textile products such as 

fibres, filaments, yarns or fabrics etc. have active functions providing an interaction with the environment/user 

together with traditional textile properties. One of the functional smart textile products are electronic textiles or 

wearable electronics which its application is vast in different fields and its benefits attract most of the researches 

concerns. Despite of such significant advancements, there is still need of stretchable, flexible and comfortable 

wearable electronics having electronic functions. Among various types of wearable electronics, fiber-based 

conductive materials are ideal for wearable electronics due to their light, durable, flexible, foldable and comfortable 

structure. Conductive fibrous materials are obtained by conductive polymer, metal, carbon, piezoelectric materials, 

or conventional fibers surface modified with various functional materials. Among various carbon materials, 

graphene, carbon nanotubes (CNTs) and carbon black are the most intensively explored carbon allotropes in 

materials science and have been well researched as alternatives to conventional materials, such as conductive 

polymers and metallic nanomaterials used in flexible electronics. In this study, it is aimed to obtain flexible and 

conductive fibrous structure by electrospinning method through the addition of synergistic carbon black (CB) and 

graphene bifillers to polyurethane matrix. The combination of two type conductive fillers is preferred to construct 

distinct conductive network morphology on the basis of synergistic effect compared with the sensing behaviour of 

single filler. In the study, morphological and chemical properties of electrospun composite nanofibers are 

evaluated by SEM and FT-IR, respectively. Additionally, electrical properties of the samples are measured by two-

point analysis method using Fluke instrument and resistance values are obtained. Fibrous conductive composite 

structures produced as in this study may find usage areas such as human motion detection, communication 

facilities, data transfer, robotics and many other applications. 

Keywords: Wearable electronics, smart textiles, electronic textiles, graphene nanoplatelets, carbon black, 

composite nanofibers. 

1. INTRODUCTION 

Textile materials with functional properties have gained incredibly great interest during the past decades. 

Functional textiles simultaneously possess new properties such as high strength, UV protection, flexibility, 

electrical conductivity, hydrophobicity, self cleaning, antibacterial activity etc. Among these properties, in recent 

days, electrical conduction and also conductive textiles have attracted particular attention of researchers due to 

their potential applications in the fields of energy storage, supercapacitors, solar cells, self cleaning and health care 

devices. In comparison to inflexible panels such as plastic or glass, textiles might be used as unique support 

materials and should play a significant role in the wearable textile electronics (Wu et al., 2016). Unlike commercial 

electronic devices, textile-based electronics should be part of human clothing and foldable, stretchable, and even 

washable. This means that ideal electronic textiles should be wearable. Flexible and deformable wearable 

electronic textiles are going to enable new many applications including human motion detection, robotics, and 

human-machine interface.  

Key challenge in this field is to simultaneously acquire high conductive and high wearable properties (Yang et al., 

2017). For the conductivity, different methods have been employed to textile fibres and fabrics. They are the usage 

of staple or filament metallic fibres, chemical metallization of fibres, electro-deposition, coating the fibres or 

fabrics with various conductive materials, extrusion of fibres with conductive particles such as carbon derivatives 

or the synthesis of conducting polymer films on the fabrics (Molina et al., 2013). Despite their advantages, these 

methods have many significant limitations. Some examples for drawbacks are stiffness of metallic materials, 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                                  1115 

 

 

insufficient conductivity such as coating with CNTs, environmentally unfriendly such as for electroless plating, 

adding weight and loss of its original colour, hand-feeling and performance properties after electro-deposition, 

coating processes etc. processes, dramatic decrease in electro-conductivity after repeated mechanical deformation, 

complex setup, requirement of high working temperature, time-consuming process and lastly incompatibility with 

the processes and equipment currently used in the textile industry (Shateri-Khalilabad et al., 2013; Wu et al., 2016; 

Quadil et al., 2017; Souri et al., 2018). From the materials point of view, carbon-based materials, conductive 

polymers and metal oxide nanoparticles are widely used for conductive textiles. Metals are rigid and stiff while 

conducting polymers, carbon black, carbon nanotubes and metal-based powders require complex processes such 

as functionalization. Therefore, used materials cause non-uniform coating, insufficient flexibility and durability to 

washing and friction (Shateri-Khalilabad et al., 2013). Therefore, there is urgently need of the techniques and 

materials for fabrication of the e-textiles with high conductivity, high electrical stability, and high compatibility 

with clothing (Wu et al., 2016). Recently, there is great interest on graphene and reduced graphene oxide (RGO) 

applications in various wearable electronic textiles (Shateri-Khalilabad et al., 2013).  

Graphene is the only basic member of a much larger family of 2D carbon forms and a carbon monolayer packed 

into a 2D honeycomb lattice. Graphene is produced from graphite and pristine graphite can also be directly 

exfoliated to give graphene through liquid-phase methods or, alternatively, oxidized to obtain graphite oxide 

(Raccichini et al., 2015). Graphene nanoplatelets (GNPs) are considered as a good choice for electronic textiles 

and energy-storage mechanism due to their excellent thermal, mechanical, and electrical properties and low cost. 

GNPs are often dispersed in both thermoplastics and thermosetting polymers for the fabrication of composite 

materials, which have many potential applications including piezoresistive materials, barrier layers, 

electromagnetic interference shielding, electrodes, etc. (Gao et al., 2013). Therefore, in recent years, there are 

many researches regarding the application of commercial textiles with GNPs, GO or rGO to form the e-textile. 

However, GNPs are easily aggregated in the solution and even deteriorates original quality of textile materials. 

Particularly, electrical conductivity of GNPs, one of the superior properties, could not be fully explored (Gao et 

al., 2013). In addition, conductivity of textile structures with graphene is sometimes not enough for wearable 

electronic applications (Wu et al., 2016). Hybrid structures based of combination of various materials have lately 

attracted the attention of researchers and different mixtures such as multi-walled CNTs (MWCNTs) with carbon 

black, graphene with single walled CNT, MWCNT with GNP etc. have been studied (Chatterjee et al., 2012). A 

synergistic effect is expected from combining two or more different materials into one structure. Nanocomposites, 

obtained with the mixture of different materials, are considered to be an effective route to inhibit the agglomeration 

of nanoparticles and improve the aqueous dispersion and conductivity (Tang et al., 2014). In this study, it is also 

aimed to research the synergistic effect of CB and GNPs to electrospun nanofibers. In literature, Yan et al. (2010) 

prepared Graphene nanosheet/carbon black composites by the ultrasonication and in situ reduction methods. 

Electrochemical performances of hybrid materials were determined as superior to pure graphene material, 

demonstrating that carbon black particles as spacers ensured the high electrochemical utilization of graphene layers 

as well as the open nano-channels provided by three-dimensional graphene nano-sheet/carbon black hybrid 

material. Based on this result, it was concluded that resulting composite is a promising carbon material for 

supercapacitors. Pokharel et al. (2018) worked on the relaxation behaviour of carbon nanofillers filled 

polyurethane (PU) with special reference to particle size and aspect ratio, filler morphology, filler loading to 

understand the conductive network formation of fillers in the PU matrix. It was determined that an addition of 2 

wt. % hybrid fillers of GNPs, conductive CB and MWCNTs in PU at 1:1:2 mass ratio showed lowest surface 

resistivity (~106.8 ohm/sq) and highest improved mechanical properties. As determined synergistic properties of 

the bifiller mixtures, in present study, it is worked on effect on CB and GNPs of polyurethane matrix nanofibers.  

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1. Materials 

Polyester based thermoplastic polyurethane granules (TPU, Mw=107.010 g/mol with a polydispersity index (PDI) 

value of 1.81) (TPU C95) were obtained from BASF (Germany). This type of linear segmented polyurethane 

composed of hard and soft segments was chosen as a matrix material due to its excellent mechanical properties, 

chemical resistance and good flexibility. The GNPs and conductive CB used as nanofiller to produce conductive 

composite polyurethane nanofibers. The GNPs with nano-size of 4 nm, 1.5μ diameter and conductive CB which 
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has a spherical shape with a diameter in the range of 20-60 nm were obtained from Nanografi Co., Ltd. (Turkey). 

N, N-dimethylformamide (DMF) as solvent was purchased from Sigma-Aldrich (USA). All of the organic and 

inorganic reagents were of analytical grade and used as received without further purification. 

2.2. Methods 

The conductive composite nanofibers were produced by introducing GNPs, conductive CB and the combination 

of these nanoparticles in different range (1:1 and 1:2) as nanofiller into a TPU matrix. For this aim first, TPU 

granules were dissolved in DMF at a concentration of 10 wt. % at 90°C for 6 h. A 10 wt. % dispersion of the 

GNPs, conductive CB and the combination of these nanoparticles in different range (1:1 and 1:2) in DMF was 

prepared by ultrasonic treatments using an ultrasonicator (Sonopuls HD 2200, Bandelin Sonopuls Corp.) at 40% 

amplitude and 3-s on/off cycles for 1 hour. These dispersions were drop wise transferred into the TPU and was 

kept under ultrasonic stirring for another 1 hour at room temperature. The final solutions consisted of 10 wt. % 

TPU with nanoparticle concentrations ranging from 0 to 40 wt. % relative to the polymer weight. The prepared 

composites solutions were spun by an electrospinning system consisting of a 10 ml plastic syringe which was 

driven by a pump, and the syringe needle was connected to a DC power supply. The composite nanofibrous webs 

were fabricated with 21 kV high voltage and 1 mL/h feeding rate and a fixed needle to collector distance of 18 

cm. The composite fibres were collected on an aluminium foil placed on the grounded electrode plate for a duration 

of 5h using a single syringe in the electrospinning system. The obtained composite nanofibrous webs were stored 

at 70°C for 24 h to remove the residual solvent.  

The morphology and fiber diameter of the neat TPU and conductive TPU composite nanofibrous webs were 

characterized using a scanning electron microscope (SEM, Fei Quanta FEG 250, USA) with an accelerating 

voltage of 20 kV and a current of 10 µA at a high magnification. The Perkin Elmer Spectrum BX of Fourier 

Transform Infrared Spectrophotometer was used to investigate chemical compositions of the composite 

nanofibrous webs by KBr technique at 4 cm-1 resolution number with 2 cm-1 interval and 16 scan numbers in the 

range of 4000 and 400 cm-1.  

In the study, electrical resistance of the produced nanofibers was determined by AATCC Test Method of 84-2005. 

Electrical resistance is the physical property of a material which is a measure of the ability of electrons to flow 

through it when a voltage is applied across two points on the material (AATCC, 2005). The inverse of the 

conductivity is called resistivity. According to AATCC test method, specimens are conditioned at specified 

relative humidity and temperature. The electrical resistance of the samples, held between two electrodes, is 

measured by the use of an electrical resistance meter. Electrical resistance meter has two probes and thus the 

method is also called as two probe method. Two electrodes/probes are often utilized when measuring the resistivity 

of a sample. Nanofiber samples are placed in firm contact with the electrodes/probes. Tension is applied to the 

probes to hold the sample straight. It is allowed the current to pass through the sample for a minimum period of 1 

min and until a constant reading is obtained. Samples were air-conditioned and measurement was carried out at 

65% RH, 20°C and the results are expressed as the resistance of samples. In the study, 10 measurements were 

realized for each concentrations and mean values were calculated to express the electric resistivity of samples. 

 

3. RESULTS  

In this section, SEM images of nanofiber webs, FT-IR and electrical conductivity results were given in following 

sections.   

3.1. SEM Images 

Images of nanofiber webs were analysed by Scanning electron microscopy (SEM) and are given in Figures 1-3.  
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Figure 1. SEM images of PU nanofiber webs for different magnifications.  

As seen, beads having different sizes can be observed for all the nanofiber webs. In particular, samples obtained 

with PU and GNPs have similar character. However, structure and appearance of the samples change with the 

usage of carbon black (CB) particles. Nanofiber diameters are 171-387 nm for PU, 86-261 nm for 10% GNPs, 63-

213 nm for 20% GNPs and 99-207 nm for 40% GNPs. As the conductivity of the dispersion increases, diameter 

of the nanofibers is getting finer. However, beads seen of nanofiber webs indicates that dispersion of higher GNPs 

concentration and CB:GNPs combinations should be stirred more.  

   
(a) 

   
(b) 

   
(c) 
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(d) 

Figure 2. SEM images of GNPs and CB nanofiber webs for different magnifications (a: 10% GNPs, b: 20% GNPs, 

c: 40% GNPs, d: 40% CB concentration). 

   
(a) 

   
(b) 

Figure 3. SEM images of GNPs:CB nanofiber webs for different magnifications (a: 1:1, b: 1:2 concentration) 

3.2. FT-IR 

The characteristic peaks of polyurethane is also (N-H) stretching vibration of urethane at around 3338 cm-1, (-CH2) 

stretching at 2864 cm-1, (C=O) stretching at 1713 cm-1, (N-H) bending and (C-N) stretching at 1526 cm-1. These 

peaks are approximately visible in the FT-IR spectrum of neat TPU nanofibers (Figure 4(a)). The absorption bands 

of GNP at 3250 and 1635 cm-1 were assigned to (-OH) stretching vibrations and the (C-C) stretching of graphene. 

From Figure 2(b), it is observed that the characteristic bands of CB found at 1739, 1578 and 1365 cm-1 are due to 

the (C=O), (C-O) and (C-C) bond vibrations, respectively. All of these characteristic bands of CB are found in the 

composite nanofiber containing CB. No evident changes of the TPU bands are observed when GNPs were 

introduced onto the nanofiber surface except that the position of the (N-H) stretching band gradually shifts from 

3328 cm-1 in the neat TPU nanofiber to 3332 cm-1 in the TPU/GNPs nanofiber composites (Figure 4(d-f)), which 

might suggest the existence of chemical interactions between the N-H group of TPU and the functional groups of 

GNPs. The interfacial interaction between TPU and GNPs is beneficial to the reinforcement capacity of GNPs 

and, consequently, to the final properties of TPU/GNPs composite nanofibers. 
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Figure 4. FT-IR spectra of neat TPU (a), GNPs (b), conductive CB (c), composite TPU nanofiber containing 10% 

(d), 20% (e), 40% (f) GNP and composite TPU nanofiber containing CB-GNPs bifillers at 1:1 (g), 1:2 (h). 

3.3. Electrical conductivity 

In order to get high conductivity, it is required to form an effective conductive path. This can only be achieved 

with properly distributed nanofillers in the polymer matrix and minimized the electrical resistances at nanofillers-

polymer and/or at nanofillers-nanofiller interfaces. In this case, the quality and quantity of the interconnections 

between the nanofillers become very important for the electrically conductive structures (Yan et al., 2010). To 

examine the effect of the nanofiller dispersion on the electrical conductivity of the PU nanoweb, the electrical 

resistances of specimens are presented in Figure 5. As seen, electrical resistance values of nanofiber webs are 

changed between 0.013-21.053 kΩ. The lowest resistance is determined for 5% GNPs while the highest one is for 

20% GNPs. However, for 5% GNPs concentration, it is observed that dispersion of GNPs nanofiller in PU matrix 

has non- uniform character and hence nanofiber webs have light and dark colors. Improper distribution of GNPs 

in polymer matrix has sometimes led to the failure of conductivity measurements. As the amount of GNPs is 

increased, the resistance rises from 0.013 kΩ to 21.053 kΩ up to 40% GNPs concentration and then the values 

decreases to 1.183 kΩ at the 40% GNPs. Nanofiber web is getting darker with higher GNPs concentration in PU 

polymer matrix. On the other hand, as to the effect of two types of nanofillers in PU matrix, similar resistivity 

values are obtained with that of 40% GNPs concentration. Resistance values of CB-GNPs bifillers is about 0.77-

0.87 kΩ. However, with the use of CB-GNPs bifillers, resistance values decrease slightly. From the bifiller amount 

in the dispersion point of view, there is not significant change with increased the amount of CB in nanofiller 

mixture. On the other hand, nanofiber webs spun with PU polymer with 40% CB particles do not have any 
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conductivity. Therefore, compared with CB particles, GNPs and bifillers provide electrical conductivity. These 

resistance values indicate that combination of nanofillers in one structure enables to get lower resistance and hence 

better conductivity. On the other hand, obtained resistance values are comparable with the literature. However, the 

resistance can be further reduced and conductivity can be further increased to develop the textile sensors and thus, 

there is a need to research different concentrations and different bifiller mixtures such as metallic nanomaterials 

to improve the electrical conductivity. 

 
Figure 5. Electrical resistance of nanofiber samples.  

4. CONCLUSION 

Textile-based electronics with high conductive and high wearable properties is going to make possible not only 

miniaturization of the size of various electronic components, but also more importantly incorporating them into 

cloth fabrics and accessories (watch, eyeglass, bracelet, etc.), or even implanting them into human body. In this 

study, it is indicated that nanofiber web structure spun from GNPs and CB-GNPs bifillers provides certain amount 

of electrical conductivity and the values are comparable level with the literature. Combination of GNPs and CB 

nanofillers in one structure enables to get lower resistance and hence better conductivity. Therefore, synergistic 

effect of CB and GNPs to electrospun nanofibers should be detailed studied to develop the textile sensors. 
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Abstract 

Due to the large difference in the deformation modules of the shell (rock fill) and the core (clay) of the clay-core 

rockfill dams, transverse arching occurs during and after the construction of the dam. As a result of this transverse 

arching; reductions in the vertical stresses of the clay core. If the water with hydrostatic pressure is filled up and 

wedged in transverse crack on the upstream surface which is formed as a result of differential settlement, arching 

and tectonic movements, is greater than the stresses in that region, the crack starts to develop. This phenomenon 

is called hydraulic fracturing. With the development of hydraulic fracturing, concentrated leakage can be seen 

along the dam's cross section with internal erosion. Estimation of the hydraulic fracturing potential in a clay-core 

rock fill dam is important for long-term dam behavior and safety. In this study; The transverse arching behavior 

of the Çınarcık Dam, which has a clay-core rockfill cross section of 125 meters from the thalweg, has been revealed 

and the hydraulic fracturing potential has been estimated by two different methods. As a result of this study, it was 

estimated that a high possibility of hydraulic fracturing will be realized for Çınarcık Dam. But; slow impounding 

of the dam reservoir and construction of a crack stopper filter have eliminated the bad consequences of this problem 

for Çınarcık Dam. 

 

Keywords: Hydraulic fracturing, Arching, Crack, Internal erosion, Çınarcık Dam. 

1. INTRODUCTION 

In the embankment dams with clay-core rockfill dams, the arching incident that occurs as a result of stress transfer, 

develops in three different ways. First of them develop along upstream-downstream direction is called “Transverse 

Arching(see Figure 1a)”. It results from the fact that shell and core have different deformation modules. Due to 

the fact that the deformation module of the clay core is less than  shell(rock), it want to make more settlement with 

the effect of the vertical loads. In this case, some of the vertical loads will be transferred to the shell. Thus, vertical 

stress parts of the clay core close to the shell will be reduced. 

            

 

Figure 1. Arching phenomenon(Rezaei and Salehi, 2011). 
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The inclined construction of the clay core may prevent this arching. The second is  "Longitudinal Arching" occurs 

between the valley and  embankment. It is an important problem for embankment dams especially constructed in 

narrow valleys(see Figure 1b). The third one of them is “Local Arching”. This arching also occurs especially at 

the points where the gallery and spillway contact to the embankment(see Figure 1c). They are generally seen in 

places where there are different materials (such as concrete and soil). Tension zones are formed in the areas where 

local arching is visible. These tension zones may also cause the formation of crack.  Wang (2012) stated that the 

arching can be determined by the coefficient of arching RL: 

      𝑅𝐿 =
𝜎𝑣

𝛾.𝐻
                                                                                                                                              (1)      𝜎𝑣, 

vertical stress at depth H of clay core and 𝛾. 𝐻, expected vertical stress(weight) at depth H of clay core.                                                                    

If coefficient of arching is less than 1, arching event is occured. The fact that the coefficient of arching is close to 

0 indicates a severe arching incident. The coefficient of arching for Holle and Harsprange Dams, 26 meters and 

34 meters in height, with a thin clay-core where leakage and internal erosion is observed, is 0,5(Lo and Kaniaru, 

1990). 

Hydraulic fracturing occurs when the principal stresses on the upstream surface of the clay core are reduced and 

then hydrostatic pressure at these points is greater than the principal stresses. Hydraulic fracturing can also result 

in the formation of a new crack or the growth of an existing crack. As a result of concentrated leakage will cause 

the dam to failure, 2 or 3-dimensional analysis should be done in advance. Hydraulic fracturing is frequently seen 

in the first impounding of the reservoir. According to Wang (2012), ın order for the hydraulic fracturing to develop, 

the reservoir must be filled quickly, the core is not saturated, it must have low permeability and an existing 

tranverse or horizontal crack in the upstream face. With the increase in height for clay-core rockfill dams 

constructed in recent years, the hydrostatic pressures on the upstream surface of clay core have increased. For this 

reason, the hydraulic fracturing potential of the high clay-core rockfill dams constructed in this way must be 

determined in terms of safety of dam. In this study, hydraulic fracturing potential of Çınarcık Dam is determined 

by  "Normal Stress" and "Mohr-Coulomb Criterion" are developed by orderly Nobari et al., (1973) and 

Yanagisawa & Komak Panah (1994).  

 

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1 Normal Stress Criterion 

The normal stress criterion is based on the comparison of the maximum and middle principal stresses  with  

hydrostatic pressure acting on the upstream face surface(Nobari et al.,1973). According to Lowe (1970), four types 

of cracks develop in embankment dams. These are; transverse crack, longitudinal crack,horizontal crack and 

shrinkage crack. The most critical cracks in terms of hydraulic fracturing are transverse cracks and horizontal 

cracks. Transverse cracks are generally caused by the differental longitudinal settlement. Transverse cracks have 

been observed as a result of longitudinal arching and tectonic movement. In the transverse cracks, the crack walls 

are in the vertical plane. In such cracks, hydrostatic pressure must be greater than middle principal stress to develop 

hydraulic fracture. Horizontal cracks; mostly formed as a result of transverse arching. In horizontal cracks, crack 

walls are in horizontal plane. Hydrostatic pressure in the crack is expected to be greater than maximum principal 

stress in order to develop hydraulic fractures in such cracks. In an embankment dam; maximum principal stress in 

the vertical direction, minimum principal stress in the upstream-downstream direction and the middle principal 

stress occurs in the direction of the dam axis. 

Hydraulic fracturing occurs with exceeding of  tensile strength of soils. In this study, the tensile strength of the 

clay-core material was neglected while stress comparison was performed. In Çınarcık Dam, analysis was made by 

taking normal stress criterion into consideration for horizontal cracks which may occur or develop by hydraulic 

fracturing. 
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2.2 Mohr-Coulomb Criterion 

These criterion recognizes that hydraulic fracturing takes place along the slip planes according to the Mohr 

Coulomb criterion. Yanagisawa & Komak Panah (1994) offered criterion with these equation; 

𝑃𝑓 = (1,5𝜎3 − 0,5𝜎1) × (1 + 𝑠𝑖𝑛𝜑𝑢) + 𝑐𝑢. 𝑐𝑜𝑠𝜑𝑢                                                                                       (2) 

𝑃𝑓 is the water pressure causes fracturing based on the shear failure mode. 

2.3 Çınarcık Dam 

It is within the boundaries of Orhaneli and M.Kemalpaşa districts in Bursa. Constructed for drinking water, 

irrigation and energy purposes. The rockfill at the upstream side of Çınarcık Dam, which has a cross-section of 

clay-core rockfill, was constructed on two different slopes with a slope of 1/2 and 1 / 2.25. The crest elevation of 

the upstream cofferdam is + 242.5 m above sea level and the crest elevation of embankment is + 333.0m. 

Maximum, operating and dead volume levels were determined as +330.0, +304.75 and + 291.70 m respectively. 

The rockfill on the downstream side was constructed with a berm. Technical specifications are given in Table 1. 

Figure 2 shows the cross section of the Çınarcık Dam. In the dam, the filter design has been constructed of a crack 

stopper filter as specified in USBR (2011) consisting of sand, gravel and rock rubble. Crack stopper filters; It is 

recommended in cases where seismic-induced ground motions are expected to be very strong and the cracks may 

occur in the embankment and cause failure of the dam due to internal erosion. 

Table 1. Technical Specifications of Çınarcık Dam 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2.Maximum cross-section of Çınarcık Dam 

In the clay core of the dam,  CL soil type (LL = 45, PI = 27) was used. There were very thin alluviums on the basis 

of the embankment dam and this was removed by stripping excavation. Apart from this, there is basically a type 

of peridotite magmatic rock (DSİ,1986). General view of Çınarcık Dam is given in Figure 3. 

Volume of embankment 4771 dam3 

Height(from thalweg) 125 m 

Reservoir volume at operation water 

level 

373 hm3 

Reservoir area at operation water level 10 km2 

İrrigation area 6597 ha 

Capacity 120 MW 

Annual production 540 GWh 
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Figure 3. Generel view of Çınarcık Dam 

 

2.4 Numerical Model 

Numerical modeling of the Çınarcık Dam has been done in the two-dimensional version of the GEOSTUDİO 2007 

package program in the SIGMA / W module. In this program, analyzes were performed by using the finite element 

method(FEM). 

 

2.4.1 Model of Geometry 

The maximum cross-section of  Çınarcık Dam was simplified and geometric modeling was performed. The model 

consisting of 3776 nodes and 3652 elements is shown in figure 4. 

 

Figure 4. Numerical geometric model of  Çınarcık Dam 

 

2.4.2 Material Properties 

Six different soil types have been identified in modeling. Considering the soil parameters in DSİ (1986),  

reasonable design parameters for soils were taken. Materials other than clay core are defined as linear elastic. The 

clay core material was modeled as elastic-plastic(Table 2). 
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Table 2. Design parameters of materials 

Material E(kN/m2) γn(kN/m3) ν cu(kN/m2) φu(o) 

Clay core 2x104 18.5 0.45 140 12 

Rockfill 2x105 16.5 0.25   

Rock rubble 12x104 17 0.3   

Sand filter 15x103 17.5 0.35   

Gravel filter 12x103 18 0.35   

Bedrock 1x106 16 0.15   

 

2.4.3 Analysis Stages 

In the analysis carried out in numerical modeling, it has been tried to simulate the stress-deformation behavior of 

the embankment dam from the construction to the operation stage. For this purpose, the analysis was carried out 

in the following steps: 

 Formation of stresses on the bedrock. 

 Modeling of upstream cofferdam. 

 Step by step modeling of embankment dam by 25 layers and formation of stresses. 

 Water retention in the reservoir is carried out in 3 stages and effect of buoyancy to rockfill on the upstream 

surface. 

3. RESULTS  

As a result of the analyzes, maximum principal stresses, vertical and horizontal stresses in Çınarcık Dam are given 

in Figure 5,6 and 7.  

 
Figure 5. Maximum principal stresses 

 
Figure 6. Vertical stresses 
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Figure 7. Horizontal stresses 

Vertical stresses on the upstream surface of the clay core is smaller than the vertical stresses in the center of the 

core(Figure 8). The change in transverse arching coefficients with embankment height is given in figure 9. 

      

                      Figure 8. Vertical stresses                                    Figure 9. Transverse arching coefficient 

The smallest transverse arching coefficients are 0.67 at the upstream surface and 0.76 at the core center. According 

to figure 9, transverse arching takes place more on the upstream surface. It is the transverse arch at the upstream 

surface which is critical for hydraulic fracturing. The reason of this; the direct exposure to hydrostatic pressure in 

reservoir is the upstream surface. According to the normal stress criteria in terms of hydraulic fracturing, it is 

possible that the hydraulic fracturing occurs in the form of a horizontal crack or the existing horizontal crack can 

develop by hydraulic fracturing(figure 10). On the contrary, there is no possibility of hydraulic fracturing 

according to mohr coulomb criterion(figure 11).  
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             Figure 10. Normal stress criteria                               Figure 11. Mohr Coulomb criteria         

The probability of occurrence of hydraulic fracturing  is given in figure 12 in terms of safety factor. The safety 

factor for normal stress criterion is maximum stress divided by hydrostatic pressure. In Mohr Coulomb criterion, 

it is the division of  water pressure which will cause hydraulic fracture  to hydrostatic  pressure . If the safety factor 

is less than 1, there is a possibility of a hydraulic fracturing. 

 

Figure 12. Safety factors 

5. CONCLUSION 

According to the results obtained from two-dimensional numerical analysis for Çınarcık Dam which has a height 

of 125 m, as well as many high clay-core rockfill dam that transverse arching is estimated for both the upstream 

surface and centre of the clay core. It is possible to form a horizontal crack  with cracked walls are on the horizontal 

plane. The lack of a reported problem in Çınarcık Dam so far indicates that the crack stopper filter prevents the 

development of cracks. Another factor is the slow impounding of  reservoir of Çınarcık Dam and the long duration 

of construction of embankment (1996-2008). In the design and construction phases of high clay-core rockfill dams 
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such as Çınarcık Dam, the problems caused by the hydraulic fracturing mechanism and this cracking mechanism 

can be avoided by paying attention to the following: 

 The clay core material is compacted on the wet side to impart flexibility and kneading ability to soil 

material, thereby preventing crack formation. Besides, for hydraulic fracturing; By compacting on the dry 

side, the difference in the stiffness between  shell and clay-core is reduced and the arching is prevented. 

 By impounding the reservoir very slowly, it is prevented that the water entering into the cracks formed on 

the upstream surface will be wedged. 

 Filters can be tested by using NEF (No Erosion Filter) test to prevent internal erosion in cracks. 

 The clay core can be constructed very inclined and the width of the clay core can be increased. 
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Abstract 

Positioning information which is high accurate is produced with GNSS techniques quickly and economically. 

However, ellipsoidal heights determined by these techniques are expressed geometrically, and show discrepancy 

depending on the position of the reference ellipsoid. For this reason, since the ellipsoidal heights cannot be used 

directly for geodetic purposes, the ellipsoidal heights determined with GNSS have to be transformed to orthometric 

height. In this study, the transformation of the ellipsoidal heights to the orthometric height has been investigated 

theoretically.  A program was developed in the MATLAB programming language to transform from the ellipsoidal 

heights to the orthometric height using interpolation methods. By means of this program, taking advantage of the 

known points with ellipsoidal height and orthometric height in the test area, the orthometric heights of other known 

points with only ellipsoidal heigths are able to be calculated with inverse distance weighted methods, polynomial 

surfaces and multiquadratic methods. The prepared program was tested using 76 points which are known 

ellipsoidal and orthometric heights. In practice, 40 of these points were used as reference points and 36 as test 

points. In addition, the height of the points in the test area were determined with Turkey Jeoid-2003 (TG-03).  

When the differences between the known orthometric heights of the test points and the heights determined by 

interpolation and the root mean square errors(rms) are examined, it is seen that k=2 in invers distance weighted 

methods, the cubic surface in the orthogonal polynomial, and bi-cubic surface in the non-orthogonal polynomial 

gave the best results.  When the obtained interpolation results and the values calculated according to TG03 are 

evaluated together, it is seen that multiquadratic interpolation method gives better for the test area than the others. 

 

Keywords: Ellipsoidal height, interpolation, MATLAB, orthometric height, multiquadratic interpolation 

1. INTRODUCTION 

In order to identify the heights of the points on earth, a reference surface and perpendicular directions to 

this surface should be determined (Erkaya, 2006). Hence, various height systems can be defined by using different 

references surfaces to determine height. Ellipsoidal and orthometric heights are widely used in geodetic survey.  

The distance of a point on the physical earth to the reference ellipsoid surface along the ellipsoid normal is 

defined as ellipsoidal height. Ellipsoidal heights can be determined with high accuracy by using GNSS technique. 

Orthometric height is the vertical distance of a point on the physical earth to the geoid along the plumb line. The 

relation between ellipsoidal height determined by GNSS and orthometric height is; 

 

H=h-N                                     (1) 

 

(Liddle, 1989). In the equation of (1), 'H' denotes orthometric height, 'h' denotes ellipsoidal height, and 'N' denotes 

geoid height (Figure 1). 

Since ellipsoidal heights determined by GNSS technique cannot be used directly in practical geodetic survey, they 

must be transformed to orthometric heights. To solve this transformation problem, it is sufficient to know N. In 

theory, N is found through various interpolation methods. In this study, N was  determined by various interpolation 

methods depending on the reference points in test  area, YUKDON program was prepared in MATLAB 

programming language in order to calculate N in a short time by using the mathematical relations of interpolation 

techniques, and the results of the program were interpreted. The geoid heights of the points in the test area were 

calculated according to Turkey Geoid 2003 (TG-03). TG-03 is a geoid model calculated by collocation with least 
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squares by way of using remove - restore method and heterogeneous data (gravity, topography and geoid heights) 

(Akiz, 2007). 

 

Figure 1. The relation between ellipsoidal height and orthometric height 
 

2. INTERPOLATION METHODS USED IN DETERMINATION OF GEOID HEIGHTS 

2.1 Interpolation with Weighted Average 

In this method, the weight value to be given to the height of each reference point is a function of that point's 

distance from the interpolation point (Yanalak, 2002). Geoid undulation at any point is calculated by the equation 

below: 

 

 N0 =
∑ NiPi
m
i=1

∑ Pi
m
i=1

   (2) 

 

In the equation of (2): 

 

N0 : the undulation value desired to be determined at the point of (x0, y0) 

Ni : the geoid undulations of (xi, yi) reference points 

Pi : the weight of the reference point i 

m : the number of points to be used in interpolation.  

 

Just as Pi weights in the equation of (2) can be calculated by the equation below as a function of the distance 

between reference points and interpolation point, with the idea that the effect of close points would be more 

effective than the distant ones (Zhan-Ji, 1998): 

 

Pi =
1

di
ki = 1,2,3, . . m,  k=1,2,3,4          (3) 

 

it can be also calculated with the help of the Gaussian function given below (Yanalak, 2002): 

 

Pi =
1

e(di
2 k2⁄ )

   i= 1,2,3,. . m,   k= 3,4,5       (4) 

2.2 Interpolation with Polynomials 

It is the most widely used method in surface modelling. The main purpose of this method is to determine 

the surface model by expressing study area with a single N = f (x, y) analytic function. Surface model is generally 

defined by a function of two variables, which is either orthogonal or non-orthogonal in the nth degree (İnal et al., 

2003). 

The general equation used for trend surface with orthogonal polynomials is: 
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N(x,y) = ∑ ∑ aijx
iyin

j=k−i
i=0

n
k=0  (5) 

 

The general equation used for trend surface with non-orthogonal polynomials is: 

 

N(x,y) = ∑ ∑ aijx
iyjn

j=0
n
i=0                (6) 

 

In the equations of (5) and (6), aij is unknown coefficients of polynomial; n ,surface degree; x,y  projection  

coordinates of the points.  

In orthogonal polynomials, if a first-degree (linear) surface is chosen, 3 reference points are needed; if a 2nd degree 

(quadratic) surface is chosen, 6 reference points are needed; if a Cubic surface is chosen, 10 reference points are 

needed.  

In non-orthogonal polynomials, if a first-degree bi-linear surface is chosen, 4 reference points are needed; if a 2nd 

degree bi-quadratic surface is chosen, 9 reference points are needed; if a cubic surface is chosen, 16 reference 

points are needed. 

 

2.2 Multiquadratic Interpolation 

This technique is an analytical processing technique and aims to express test area with a single function by using 

all the reference points at the same time. 

In order to be able to apply the method, trend surface is defined according to the nth degree polynomial equation 

by using all the reference points in test area. The unknown coefficients of the defined surface polynomial are 

solved with the least squares methods, and the residual ( ΔNi) of geoid heights of reference points from the trend 

surface are calculated by the equation below:  

 

ΔNi = Ni − N(xi,yi) = Ni − Ntrend             (7) 

 

In the equation of (7), m is the number of reference points whose jeoid heights are known in test area. 

Residual ( ΔNe)of geoid height of the point whose geoid height is to be determined is determined by the equation 

below: 

 

ΔNe = Ne − N(xe,ye) = Ne − Ntrend         (8) 

 

Multiquadratic geoid surfaces 

 

ΔNe = ∑ Ci[(xe − xi)
2 + (ye − yi)

2 + δ2]m
i=1    (9) 

 

can be described as sum of circular paraboloid series or, as given below, sum of circular two-sheeted hyperboloid 

series: 

 

ΔNe = ∑ Ci[(xe − xi)
2 + (ye − yi)

2 + δ2]1/2m
i=1   (10) 

 

δ in the relations of (9) and (10) is an optional coefficient (Zhan-Ji, 1998). 

Many studies have been carried out on the magnitude of δ value (Fogel and Tinney, 1996). 

 

δ = √
∑ ∑ [(xi−xj)

2
+(yi−yj)

2
]m

j=1
m
i=1

m(m−1)
             (11) 

 

Ci coefficients are calculated by solving the linear equation system: 
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 ΔN1 =  C1a11 + C2a12 +⋯+ Cma1m 

 ΔN2 =  C1a21 + C2a22 +⋯+ Cma2m 

    ⋮            ⋮               ⋮             ⋮          ⋮  (12) 

   ΔNm =  Cmam1 + C2am2 +⋯+ Cmamm 

 

With matrix representation, the equation below can be written: 

 

C = A−1ΔN                    (13) 

 

The geoid height of a point, 

 

ΔNe = Ntrend +∑ Ci[(xe − xi)
2 + (ye − yi)

2]1/2m
i=1  (14)   

     

whose projection coordinates (xe,ye)  are known in test area can be calculated by calculating the Ci obtained from 

the matrix equation of (13); and putting it into its place in the (14) equation above. 

 

3. YUKDON PROGRAM 

A program was prepared in MATLAB programming language about the transformation of ellipsoidal heights to 

orthometric height by using interpolation methods. By the MATLAB program named YUKDON, within the 

projection coordinates of reference points for any test area and test area utilizing N data, the geoid height and 

orthometric heights of the points - whose orthometric heights are unknown - can be calculated by weighted 

average, polynomial surfaces and multiquadratic interpolation methods. It is sufficient to use any version of the 

MATLAB program to calculate with the YUKDON program.  

3.1 Interpolation with Weighted Average 

In order to obtain accurate results from YUKDON program prepared with MATLAB, it is necessary to enter the 

data of the test points - whose reference points and geoid height and orthometric height will be calculated - in a 

certain format. With the program, calculations can be made with 3 different types of data format. 

3.1.1 Data format 1 

In interpolation calculations, YUKDON uses data in excel format. If the height of points - whose geoid and 

orthometric heights are known - are to be checked from existing reference points in test area, the data in the format 

given in Figure 2 should be saved in the excel environment, and then uploaded to the program. 

 
Figure 2 Data format 1 of reference and test points 

 

With the data in formats given in Figure 2, calculations can be made by weighted average, polynomials (orthogonal 

and non-orthogonal) and multiquadratic interpolation methods. 
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3.1.2 Data format 2 

The main aim of the study is to obtain the geoid undulations and orthometric heights of the points -whose geoid 

undulations and orthometric heights are unknown- by interpolation through utilizing the reference points in test 

area. Therefore, by using the data in excel format of the points whose projection coordinates (x, y) and ellipsoidal 

heights (h) are given in Figure 3, the geoid undulations and orthometric heights of these points can be calculated 

by the methods included in YUKDON program (weighted average, orthogonal and non-orthogonal polynomials, 

multiquadratic interpolation). 

 

 
Figure 3. Data format 2 of reference and test points 

 

3.2 Working principle of YUKDON program 

The YUKDON reads the input data required for interpolation calculations from the YUKDON/ Codes/InputData 

file. Therefore, prior to the calculation, the prepared excel input file of test area must be in the specified file (Figure 

4). When starting the interpolation process, after being selected by using the "Select File" button on the screen 

interface, the excel file in the InputData file in the code file is uploaded to the program. 

 

 
Figure 4. YUKDON program home screen 

 

According to the number of reference points in the uploaded data, usable polynomials and multiquadratic 

interpolation methods are automatically marked, and the program performs the calculation according to the 

selected methods. Since there is no automatic selection for weighted average, the selection of this method is done 

by the user.  

As YUKDON can simultaneously calculate all methods whose interpolation calculation can be made with the 

uploaded data, the user can also make the interpolation calculation in parts. 

If the user wishes to select any method not marked by the program, the program will give an error message 

indicating the minimum amount of reference point data for the method desired to be calculated. 

Another autocontrol feature of the YUKDON is that, when the calculation is to be made without selecting any 

interpolation method with the uploaded data, the program warns the user with the error message of "At least 1 

method must be selected". 
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After the input data is uploaded without any problems, "Apply" button on the interface of YUKDON is clicked to 

start the interpolation process of the selected methods, and enough time is allowed for the program to finish the 

calculation process. After the program finishes the calculation for all selected methods, the notification of "All 

operations have been performed successfully!" is shown to the user. 

 

 

3.3 Calculation results with YUKDON 

After the whole calculation process has been carried out successfully with the YUKDON, the results produced by 

the program are saved in the YUKDON/Codes/OutputData file. 

As a result of the interpolation process, the program provides outputs such as the Point Number, ellipsoidal height 

(h), geoid undulation (N) and orthometric height (H) of the test points in the test area, according to the data format 

types and the selected interpolation method. The output types produced by the program are given in Figure 5-6. 

 

 
Figure 5. Result values according to data format 1  

 

 
Figure 6. Result values according to data format 2 

4. APPLICATION 

Local geoit models were created for the test area representing an area of ~25 km in the north-south direction and 

of ~18 km in the east-west direction, located in the southeast of Konya Province, and between 37°33'27.35"-

37°47'27.60" latitudes and 32°47'28.73"- 33°1'46.71" longitudes; and its interpolation calculations were made 

(Figure 7). 
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Figure 7. Test area 

 

In this study, local geoid models were created according to four different interpolation methods for the test area 

by utilizing N of the reference points whose projection coordinates, ellipsoidal heights and orthometric heights in 

the selected test area are known. The orthometric heights of the test points were calculated by estimating their 

geoid undulations from the geoid models created using different mathematical relations. The geoid undulation 

values of 36 test points were calculated with interpolation by using 40 reference points, whose projection 

coordinates and N geoid undulations are known. It was examined whether the local geoid models, created by 

comparing the test points' orthometric height values obtained from the calculation with the known values, were 

suitable for the test area. The obtained results are given in Table 1. 

 

Table 1. Calculation results and test statistics 

Method 
|ε(min)| 

(cm) 

|ε(max)| 

(cm) 

Mean 

Absolute 

Error 

(cm) 

Standard 

Deviation 

(cm) 

TG-03 Geoid 0.44 10.97 4.24 ± 5.39 

In
te

rp
o

la
ti

o
n

 w
it

h
 

W
ei

g
h

te
d

 A
v

er
ag

es
 

 

With All 

Points 

k=1 0.25 20.40 8.71 ± 10.16 

k=2 0.04 8.19 4.16 ± 4.83 

k=3 0.40 5.41 2.19 ± 2.56 

k=4 0.20 5.77 1.99 2.35 

Delaunay 

Triangulati

on 

Criterion 

k=1 0.10 4.92 1.98 ± 2.43 

k=2 0.04 5.23 1.99 ± 2.40 

k=3 0.29 5.55 2.18 ± 2.59 

k=4 0.22 5.87 2.40 ± 2.85 

In
te

rp
o

la
ti

o
n

 w
it

h
  

P
o

ly
n

o
m

ia
ls

 Orthogona

l 

Linear 0.01 9.24 3.63 ± 4.41 

Quadratic 0.04 7.42 3.30 ± 3.79 

Cubic 0.13 6.95 1.70 ± 2.15 

Non-

Orthogona

l 

Bi-linear 0.17 8.84 3.62 ± 4.36 

Bi-

quadratic 
0.21 6.14 1.97 ± 2.38 

Bi-cubic 0.00 5.67 1.48 ± 1.94 

Multiquadratic 

Interpolation 

Trend 

surface Bi-

quadratic 

0.05 4.75 1.30 ± 1.87 
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5. CONCLUSIONS 

The heights determined by GNSS technique are ellipsoidal heights, and are different from the orthometric heights 

used in surveying application. Therefore, ellipsoidal heights determined by GNSS technique must be transformed  

to orthometric heights. Various methods can be used in the transformation. In this study, a program has been 

prepared in MATLAB programming language transforming ellipsoidal heights to orthometric height with different 

approaches. Thanks to the program, the orthometric heights of the other points whose ellipsoidal heights are known 

can be calculated by utilizing the points whose orthometric and ellipsoidal heights in the test area are known. The 

program can automatically calculate orthometric heights by weighted average, orthogonal and non-orthogonal 

polynomials and multiquadratic interpolation methods. As all reference points can be used optionally in the mean 

average method, Delaunay Triangulation method can also be utilized. Depending on the number of reference 

points, linear, quadratic and cubic surfaces can be used in interpolation with orthogonal polynomials; and in non-

orthogonal polynomials, bi-linear, bi-quadratic and bi-cubic surfaces can be used. Additionally, the program can 

calculate orthometric height also by multiquadratic interpolation method.  

In order to test the program, 40 of the 76 points - whose projection coordinates (x, y), orthometric heights and 

ellipsoidal heights in an area of about 450 km2 are known - were selected as reference points, the others as test 

points, and their orthometric heights were calculated. By using the differences of orthometric heights calculated 

with known orthometric heights, root mean square errors were compared. As a result of the comparison made 

considering Table 1, the best value was obtained for k=4 when all the reference points are used in interpolation 

with the weighted average, and for k=2 in Delaunay triangulation. In interpolation with orthogonal polynomials, 

the cubic surface demonstrated the best approach, whereas in the interpolation with non-orthogonal polynomials, 

the bi-cubic surface demonstrated the best approach. When all the methods used in the program and the results 

obtained with TG-03 were evaluated together, it was observed that multiquadratic interpolation method gave the 

best result.   
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Vejetasyonun Farkli Dönemlerinde Biçilen Macar Fiği Buğday Karişiminin Besin Madde Kompozisyonu, 

Rumende Yikilim Özellikleri, In Vitro Sindirilebilirlik Ve Rölatif Yem Değerinin Belirlenmesi [*] 
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Özet 

Bu çalışma, sonbaharda ekilen ve kıraçta yetiştirilen %50 Macar fiği ve %50 buğday karışımının Haziran 
ortasından Temmuz sonuna kadar 7 kez 1 hafta arayla biçiminin besin madde içerikleri, in vitro kuru madde 
sindirilebilirlikleri, rölatif yem değeri (RYD) ve rumen yıkılabilirlik parametrelerinin incelenmesi amacıyla 
yapıldı. Macar fiği ve buğdaya ait kuru otların kuru madde (KM), ham kül ve organik madde değerleri biçim 
zamanlarına göre değişmezken, NDF ve ADF oranları arttı, ham protein oranları ise 20 Temmuz biçim dönemine 
kadar artış gösterdi, sonra azaldı. Biçim dönemlerine göre yeşil ot verimi 1385-1643 kg/da, kuru ot verimi 363-
654 kg/da ve kuru madde verimi 344-621 kg/da arasında gerçekleşti. Yeşil ot verimi 6 Temmuz biçim döneminden 
itibaren istatistiksel olarak (P<0.01) yüksek bulundu. İn vitro kuru madde sindirilebilirliği ilk biçimden son biçime 
doğru vejetasyonun ilerlemesine bağlı olarak hızla azaldı (P<0.01). Karışımların RYD değerleri 106-180 aralığında 
belirlendi. Karışımların rumendeki KM yıkılabilirlikleri biçim döneminin artışıyla birlikte azaldı. Karışımların 
rumende yıkılım hızı sabitesi 0.015-0.033/saat aralığında ve istatistiksel olarak önemsiz bulundu. Efektif KM 
yıkılabilirliği %30.10-%53.24 olarak belirlendi ve vejetasyonun ilerlemesiyle azaldı (P<0.01). Sonuç olarak; kuru 
ot olarak kullanılacak Macar fiği ve buğday karışımının incelenen parametreler bakımından en uygun biçim 
zamanın karışım kuru maddesinin %30.10-36.68 aralığı veya buğdayın süt olum dönemi olduğu kanaatine varıldı.                                                                                      

Anahtar sözcükler: İn vitro sindirilebilirlik, Macar fiği buğday karışımı, Rölatif yem değeri, Efektif rumen 
kuru madde yıkılımı  

Determination Of The Varying Of Vegetation Harvested Hungarian Vetch And Wheat Mixture On 

Nutrient Content, Degradation Kinetics, In Vitro Digestibility And Relative Feed Value 

Summary 

Hungarian vetch intercropped with wheat (50%:50%) planted at dryland in Autumn, and  were harvested 7 times 
at 1 wk intervals throughout mid June and late July. The aim of study  was to determined the effects of varying 
harvested of the mixture on nutrient content,in vitro digestibility, relative feed value (RFV) and rumen degradation 
kinetics. While harvest effect did not differ hay of Hungarian vetch + wheat on dry matter (DM), ash and organic 
matter, NDF and ADF ratios increased, and the crude protein ratios increased up to July, 20 degradabilities were 
determined between 30.10-53.24% and its were statistically decreased with increasing maturity (P<0.01). Forage 
yield 1385-1643 kg/da, dry herbage yield 363-654 kg/da and dry matter yield 344-621 kg/da were throughout 
harvesting period. Forage yield increased significantly as from July, 6 the harvesting stage (P<0.01). in vitro dry 
matter digestibilities of the mixtures hay declined rapidly because of maturity from first harvesting to end 
harvesting (P<0.01). RFV of the mixtures were determined between 106-180. The DM degradabilities in rumen 
decreased with delaying harvest of the mixtures. Degradation rates of the mixtures were not statistically founded 
between 0.015-0.033 h-1. Effective DM degradabilities were determined between 30.10-53.24% and its were 
statistically decreased with increasing maturity (P<0.01). In conclusion, according to investigated parameters 
30.10-36.68% of DM of Hungarian vetch and wheat mixtures or milk stage of wheat seemed to be the best 
harvesting stage for forage.   

Keywords: In vitro digestibility, Mixture of Hungarian vetch and wheat, Relative feed value, Effective rumen 
dry matter degradability  
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1.GİRİŞ 

Macar fiği (Vicia pannonica Crantz) serin mevsim bitkisi olduğundan çok sert geçen kışlarda bile 

donmadan ve zarar görmeden kalabilen, yüksek rakımda yetişebilen, kuraklığa dayanıklı, suya orta düzeyde 

ihtiyaç gösteren tek yıllık baklagil yem bitkisidir. Macar fiği ülkemizin her yerinde ana ürün veya II. ürün olarak 

hemen hemen her toprakta ve iklimde yetiştirilebilmektedir (Açıkgöz, 1991). Macar fiğinin gövdesi zayıf 

olduğundan kolayca yatmaktadır. Yatan fiğ zor biçilir, bitkinin alt kısımlarında çürümeler olmaktadır. Bu nedenle 

tahıllarla karıştırılarak ekilmesi önerilmektedir. Karışık ekilen fiğler sülükleri ile tahıl bitkilerine sarılır ve dik 

gelişirler. Karışık ekim ile biçim kolaylaşır, alt kısımlarda çürümeler azalır, toplam kuru madde verimi artar, 

bitkinin protein oranı ve kalitesi yükselir, gübre ihtiyacı azalır ve hastalık-yabancı ot ve zararlı yoğunluğu azalır 

(Çakmakçı ve ark., 2005). 

Erzurum ekolojik şartlarında %80 Macar fiği ve %20 buğday karışımının kıraç ve sulu şartlarda kuru ot 

verimini belirlemeye yönelik yapılan bir çalışmada, kuru ot verimi sırasıyla 701 kg/da ve 1197 kg/da olarak 

bulunmuştur (Taş, 2003). Çavdar, yulaf ve arpa gibi üç farklı tahılın Macar fiği, tüylü fiğ ve adi fiğ gibi üç farklı 

fiğ türüyle ayrı ayrı 100:0, 60:40, 40:60, 20:80 ve 0:100 oranlarında Ankara kıraç şartlarında yetiştirildiği bir 

çalışmada (Munzur, 1982), en yüksek kuru madde veriminin 496.89 kg/da ile %40 çavdar + %60 Macar fiği 

grubundan sağlandığı bildirilmiştir. Başka bir çalışmada %67 Macar fiği + %33 arpa karışımının kuru madde 

veriminin 1222.6 kg/da ve protein veriminin 184.1 kg/da olduğu belirlenmiştir (İptaş ve Yılmaz, 1998).  

Bu çalışmanın amacı, %50 Macar fiği + %50 buğday karışımının, Macar fiğinin çiçeklenme öncesi 

döneminden buğdayın hamur olum dönemine kadar olan vejetasyon aralığındaki besin madde kompozisyonu, 

sindirilebilir kuru madde verimi, rumen yıkılabilirliği ve rölatif yem değerini ortaya koymak ve en uygun biçim 
zamanını veya kuru madde düzeyini belirlemektir. 

2.MATERYAL ve METOT 

Bitki Materyali 

Araştırmanın bitki materyali, Van Merkez’e bağlı Gedikbulak Köyü’nde %50 Macar fiği ve %50 buğday 

karışımı yetiştirilen tarladan vejetasyon döneminde 7 defa 1’er hafta arayla yapılan biçimlerden elde edildi. İlk 

biçim Macar fiğinin çiçeklenme öncesi döneminde (15 Haziran 2005), son biçim ise buğdayın hamur olum 

döneminde (27 Temmuz 2005) yapıldı. Denemede bitki materyali olarak Macar fiği (Vicia pannonica Crantz.)’nin 

Ege Beyazı-79 variyetesi ile beyaz kılçıklı kışlık buğday (Triticum aestivum) kullanıldı. Tohumlar dekara 11 kg 

buğday ve 11 kg Macar fiği veya %50:%50 olacak şekilde elle serpme yoluyla 02 Ekim 2004 tarihinde ekildi ve 

2005 yılı yaz dönemine kadar kuru (kıraç) şartlarda yetiştirildi, kar veya yağmur dışında sulama yapılmadı. 

Arzulanan bitki gelişmesini temin etmek için tohum ekimi zamanında azotlu (%20-21’lik DAP) gübre 15 kg/da 

olarak uygulandı.  

Örnekleme, Bitki Verimlerinin Hesaplanması ve Besin Madde Analizleri  

Her biçim döneminde tarlanın üç farklı yerinden 1 m2 tahta çerçeve yardımıyla biçim makası ile topraktan 

yaklaşık 10 cm yüksekten biçimler yapıldı. Ürünler yeşil olarak hemen tartıldı ve Yeşil Ot Verimleri kg/dekar 

olarak belirlendi. Yeşil otun 65oC’de 48 saat kurutulmasıyla Yeşil Ot Kuru Madde Oranı belirlendi ve bu oranın 

Yeşil Ot Verimi ile çarpılmasıyla Kuru Ot Verimi elde edildi. Kuru otun 105oC’de 6 saat kurutulması ve Kuru 

Ot Verimi’yle çarpılmasıyla Kuru Madde (KM) Verimi belirlendi. Kuru Madde Verimi’nden in vitro Kuru 

Madde Sindirilebilirliği (İVKMS) Verimleri, Ham Protein (HP) Verimleri ve Metabolik Enerji (ME) Verimleri 

hesaplandı. Macar fiği ve buğday karışımına ait kuru otların KM, ham kül (HK), organik madde (OM), HP, 

ham yağ (HY), ham selüloz (HS) ve Azotsuz Öz Madde (NÖM) içerikleri AOAC’e göre (1984), neutral 

detergent fiber (NDF) içeriği Van Soest’e göre (Van Soest ve Robertson, 1979), acid detergent fiber (ADF) 

içeriği ise Georing ve Van  Soest’e göre (1970) belirlendi. 
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In vitro KM Sindirilebilirliğinin Belirlenmesi  

Macar fiği ve buğday karışımının kuru ot örneklerinin in vitro KM sindirilebilirlikleri (İVKMS) Tiley ve 

Terry’nin (1963) tarif ettiği iki fazlı yöntemin Marten ve Barnes (1980) tarafından modifiye edilmiş metoduna 

göre belirlendi.  

İVKMS,% = (B1-(A1-A0)/B1)x100 

Burada; A0: Gooche krozesinin darası, g;  A1: İnkübeden sonraki KM miktarı, g; B1: Örneğin KM miktarı, g.    

Yapılan İVKMS ve besin madde analizlerinin yardımıyla aşağıdaki parametreler hesaplandı: 

Metabolik Enerji (ME) kkal/kgKM = (0.01517xSindirilebilir  

Organik Madde Miktarı, g/kgKM )/4.184 (Mika ve ark., 2003), 

Net Enerji Laktasyon (NEL), kkal/kgKM = 0.84 ME-0.44 ME kkal/kg/KM (Flatt, 1998), 

Tüm sindirilebilir besin maddeleri (TDN), % = (-1.291×ADF)+101.35 (Lithourgidis, ve ark., 

1999), 

KM Sindirilebilirliği,% = 88.9-(0.779×ADF KM’de,%), 

Tahmini KM Tüketi minin Canlı Ağırlığa Oranı,% = 120/ NDF(KM’de %), 

Rölati f Yem Değeri = KM Sindirilebilirliği,%xTahmini KM Tüketi minin Canlı Ağırlığa Oranı,%/1.29, 

(Schoeder, 2010). 

Rumen KM ve Efekti f KM Yıkılabilirliklerinin Belirlenmesi 

Denemenin naylon kese uygulamaları için Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Araştırma ve 

Uygulama Çiftliği’nde barındırılan rumenlerine fistül açılmış 3 baş Morkaraman toklu kullanıldı. Denemede 

kullanılan rumen fistüllü 3 tokluya toklu besi yemi (KM: %92.56, HK: %9.03, HP: %16.56, HS: %10.77, HY: 

%2.33 ve NÖM: %53.87) ve yonca kuru otu (KM: %91.69, HK: %8.9, HP: %10.03, HS: %38.13, HY: %1.78 

ve NÖM: %32.85) verildi. Toklulara yaşama payının %25 fazlası düzeyinde yem verildi. Bu amaçla günlük 

300g konsantre yem ve 900g yonca kuru otu iki öğünde verildi. Ebatları 5x12 cm ve por aralığı 45 μm olan 

naylon keseler karışım kuru otunun rumende inkübasyonu için kullanıldı. Naylon keselere yaklaşık 3 paralel 

olarak 2.5 g kuru ot örnekleri konularak 0,  4, 8, 12, 24, 48 ve 72 saat süreyle rumende inkübe edildi. Yem 

numunelerinin söz konusu saatlerdeki KM yıkılım değerleri aşağıdaki formül yardımıyla hesaplandı (Deniz ve 

ark., 2003).  

           Rumende Kuru Madde Yıkılabilirliği, % = 100-[(C-A/B-A)x100]  

Burada; A: Kesenin darası, g; B: Kese + inkübasyon için tartılan numunenin kuru madde miktarı, g; C: 

Kese + inkübasyondan sonra tartılan numunenin kuru madde miktarı, g.  

Rumende, potansiyel yıkılabilecek maddenin yıkılım hızı (kd) için her dönemin 4. ve 48. saatlerdeki 

yıkılım değerleri için önce 100 sayısından C (0. saat) değerleri çıkarıldı. Kalan sayıların doğal logaritmaları 

(LN) alınarak linear regresyon denklemindeki x’e ait değerlerden kd değerleri elde edildi. Efekti f kuru madde 

yıkılabilirliği (EKMY) aşağıdaki formül yardımıyla hesaplandı (Orskov ve Donald, 1979).  

EKMY, % saat = A + Bx[kd/(kd + kp)]  

Burada; A: Rumene daldırıldıktan sonra 39oC ılık suda 20 dk tutulan yemin yıkama kaybı veya 0. 

saatteki yıkılım,%; B: 100-(A+C), C: Rumende 72 saat inkübasyondan sonra naylon torbada kalan veya 100 - 

(72. saatteki yıkılım yüzdesi);  kd: potansiyel yıkılabilecek maddenin saatteki yıkılım hızı %/saat ve kp: Geçiş 
oranı %/saat, burada kaba yemler için öngörülen 5 g/100g/saat değeri kullanılmıştır.  
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İstatistiksel Analizler 

Denemede elde edilen bütün veriler, Tesadüf Parselleri Deneme Deseni’ne uygun ve ortalamalar arasındaki 

farklılık ise Duncan testi ne göre SAS istatistik programı kullanılarak analiz edildi (SAS, 1998).     

3.BULGULAR 

Çalışmada, farklı dönemlerde biçilen Macar fiği ve buğday karışımlarının besin madde içerikleri Tablo 

1’de; yeşil ot verimi, yeşil ot kuru madde oranı ile kuru ot, kuru madde, in vitro kuru madde sindirilebilirlik, ham 

protein ve metabolik enerji verimleri Tablo 2’de; in vitro kuru madde sindirilebilirlikleri, metabolik enerji ve net 

enerji laktasyon değerleri Tablo 3’te; tüm sindirilebilir besin maddeleri, kuru madde sindirilebilirlikleri, kuru 

madde tüketiminin canlı ağırlığına oranları ve rölatif yem değerleri Tablo 4’te; rumende farklı sürelerdeki kuru 

madde yıkılım değerleri Tablo 5’te ve rumen yıkılım parametreleri ve efektif kuru madde yıkılımları Tablo 6’da 
sunulmuştur. 

4.TARTIŞMA ve SONUÇ 

Macar fiği buğday karışımına ait kuru otların kuru madde, ham kül ve organik madde oranları biçim 

döneminin ilerlemesine bağlı olarak önemli bir değişiklik göstermezken, HP oranı 15 Haziran’dan 20 Temmuz’a 

kadar olan dönemde önemli derecede artmış (P<0.01) son biçim dönemi olan 27 Temmuz’da azalmıştır (Tablo 1). 

NDF ve ADF oranları ise vejetasyonun ilerlemesine bağlı olarak önemli derecede (P<0.01) artmıştı r. Macar 

fiğinin %70 ve arpanın %30 olduğu bir karışım çalışmasında da HP oranı dışında bu çalışmaya benzer sonuçlar 

alınmış ve KM, OM, HP, NDF ve ADF değerlerinin vejetasyon  

 

Tablo 1. Biçim tarihlerine göre Macar fiği buğday karışımlarına ait kuru otların besin madde içerikleri, % 

 

Biçim Tarihleri KM HK OM HP NDF ADF 

15 Haziran 94.85 10.90 83.84 11.60c 36.47b 25.94c 

22 Haziran 94.78 10.05 84.68 13.07bc 36.63b 29.60bc 

29 Haziran 94.64 10.71 84.32 14.03ab 38.68b 33.46ab 

6 Temmuz 94.68 10.66 84.70 14.16ab 41.71b 35.28ab 

13 Temmuz 94.60 10.41 83.99 14.61ab 44.37b 36.36a 

20 Temmuz 95.22 10.32 84.38 15.28a 46.97b 37.86a 

27 Temmuz 95.46 9.80 84.96 13.72ab 57.61a 38.24a 

SEM 0.23- 0.34- 0.37- 0.59 ** 3.46** 2.44** 

a,b,c Aynı sütunda farklı harf taşıyan değerler arasındaki farklılık önemlidir. 

-: P>0.05,** P<0.01 
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Tablo 2. Biçim tarihlerine göre Macar fiği buğday karışımlarının yeşil ot verimi, yeşil ot kuru madde oranı ile kuru ot, in 
vitro kuru madde sindirilebilirlik (İVKMS), ham protein (HP) ve metabolik enerji (ME) verimleri 

Biçim Tarihleri  

Yeşil Ot  

Verimi 

kg/dekar 

Yeşil Ot  

KM 

% 

Kuru Ot  

Verimi 

kg/dekar 

KM  Verimi, 

kg/dekar 

İVKMS    

Verimi 

kg/dekar 

HP               

Verimi 

kg/dekar 

Metabolik  

Enerji 

Verimi 

kkal/dekar 

15 Haziran 

22 Haziran 

29 Haziran 

  6 Temmuz 

13 Temmuz 

20 Temmuz 

27 Temmuz 

SEM 

1385d 

1454c 

1490bc 

1558ab 

1574ab 

1595ab 

1643a 

44.99***** 

26.14c 

26.42c 

29.40bc 

30.00bc 

31.10bc 

36.68ab 

40.06a 

2.62** 

363c 

385c 

438c 

473bc 

485bc 

583ab 

654a 

40.69*** 

344c 

365c 

416c 

449bc 

461bc 

551ab 

621a 

38.57*** 

252b 

247b 

263b 

282ab 

285ab 

331ab 

358a 

28.89* 

42.90d 

50.02cd 

62.33bcd 

67.40bc 

70.96ab 

89.44a 

89.57a 

6.47*** 

967b 

947b 

1004b 

1076ab 

1089ab 

1272ab 

1367a 

110.88* 

a,b,c,d Aynı sütunda farklı harf taşıyan değerler arasındaki farklılık önemlidir.  

* P<0.05, ** P<0.01,  *** P<0.001   

 

 

Tablo 3. Biçim tarihlerine göre Macar fiği buğday karışımlarının in vitro kuru madde sindirilebilirlikleri (İVKMS), metabolik 
enerji (ME) ve net enerji laktasyon (NEL) değerleri 

Biçim Tarihleri  İVKMS, % ME, kkal/kg NEL, kkal/kg 

15 Haziran 

22 Haziran 

29 Haziran 

  6 Temmuz 

13 Temmuz 

20 Temmuz 

27 Temmuz 

SEM 

70.48a 

67.83ab 

63.27bc 

62.98bc 

61.87bc 

60.06c 

57.37c 

2.10** 

2.55a 

2.45ab 

2.29bc 

2.28bc 

2.24bc 

2.17c 

2.08c 

0.07** 

1.70a 

1.62ab 

1.48bc 

1.47bc 

1.44bc 

1.38c 

1.30c 

0.06** 

a,b,c,d Aynı sütunda farklı harf taşıyan değerler arasındaki farklılık önemlidir. 

** P<0.01 

 

 

Tablo 4. Biçim tarihlerine göre Macar fiği buğday karışımlarının tüm sindirilebilir besin maddeleri (TDN), kuru madde 
sindirilebilirlikleri (KMS), kuru madde tüketiminin canlı ağırlığına oranları (KMT/CA) ve rölatif yem değerleri (RYD) 

Biçim Tarihleri  TDN, % KMS, % KMT/CA,% RYD 

15 Haziran 67.88a 68.69a 3.38a 180a 

22 Haziran 63.15ab 65.83ab 3.29a 168ab 

29 Haziran 58.17bc 62.82bc 3.11ab 151abc 

  6 Temmuz 55.83bc 61.41bc 2.91abc 139bc 

13 Temmuz 54.43bc 60.56bc 2.75abc 129cd 

20 Temmuz 52.49c 59.40c 2.61c 121cd 

27 Temmuz 52.01c 59.10c 2.36c 106d 

SEM 3.11** 1.90** 0.21** 10.23*** 

a,b,c,d Aynı sütunda farklı harf taşıyan değerler arasındaki farklılık önemlidir. ** P<0.01, *** P<0.001    
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Tablo 5. Biçim tarihlerine göre Macar fiği buğday karışımlarının rumendeki farklı sürelerdeki kuru madde 
yıkılabilirlikleri, % 

BiçimTarihleri  
Rumendeki Yıkılım Süreleri   

Dönemi 0. Saat 4. Saat 8. Saat 12. Saat 24. Saat 48. Saat 72. Saat 

15 Haziran 

22 Haziran 

29 Haziran 

  6 Temmuz 

13 Temmuz 

20 Temmuz 

27 Temmuz 

SEM 

36.32a 

33.29ab 

31.56abc 

29.12abcd 

26.85bcd 

23.60cd 

21.59d 

2.79* 

39.30 

35.79 

34.34 

33.89 

31.16 

28.80 

27.85 

2.81- 

43.98 

39.67 

38.89 

37.32 

34.97 

33.37 

32.63 

2.45- 

48.65 

45.80 

44.64 

43.01 

42.14 

38.22 

34.12 

2.89- 

61.30 

54.23 

52.68 

47.91 

45.70 

44.50 

49.89 

4.28- 

69.17a 

61.80ab 

58.11abc 

55.60bcd 

52.16bcd 

46.66dc 

43.08d 

4.05** 

80.93a 

76.74ab 

74.61b 

67.53c 

62.41cd 

59.45d 

57.48d 

1.71*** 

a,b,c,d Aynı sütunda farklı harf taşıyan değerler arasındaki farklılık 

önemlidir -: P>0.05,  * P<0.05,  ** P<0.01, ***P<0.001  

    

 

Tablo 6. Biçim tarihlerine göre Macar fiği buğday karışımlarının rumendeki efektif kuru madde yıkılabilirlik 
(EKMY) parametreleri 

 

                                   Rumendeki Yıkılım Parametreleri 

                                       
       Biçim Tarihlerikd  EKMY 

                                         A                     B                          C 

 %/saat %/saat 

15 Haziran 

22 Haziran 

29 Haziran 

  6 Temmuz 

13 Temmuz 

20 Temmuz 

27 Temmuz 

SEM 

36.32a 

33.29ab 

31.56abc 

29.12abcd 

26.85bcd 

23.60cd 

21.59d 

2.79* 

44.61 

43.45 

43.04 

38.41 

35.56 

35.85 

35.88 

1.30- 

19.07d 

23.26cd 

25.39c 

32.47b 

37.59ab 

40.55a 

42.52a 

1.71*** 

0.033 

0.023 

0.028 

0.022 

0.024 

0.019 

0.015 

0.007- 

53.24a 

47.06ab 

45.03ab 

41.21bc 

38.57bcd 

33.48cd 

30.10d 

3.18** 

a,b,c,d Aynı sütunda farklı harf taşıyan değerler arasındaki farklılık önemlidir  

-: P>0.05,  * P<0.05,  ** P<0.01, *** P<0.001 

 

 

 

süresinden etkilenmediği bildirilmiştir (Bingöl ve ark., 2007). HP oranın 20 Temmuz biçimine kadar sürekli 

yükselmesi ve son biçimde azalması ise, biçim zamanının ikinci bitkide (Macar fiği) vejetasyonun son dönemine 

rastlamasının bir etkisi olarak düşünülebilir. Yeşil ot verimi (P<0.01), yeşil ot KM’si (P<0.01), kuru ot verimi 

(P<0.001), KM verimi (P<0.001) ve KM verimine bağlı İVKMS, HP ve ME içerikleri verim parametrelerinin 

biçim döneminin ilerlemesine paralel olarak artmıştır (Tablo 2). Çalışmamızda kuru ot verimi, kuru madde 

düzeyinin %40.06 olduğu biçim zamanında 654 kg/da ve kuru madde verimi 621 kg/da olarak belirlenmiştir. 

Erzurum ekolojik koşullarında yapılan benzer bir çalışmada ise (Taş, 2003), Macar fiği %80 (9.6 kg/da tohum) ve 

buğday %20 (3.2 kg/da tohum) karışımının kuru ot verimi kıraç şartlarda 701 sulu şartlarda 1197 kg/da olarak 

tespit edilmiştir. Yeşil ot, kuru ot ve kuru madde verimleri gibi verim parametreleri tohum miktarı, gübreleme, 

sulama, yağış miktarı, ekim sıklığı, iklim ve toprak özellikleri gibi birçok faktöre bağlıdır (Açıkgöz, 1991; 

Çakmakçı ve ark., 2005). Çalışmamızdaki Macar fiği + buğday karışımının kuru ot verimi Taş (2003)’ın kıraç 
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şartlar için bildirdiği kuru ot veriminden düşük olarak gerçekleşmiş olması belirtilen faktörlerin etkilerinden 

kaynaklanabilir.  

Tablo 3 incelendiğinde Macar fiği ve buğday karışımının İVKMS oranlarının ilk biçimde %70.48 ve son biçimde 

%57.37 olduğu ve biçim tarihinin ilerlemesine bağlı olarak (P<0.01) azaldığı görülmektedir. Bu azalma bitkinin 

NDF ve ADF içeriklerinin artışına bağlanabilir. Farklı ekim dönemlerinde ekilen Macar fiği ve arpa karışımlarının 

incelendiği benzer bir çalışmada (Bingöl ve ark., 2007), İVKMS oranları %59.43-63.21 aralığında saptanmıştır. 

Çalışmamızda İVKMS değerlerinin arpa karışımlı Macar fiğinden yüksek olması, farklı zamanlarda biçimlerin 

yapılmasına bağlı olarak NDF ve ADF içeriklerinin düşüklüğüne ve buğdayın ham protein içeriğinin arpadan 

yüksek olmasına bağlanabilir. Macar fiği buğday karışımının ME değerleri 2.55-2.08 Mkal/kg/ KM ve NEL 

değerleri 1.70-1.30 Mkal/kg/KM aralığında belirlenmiş ve biçimin geciktirilmesiyle bu oranlar önemli derecede 

(P<0.01) azalmıştır (Tablo 3). Bu sonuç adi fiğ ve tüylü fiğin biçim zamanlarının gecikmesiyle, bitkinin kolay 

eriyebilir karbonhidratlarındaki azalmanın bir sonucu olarak enerji içeriğinin de azaldığını bildiren literatürü 

(Ayed, ve ark. 2001) destekler niteliktedir. Macar fiği buğday karışımının TDN değerleri %52.0167.88 arasında 

gerçekleşmiş ve vejetasyonun ilerlemesine bağlı olarak önemli derecede azalma (P<0.01) görülmüştür (Tablo 4). 

Bazı yemlerin TDN değerlerinin incelendiği bir çalışmada adi fiğin TDN değerinin %44.14, tritikalenin %54.84 

ve %55 fiğ + %45 tritikalenin %54.51 olduğu bildirilmektedir (Lithourgidis ve ark., 1999). Çalışmamızda Macar 

fiği buğday karışımının 6 Temmuz biçimine kadar TDN yüzdesinin yukarıdaki literatürde verilen adi fiğ ve 

tritikalenin TDN değerlerinden yüksek olması, karışımın kaliteli bir yem olduğu göstermektedir (Tablo 4). 

Bitkilerin ADF ve NDF miktarlarına doğrudan bağlı olan TDN, KMS ve KMT/CA değerleri, genel olarak 

vejetasyonun ilk dönemlerinde bitkiler körpe veya daha az lignin içerdiklerinden dolayı yüksektir (Çakmakçı ve 

ark., 2005). Kaba yemlerin sınıflandırma ölçüsü olan Rölatif Yem Değeri (RYD) yukarıda belirtilen KMS ve 

KMT/CA oranlarından hesaplanmaktadır. RYD, American Forage and Grassland Council tarafından 5 kategoride 

sınıflandırılmaktadır (Anonymous, 2010): En kaliteli, 151 ve üzerisidir. En iyi, 150-125 arasıdır. İyi, 124-103 

arasıdır. Orta, 102-87 arasıdır. Kötü, 86-75 arasıdır. Çok kötü veya Verilmez, 74 ve altıdır. Araştırmamızda farklı 

dönemlerde biçilen Macar fiği buğday karışımları, RYD değerleri yönünden biçim dönemlerine göre değişmekle 

birlikte “En Kaliteli, En İyi ve İyi” sınıfına girmektedir. Taradığımız yerli ve yabancı kaynaklarda Macar fiği ve 

buğday karışımlarının daha çok yeşil ve kuru ot verimleri ağırlıklı olarak araştırılmış RYD, KMT/CA, TDN ve 

KMS değerlerine ait bulgulara rastlanılamamış ve bu nedenle diğer araştırmalarla bire bir karşılaştırma 

yapılamamıştı r. Ancak, yonca kuru otuna ait RYD değerlerinin çiçek öncesi dönemde 164, çiçeklenme 

döneminde 152, olgun dönemde 100 ve mısır silajının RYD değerinin 133 (Anonymous, 2010) olduğuna dair 

literatür bildirişleri gözönüne alındığında, çalışmamızdaki Macar fiği + buğday karışımının 22 Haziran 

biçimindeki RYD değerinin 168 ve 6 Temmuz biçimindeki RYD değerinin 139 olması (Tablo 4) bu tarihlerde 

biçilen Macar fiği ve buğday karışımlarının yem kalitelerinin yonca kuru otu ve mısır silajına denk olduğunu 

göstermektedir. Tablo 5’te biçim dönemlerine ait Macar fiği + buğday karışımlarının rumendeki kuru madde 

yıkılım değerleri verilmiş, biçim dönemleri geciktitrildikçe rumendeki kuru madde yıkılabilirliği 0, 48 ve 72. 

saatlerde önemli derecelerde azalmıştır. Nitekim buğday hasılının tek başına Mart ayından Temmuz ayına kadar 

farklı dönemlerde biçildiği bir çalışmada   (Coblentz ve ark., 2000) da benzer sonuçlar alınmış, 0. saat KM rumen 

yıkılabilirliği %47.3’ten %32.6’ya ve 72. saat yıkılabilirliği %92.5’ten %70.3’e kadar azalmıştır. Macar fiği 

buğday karışımının yıkılımları ile ilgili bir çalışmaya rastlanılamadığı için Macar fiğinin rumen yıkılım 

parametreleri irdelenmiştir. Macar fiğinin tek başına ve mısır silajı ile farklı oranlarda karıştırılarak silajlanmasının 

incelendiği Demirel ve ark. (2001)’nın yaptı kları bir çalışmada saf Macar fiği silajının tüm inkübasyon saatlerinde 

(ortalama %71.83) mısır silajının yıkılım değerinden (ortalama %57.65) daha fazla rumende yıkıldığı 

belirlenmiştir. Çalışmamızda biçim dönemlerinin tümünde Macar fiği ve buğday karışımlarının KM yıkılımlarının 

(ortalama %45.15) Demirel ve ark. (2001)’nın  Macar fiğinin hem tek başına ve hem mısırla yapılan silajlarının 

yıkılım değerlerinden düşük olması, silaj yapılan bir bitkide eriyebilir besin madde içeriğinin kurutulmuşuna göre 

daha fazla olmasından kaynaklanabilir. Macar fiği buğday karışımının rumendeki yıkılım parametrelerinden olan 

A fraksiyonu biçim döneminin ilerlemesiyle önemli derecede (P<0.05) azalmış ve B fraksiyonu biçim 

döneminden etkilenmemiştir. C fraksiyonu ise biçim döneminden çok önemli derecede etkilenmiştir (P<0.001). 

Coblentz ve ark. (2000) çalışmamıza benzer şekilde buğday, yulaf ve çavdar hasıllarının Mart ayından Temmuz 

ayına kadar biçim dönemlerinin yıkılım parametreleri üzerine etkilerini incelemişler ve A fraksiyonunun 

buğdayda ilk biçimde %45.2’den, son biçimde %37.7’ye düştüğünü, B fraksiyonunun %47.3’ten %32.2’ye 

azaldığını ve C fraksiyonunun %7.5’ten %29.7’ye yükseldiğini belirlemişlerdir. Bu sonuçlar çalışmamızdaki A 
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fraksiyonunun azalması ve C fraksiyonunun yükselmesi ile uyumludur. Tablo 6’da verilen Macar fiği + buğday 

karışımının rumendeki yıkılım hızı sabitesi veya kd değerleri %0.015-0.033/saat arasında bulunmuş ve biçim 

zamanının ilerlemesiyle rakamsal olarak azalmış ancak istatistiksel farklılık bulunamamıştır. Colbentz ve ark. 

(2000) da buğday hasılının kd değerlerini %0.038-0.111 aralığında belirlemiş ve çalışmamızdaki gibi biçim 

zamanının geciktirilmesine paralel olarak azalma olduğunu gözlemlemişlerdir. Araştırmamızın Efekti f KM 

Yıkılım (EKMY) oranları ilk biçim döneminde %53.24 ve son biçimde %30.10 olarak gerçekleşmiş (Tablo 6) ve 

biçimin geciktirilmesine bağlı olarak önemli derecede (P<0.01) azalmıştır. Çalışmamıza benzer şekilde biçim 

döneminin geciktirilmesi sonucu EKMY yüzdesinin düşmesi Colbentz ve ark. (2000) tarafından da belirlenen bir 

bulgudur. Bu bulgu Resende ve ark. (2009)’nın EKMY’nin bitkinin selüloz gibi yapısal karbonhidratlarının 

vejetasyonun ilerlemesinden dolayı azalacağını bildiren görüşünü doğrulamaktadır. Sonuç olarak; kuru ot kaynağı 

olarak kullanılacak %50 Macar fiği ve %50 buğday karışımının besin madde kompozisyonu, verim parametreleri, 

in vitro sindirilebilirlik, rumendeki yıkılabilirlik ve rölatif yem değeri bakımından en uygun biçim zamanın 

karışım 13 ve 20 Temmuz biçimlerine denk gelen ve kuru maddesinin %30.10-36.68 aralığında veya buğdayın 

süt olum dönemi olduğu sonucuna varılmıştır.  

* Bu makale, İhsan AKSOY’un Yüksek Lisans Tezi’nin özetidir 
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Abstract 

The synthesis and spectroscopic characterization of an innovative ball-type cobalt (II)  metallophthalocyanine 4, 

bridged by four 1,2-bis(2-hydroxymethyl)-O-carborane (HMOC) 1 units has been achieved. The structure of 4 

was characterized via elemental analysis, UV–visible absorption spectroscopy, FT-IR spectroscopy, and MALDI-

TOF mass spectrometry.  

Keywords: Metallophthalocyanine, Carborane, Cobalt. 

1. INTRODUCTION 

Phthalocyanines (Pcs) have unique conductometric, photophysical, and optielectronic properties ( McKeown 

1998). The core metal ion and peripheral substituents in phthalocyanines (Pcs) are the two most important 

variables.If the possibility of introducing a large number of different metal ions into the Pc center is combined 

with the unlimited number and type of substituents, the diversity of novel compounds becomes unlimited. Many 

kinds of Pcs with various substituents and central metal ions have been reported.However, the synthesis and 

properties of cofacial bis-Pcs with a number of cross-links have only been reported occasionally in the literature.. 

Ball-type Pcs were investigated in 2002 (Tolbin et al. 2002, Tolbin et al. 2003).  

 

Carboranes have been investigated polymeric material syntheses ( Mayes et al. 1967; Papetti et al. 1966; Brown 

et al. 1992)  and biological/medicinal investigations (Paxton et al 1991), cancer treatment by boron neutron capture 

therapy (BNCT)  (Shelly et al. 1992; Hawthorne et al. 1991; Hawthorne et al 1993). 

In this study was sythesized and characterized ball-type Co-Pc 4, from commercial starting materials: 1,2-bis(2-

hydroxymethyl)-o-carborane (HMOC) 1 and 4-nitrophthalonitrile 2.  

 

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1 Materials 

Commercial 1,2-bis(2-hydroxymethyl)-O-carborane (HMOC) (1) was purchased from Katchem. 4-

nitrophthalonitrile (2) was purchased from Sigma Aldrich. All the reactions were performed under a dinitrogen 

atmosphere.  

 

2.2 Characterization 

Using a CHNS-932 (LECO) elemental analyzer; Varian Innova 400 MHz 1H-NMR spectra spectrometer; 

Perkin Elmer lambda 35 spectrophotometer; KBr pellets on a Perkin Elmer Spectrum FT-IR 

spectrophotometer: Voyager-DETM Pro MALDI-TOF mass spectrometer  
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2.3 Chemical Synthesis 

 

Synthesis [{bis(2-oxymethyl-4-phthalonitrile)}O-carborane] (3) 

Anhydrous Cs2CO3 (1.0 g, 7.5.0 mmol) was added to 1,2-bis(2-hydroxymethyl)-O-carborane (HMOC)  1 (0.05 g, 

0.025 mmol) and 4-nitrophthalonitrile  2, (0.087 g, 0.5  mmol) solution in acetonitrile (25 ml), and the mixture 

was magnetically stirred at reflux for 72 h under a dry N2 atmosphere at 85 °C. After cooling to the room 

temperature, And then filtered to eliminate the undissolved salt; was evaporated to dryness to produce an oily 

residue. Compound 3 was precipitated using petroleum ether (30 mL) and was collected. This compound was 

washed with plenty of petroleum ether and tetrahydrofuran successively and air-dried. Compound 3 was readily 

soluble in acetone. 

Color: yellow, Mass and yield: 80 mg (35%);  m.p.: 146–153 °C;  1H NMR (400 MHz, d6 – acetone, 25 

°C, Si(CH3)4) δ/ppm  : 7.62 (d, J=8.7 Hz, 2H;  Ar–H), 7.9 (d, J= 8.7 Hz, 2H; Ar–H), 6.66 (s, 1H; Ar–H), 3.28 (s, 

1H; CH2 –H); MS m/z: 456.52 ( M+, 100%) and 457 (M+H ) +; Calcd. Mass fraction of elements, w/% for 

C20H20O2N4B10  (M=456.52) are C 52.57, H 4.38, N 12.27; found: C 53.97, H 5.12, N 11.4; IR (KBr) ν−1 / cm−1 : 

3852, 3743, and 3429 (H2O), 2980 (Ar–CH), 2523 and 2361(Ar–BH), 2223 (Ar–C≡N), 1702, 1618, 1569 (Ar–

C=C), 1461, 1389 (Ar–C–N), 1090 (C–O–C). 

 

[2',10',16',24'-tetrakis{bis(2-oxymethyl-4-phenyl-O-carborane)}bisphthalocyaninato-dicobalt(II)] (4) 

A mixture of 3 (0.0182 g, 4 mmol) and Co(OAc)2·6H2O (0.005 g, 2 mmol) was dissolved in 

dimethylaminoethanol (DMAE) under a dry N2 atmosphere in a sealed glass tube and was heated for 24 h at 300 

°C. After reaching the room temperature, the dark-green mixture was washed with distilled water to eliminate the 

excess cobalt acetate and was further filtered and washed repeatedly using hot water and different solvents 

(ethanol, chloroform, and diethyl ether) before drying under vacuum at 70 °C. Compound 4 was soluble in DMSO. 

Color: dark green. Mass and yield: 6.6 mg ( 34.74%) ; m.p.: >250 °C; UV (DMSO) λmax /nm : 310, 612 

and 673 (log ε/ M-1 cm -1 :5.97, 5.48 and 5.88); MS m/z : 1943.98 ( M+, 100%), and 1956.2 (M+H ) +; Calcd. Mass 

fraction of elements, w/% for C80H80B40Co2N16O8  (M=1943.98) are C 49.38, H 4.12, N 11.52; found: C 51.2, H 

4.4, N 12.8; IR (KBr) ν−1 / cm−1: 3828, 3436  (H2O), 2924 (Ar–CH), 2539 and 2365 (Ar–B–H), 1611 (Ar–C=N), 

1465 (Ar–C=C), 1390 (Ar–C–N), 1239 (Ar–C=N), 1095 (C–O–C). 

 

3. RESULTS  

The synthesis of the target compound Co-Pc 4 is shown in Scheme I. Compound 3 could be obtained in 35% yield. 

Co-Pc 4 was obtained in 34.74% yield  

 

 

Scheme I. Synthesis of the phthalocyanine complex 
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4. DISCUSSION 

The IR spectrum of 3 confirms the presence of the C≡N group as an intense and sharp stretching band at 2223 

cm−1, and the typical (B‒H) absorption frequency at 2539 cm−1 and 2365 cm−1 [28, 29]. The characteristic C–O–

C bridging group bands were observed at 1090 cm−1 for Compound 3 and at 1095 cm−1 for Compound 4. In the 
1H-NMR spectrum of 3, the aromatic protons appeared at 7.62 and 7.00 ppm in the form of doublets, the benzylic 

proton appeared at 6.62 ppm as a singlet, and the C–H protons appeared at 3.28 ppm as a singlet. 1H-NMR analysis 

of 4 was excluded due to its paramagnetic nature. 

MALDI-MS spectrum of Compound 3 is presented in Figure I, and the expected value of the protonated molecular 

ion at m/z 457 (calc. m/z 456.519) was confirmed with elemental analysis 

Compound  4 in DMSO, had a typical UV–Vis spectra absorption bands for phthalocyanines (with a Soret band 

centred at 310 nm) and Q-bands at 612 and 673 nm, respectively; both Q-band values were in good agreement 

with the literature relative to the absorption properties of tetrasubstituted phthalocyanines [30] 

 

   

Figure I. Positive ion and linear mode MALDI mass spectrum of 3 obtained from nitrogen laser (at 337 nm wavelength) ablation of a 

2,5-dihydroxybenzoic acid MALDI matrix. Accumulation from 100 laser shots. 

 
The positive ion and linear mode MALDI-MS spectrum of the synthesized Co-Pc complex is presented in 

Figure II.  

 

 

Figure II. MALDI-TOF-MS spectrum of 4 

 

 

Co-Pc 4 was synthesized in low yield and demonstrated solubility in dimethyl sulfoxide (DMSO). The melting 

point of 4 was found to exceed 200 °C. The paramagnetic nature of 4 prevented the 1H-NMR measurements; thus, 

characterization was achieved using a combination of methods, including elemental analysis, FT-IR spectroscopy, 

UV–Vis spectroscopy (Figure III), and MALDI-TOF mass spectroscopy (Figure II).  
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Figure III.. UV–Vis spectra of 4 (1.72 × 10−6 M) in DMSO. 

5. CONCLUSION 

New ball-type Co-metallophthalocyanine carborane units was successfully synthesized. The synthesized 

compounds were characterized using elemental analysis, UV–Vis spectroscopy, FT-IR spectroscopy, 

MALDI-TOF mass spectrometry,  
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Özet 

Geçtiğimiz birkaç on yıl boyunca anahtarlamalı güç kaynakları ayrıntılı olarak araştırılmıştır. Tasarımcılar, DA-

DA dönüştürücüleri analiz etmek ve modellemek için en kolay yöntemi bulmakla ve en iyi sonuçları alabilecek 

uygun denetim tekniğini seçmekle ilgilenmektedirler. Bu makalede, Azaltan DA-DA dönüştürücüsünün denetimi 

için basit bir PID algoritması sunulmaktadır. Ani yük ve giriş gerilimi değişimleri altında önerilen denetleyicinin 

geçerliliği PSIM benzetim sonuçları ile doğrulanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Azaltan da-da dönüştürücü; PID, Bode eğrisi. 

 

1. GİRİŞ 

Son zamanlarda Azaltan, Yükselten ve Azaltan-Yükselten gibi farklı da-da dönüştürücüler çoğunlukla 

endüstriyel uygulamalarda kullanılmaktadır (Ghosh, 2016; Chang, 2016). Bir da-da dönüştürücü için etkili bir 

denetleyici tasarlayabilmek için, iyi ve uygun bir dönüştürücü modeline ihtiyaç duyulmaktadır. Denetleyici 

tasarlamalarına yönelik dönüştürücülerin frekans cevabını elde etmek için sistemin modellenmesi kaçınılmaz 

olmaktadır. Elde edilen model, denetim eylemlerinin ve bozucu etkilerinin sistemin davranışını nasıl etkileyeceğini 

açıklamaktadır.  

Güç elektroniği dönüştürücülerin yapısında, anahtarlar ve diyotlar gibi doğrusal olmayan elemanlar 

bulunmasından dolayı, bu anahtarla elemanlarının doğrusallaştırabilmesi için ortalama alma tekniklerinin 

uygulanması özel bir öneme sahip olmaktadır (Witulski, 1991). Doğrusallaştırma işleminden sonra sistemin frekans 

cevabı bulunabilmektedir. Ardından, sistemin frekans yanıtı, Bode genliği ve faz diyagramları şeklinde elde 

edilebilmektedir ve böylece sistem için uygun bir PID denetleyicisi tasarlanabilmektedir.  

Bu çalışmanın içeriği aşağıdaki gibi düzenlenmiştir. Bölüm II incelenen da-da dönüştürücü devresinin 

çalışmasını anlatmaktadır. Bölüm III PID denetleyicisinin tasarımını açıklamaktadır. Bölüm IV ise önerilen 

denetleyicinin etkinliğini doğrulamak için kullanılan benzetim sonuçlarını vermektedir.  

                                        

2. İNCELENEN AZALTAN DA-DA DÖNÜŞTÜRÜCÜ DEVRESİ  

Sürekli iletim durumunda incelenen kayıpsız Azaltan da-da dönüştürücü devresi Şekil 1(a)' da gösterilmiştir. 
Devrede,  giriş gerilim kaynağı (Vs),  anahtar, diyot, endüktans (L), kondansatör (C) ve yük direnci (R) 
kullanılmıştır. Devrenin çalışma akım ve gerilim dalga şekilleri Şekil 1 (d)’de gösterilmiştir. Devrenin çalışması 
iki kipe ayrılmıştır. Şekil 1(b)’ de gösterilen kip sırasında anahtar iletimdedir ve diyot tıkamadadır (0<t<dT). Bu 
süre zarfında oluşan denklemler,  

 L
L s o

di
v v v L

dt
    (1) 

 

 o o
L

dv v
C i

dt R
   (2) 

 
ile ifade edilmektedir. Şekil 1(c)’ de gösterilen diğer kip sırasında anahtar tıkamadadır ve diyot iletimdedir 

(dT<t<T). Bu kip sırasında oluşan denklemler aşağıda gösterilmiştir. 
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 L
L o

di
v v L

dt
                     

(3) 

 

 0o
L

dv v
C i

dt R
   (4) 

  

Ortalama durum değişkenleri yöntemi kullanılarak, sürekli iletim kipi için dönüştürücünün dinamik davranışı 

aşağıda gösterilen durum uzay ortalama matrisi tarafından belirlenebilir. 

 

     
00

1
0

1 1
0

L

L

s

di
d

idt L
vL

vdv

C RCdt

   
                            

   (5) 

 

T ve d sırasıyla anahtarlama periyodunu ve anahtar doluluk oranını ifade etmektedir. Sistemi doğrusal hale 

getirmek için d, iL, vs ve vo değişkenleri aşağıda gösterilmekte olan doğru akım ve düşük frekans bileşeni olan 

değişkenlere dönüştürülmektedir.  

 

 
ˆ ˆ,

ˆ ˆ,

L L L

s s s o o o

d D d i I i

v V v v V v

   

   
 (6) 

 

D, IL, Vs ve Vo değişkenlerin doğru akım bileşenleridir ve ˆ ˆ ˆ, ,L sd i v ve ˆov  ise değişkenlerin düşük frekanslı 

bileşenleridir. Değişkenin düşük frekanslı bileşeni, doğru akım bileşeninden oldukça küçük olması durumunda 

ikinci mertebeden terimler göz ardı edilebilir. Denklem (6), (5)’te yerine konularak ortalama endüktans akımı ve 

kondansatör gerilimi, 

 

 

0 0

ˆ
ˆ ˆ ˆ

ˆ ˆ
ˆ

L
s s o

L

di
L dV Dv v

dt

dv v
C i

dt R

  

 

 (7) 

 

olarak bulunmaktadır. Yukarıdaki denklemlerin Laplace dönüşümü alınarak denklemler tekrar düzenlendiğinde 

çıkış gerilimi, transfer fonksiyonları cinsinden aşağıda gösterildiği gibi yazılabilmektedir. 
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Q
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Q

C
Q R
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             (8) 

Denklem (8)’de Gvd ve Gvs sırasıyla denetim ve bozucu fonksiyonu olarak adlandırılmaktadır. Sürekli durumda 

endüktans geriliminin ve kondansatör akımının ortalama değeri sıfırdır (diL/dt=0, dvo/dt=0). Sürekli durumda çıkış 

gerilimin ve endüktans akımının ortalaması, 

            ,o s L oV DV I I    (9) 

 

olarak bulunmaktadır. 

 

 
Şekil 1. (a) İncelenen da-da devresi, (b) Anahtar iletimde iken oluşan kip, (c) Anahtar tıkamada iken oluşan kip, 

(d) Çalışma akım ve gerilim dalga şekilleri 
 

3. PID DENETLEYİCİ TASARIMI 

Denetleyici tasarımının ana amacı, yük ve kaynak tarafındaki bozulmalardan etkilenen çıkış gerilimini sabit 
tutabilmektir. PID denetleyicisi, çıkış gerilimini sabit tutabilmek için çıkış geriliminin referans gerilimi takip 
etmesiyle gerilim hatasının en aza indirilmesini sağlamaktadır. Dönüştürücünün kapalı çevrim denetimi Şekil 2’de 
gösterilmektedir. Darbe genişlik modülasyonunun (PWM) transfer fonksiyonu, 
 

 
( ) 1

( )
( )

m

c m

d s
v s

v s V
   (10) 
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ile ifade edilmektedir. Denklem (10)’da PWM oluşturmak için kullanılan testere işaretinin genliği Vm ile ifade 
edilmektedir. 

                                              
Şekil 2. Dönüştürücünün kapalı çevrim denetimi. 

 

Aşağıda gösterilmekte olan Gc(s) denetleyici transfer fonksiyonunda Gco, Oransal denetleyicinin kazancıdır, z 

ve p ise Türevsel denetleyicinin sırasıyla açısal sıfır ve kutup frekanslarıdır. İntegral devresinin açısal frekansı ise 

L ile ifade edilmektedir. 

 

               

(1 )(1 )

( )

(1 )

L

z
c co

p

s

s
G s G

s







 





                    (11) 

 

Tablo 1 kullanılarak PID denetleyicisinde Gco, z, p ve L değişkenlerinin bulunmasında izlenilecek adımlar 

aşağıda belirtilmiştir. 

 

3.1 Açık Çevrim Fonksiyonun Doğru Akım Kazancının Bulunması (Tuo) 

Gc(s)=1 kabul ederek sistemin açık çevrim fonksiyonun (T(s)) doğru akım kazancı, 

 
2

0

( ) ( )
( )

1 ( )

( ) 24 27.6

c s

m

o o

uo s

G s H s V
T s

s sV

Q

T T s dB

 





 

  

 (12) 

 

ile ifade edilmektedir. Burada: 

 

      

7.28

1
8116 / seco

C
Q R

L

rad
LC



 

 

            (13) 

 

3.1 Geçiş Frekansının Bulunması (fc) 

Geçiş frekansı anahtarlama frekansının (f) yirmide biri olacak şekilde seçilmektedir. 

G

c(s) 

Gvd(s) 

 

Gvs(s) 

 

H(s) 

+ 

ref 
o 

v

m(s) 

+ 

P
ID 

PWM 

vs 

c 
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         5
20

c

f
f kHz    (14) 

 

 

3.2 Türevsel Denetleyicinin Kutup ve Sıfır Frekansının Bulunması (fp ve fz) 

İstenen faz marjini (φ) için fp ve fz’nin  hesaplanması aşağıda gösterilmiştir. 

 

 

47

1 sin
1.7

1 sin

1 sin
14.5

1 sin

o

z c

p c

f f kHz

f f kHz














 




 



 (15) 

 

3.3 Oransal Denetleyicinin Kazancının Bulunması (Gco) 

 

 

2

1
0.21c z

co

o uo p

f f
G

f T f

 
  
 

 (16) 

 
3.4 İntegral Denetleyicinin Frekansının Bulunması (fL) 

Geçiş frekansının onda biri olacak şekilde fL seçilmelidir. 

 

 500
10

c
L

f
f Hz   (17) 

 

Şekil 3’te birim kazançlı denetleyicili sistemin açık çevrim fonksiyonun Bode eğrileri gösterilmektedir. 

Şekilde faz marjinin 1.64o olduğu görülmektedir. Doğru akım kazancının ise önceden hesaplanan değer olan 27.6 

dB ile uyuştuğu görülmektedir. Şekil 4’te ise PID denetleyicili dönüştürücünün açık çevrim fonksiyonun Bode 

eğrileri gösterilmektedir. Şekilden görülmektedir ki; sistemin geçiş frekans ve faz marji değerlerinin önceden 

hesaplanan değerlerle uyuştuğu görülmektedir. 

 

 
 

Şekil 3. Gc(s)=1 iken açık çevrim fonksiyonun Bode eğrisi. 
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Şekil 4. PID denetleyicili dönüştürücünün Bode eğrisi. 

 

4. BENZETİM ÇALIŞMASI 

Tablo 1' de verilen değişkenler kullanılarak PSIM benzetim programında benzetim çalışmaları yapılmış olup, 
sonuçlar Şekil 6 ve Şekil 7' de verilmiştir.  Şekil 5’te PSIM benzetim devresi gösterilmektedir. Şekil 6’da giriş ve 
çıkış gerilimi gösterilmektedir. Şekilden görüldüğü gibi giriş geriliminde meydan gelen ani değişimlere karşın 
çıkış geriliminde az bir dalgalanma ve referans geriliminin hızlı bir şekilde izlenildiği gözükmektedir. Şekil 7 ise 
ani yük değişimlerinde endüktans akımını ve çıkış gerilimini göstermektedir. Şekil 7’de ani yük değişimlerinde 
bile referans geriliminin hızlı bir şekilde izlenildiği gözükmektedir. 

 

Tablo 1. Benzetim çalışmasında kullanılan değişkenler. 

Bileşen Değeri 

Giriş gerilimi (VS)  24 V 

Yük direnci (R) 13 Ω 

Çıkış gerilimi (Vo) 12 V  

Endüktans (L)           69 μH 

Çıkış kondansatörü (C) 220 μF 

Anahtarlama frekansı (f) 100kHz 

Vm ve H(s) 1 
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Şekil 5. PSIM benzetim devresi. 

 

Şekil 6. Ani giriş gerilimi değişiminde çıkış geriliminin değişimi. 

 

Şekil 7. Ani yük değişiminde çıkış geriliminin değişimi. 
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5. SONUÇ  

Bu çalışmada, Azaltan da-da dönüştürücüsü için PID denetleyicinin tasarımı yapılmıştır. Denetleyicinin 
tasarımında kullanılan yöntem, diğer türden dönüştürücülerin denetleyici tasarımlarında da kullanılabilmektedir. 
Önerilen denetleyicinin geçerliliği PSIM benzetim programı kullanılarak doğrulanmıştır.  
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Abstract 

Characteristics of pressure drop and convective heat transfer are investigated experimentally and numerically on 

tube bundle support plates for inline and staggered arrangements. Two different longitudinal lengths which are 

18.0mm and 21.6mm are settled. Finite Volume Method (FVM) are used.  Three different Unsteady Reynolds 

Averaged Navier-Stokes (URANS) based turbulence models are used, namely k-ω, SST and transition SST. 

Predictions of turbulence models are compared with each other and experimental results. A constant inlet 

temperature and uniform heat flux on support plate are applied as thermal boundary condition. The Reynolds 

number is varied from 989 and 6352 and Prandtl number is held 0.70. The Nusselt number and pressure drop 

values acquired as function Reynolds numbers. Staggered arrangements provides high Nusselt number and 

pressure drop. Small longitudinal length has positive and negative effect on Nusselt number and pressure drop, 

respectively.  

Keywords: convective heat transfer, pressure drop, tube bundle, unsteady Reynolds averaged numerical 

simulations, finite volume method. 

1. INTRODUCTION 

Fixing upon convective heat transfer coefficient on tube bundle support plates for various tube bundle 

arrangements is significant. Along with development of nuclear plants, steam generators have assumed crucial 

importance. In these stream generators, four different heating surface configurations are employed. These are 

helical steam generators, meander steam generators, straight flow heat exchangers and U-tube heat exchangers. In 

helical steam generators, which are mostly used in practice, spirally coiled tubes for different diameters are nested 

inside each other, forming a compact cylindrical tube bundle. Support plates are used to hold this tube bundle. 

Thermal stresses occur on support plates. First of all, the convective heat transfer coefficient between gas and the 

plate must be known for stress analysis of support plates. Also, detailed knowledge of fluid and thermal fields of 

large size heat exchanger, such as those used in nuclear applications is of paramount importance in 

thermal/hydraulic and the thermal/structural unit design analysis (Aburoma et al., 1975). 

Thermal and hydraulic testing of large size heat exchangers has been hindered by the lack of ability of large 

capacity testing facilities and therefore, experimentation has been limited to a single tube or single geometric 

arrangement of tube bundle. Despite of these tests provide valuable information on tube performance, they do not 

provide information about the detailed temperature field within the unit, because this depends on tube bundle 

configuration and flow distribution within the bundle (Dağsöz, 1975). Thus, model tests have been carried out in 

order to determine heat transfer coefficient between support plate and the medium. These model tests enable to 

determine the heat transfer coefficient between gas and plate. The boundary layer formation and separation on the 

surface affect the heat transfer. In practice, heat exchangers rarely consist of single tube in cross flow. In industrial 

applications, tubes are arranged in bundles. Because of the experiments on the model tests are expensive and 

cumbersome; usage of the numerical methods is suitable for determining the heat transfer coefficients (Aburoma 

et al., 1975). 

Determination of the pressure drop is also playing an important role besides determination of the heat transfer 

coefficient in large size heat exchangers. Because pressure drop value affects directly the operation costs (Aburoma 
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et al., 1975). The main purpose in designing a heat exchanger is to achieve a high heat transfer rate for preferably 

low pressure drop, thus to find an optimum between heat transfer rate and operational costs. 

Tube bundle arrangements are either inline or staggered. Heat transfer coefficient of tube bundles belongs to these 

arrangements. Hilpert (1933) provided a calculation method for heat transfer coefficient of tube bundles. Grimison 

(1937) gives the constants defined in equations offered by Hilpert (1933). Another calculation method was 

developed by Brandt (1985) which utilize the vacant volume ratio. Vacant volume ratio is the ratio of the 

unoccupied volume in between tube bundle to total volume of tube bundle. 

Both experimental and numerical studies are performed in the present research. Therefore literature review is 

divided in two. First, a review of the experimental work is presented, followed by the review of the numerical 

research.  

Kwak et al (2003) investigated experimentally heat transfer and pressure loss penalty for various number of 

transverse rows in staggered finned-tube with a single transverse row of the winglet pairs beside the front row of 

the tube bundles. Two, three, four and five rows of staggered tubes were used in the experiments. The pair of 

winglets were placed with a heretofore-unused orientation for augmenting heat transfer and reducing pressure loss 

penalty. Heat transfer was augmented by 30-10%, and pressure loss was reduced by 55-34% for the three rows of 

tubes with a single transverse row of winglets beside the front of the tubes. In order to maximize total heat transfer 

rate between a bundle of finned tube for staggered arrangements of circular and elliptic tubes, experimental and 

numerical geometric optimization study was made by Matod et al (2004). An optimal geometry was found for 

circular and elliptic tubes. A relative heat transfer gain of up to 19% was observed in the optimal elliptic 

arrangements, as compared to the circular one. The tube bundles in staggered arrangements were investigated 

experimentally bu Kukulka and Smith (2014). Instead of smooth tubes, Vipertex1EHT enhanced heat transfer 

surface is used at the tubes. n-Pentane, p-Xylene and water were used as a working fluid. It was observed that, 

Vipertx 1EHT tubes are capable of increasing heat transfer. Ozturk et al (2016) studied experimentally to 

understand flow behaviours of multiple circular cylinders in staggered arrangements located in rectangular duct 

with a narrow gap using particle image velocimetry (PIV). Turbulent flow regime was identified in the 

experiments. Distribution of velocity vector, streamline, vorticity and Reynolds stress, turbulent kinetic energy 

fields and singe point spectral analysis results were used to analyze flow characters in detail. Zhao et al (2016) 

investigated experimentally the friction factor and pressure drop of rectangulat channel with staggered mini pins 

of different shapes that are circular, elliptical, square, diamond and triangular. Laminar, transitional ant turbulent 

flow regimes are applied in the experiments. It was observed that, the available correlations for the friction factor 

cannot correctly describe the whole flow range including laminar, transitional and turbulent zones, and correlations 

are needed. Different shape of tubes which are elliptic (Khan et al, 2004; Ibrahim and Gomaa, 2009), twisted oval 

(Li et al., 2018) and cam-shaped (Lavasini et al., 2014), were also are used to acquire higher convective heat 

transfer and minimum pressure drop in other experimental investigations.  

Early numerical studies on viscous laminar flow and heat transfer in tube bundles, with reference to pressure drop, 

were performed by Launder and Massey (1978). They applied a stream function-vorticity formulation and the 

Finite Difference Method (FDM) for the discretization. Flow characteristics in non-staggered and staggered tube 

bundles are investigated numerically by Barmasian and Hassan (1997). For turbulence modelling Large Eddy 

Simulation (LES) with two different subgrid scale closure models are used, and obtained a good agreement with 

the available experimental data (Oengoeren and Ziada, 1992). Beale and Spalding (1999) investigated numerically 

using Finite Volume Method (FVM) to understand heat transfer and flow characteristic on unsteady fluid flow. In 

tube bundles, pitch-to-diameter ratio was taken 2:1. Calculated Strouhal numbers were in fair agreement with 

experimental data for staggered geometry. Mizushima and Suehiro (2005) researched numerically flow past two 

circular cylinders arranged in tandem. FDM is used for numerical studies. At small Reynolds numbers, a steady 

symmetric flow was observed. But the flow became unstable above a critical Reynolds number and made a 

transition to an oscillatory flow. For time discretization, the fourth order Runge-Kutta method was used. The 

distance between tandem cylinders effects the drag and lift coefficients. In order to understand the flow and heat 

transfer characteristics for different tube shapes that are cylindrical, ellipsoidal, wing-shaped, in staggered 

arrangements, detailed transient numerical simulation were performed by Horvat et al. (2006). Finite Volume 

method-based (FVM) commercial code Ansys-CFX was employed with an unsteady, three-dimensional 
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formulation. For turbulence modelling, the shear stress transport (SST) turbulence model are used. Periodic 

boundary conditions were used for avoiding large mesh sizes. The predicted convective heat transfer coefficients, 

drag coefficients, and Stanton numbers were quite close the experimental results for all Reynolds numbers and all 

tube shapes. Bouris et al (2001) investigated numerically flow and heat transfer characteristics for three different 

configurations which are elliptic-shaped tubes in in-line arrangements, circular-shape tubes in staggered 

arrangements and circular-shape tubes in staggered arrangements. They also compared these three different 

configurations. They observed that the in-line tube bundle with elliptic-shaped tubes produced high heat transfer 

rates and low pressure drops. Mavridou and Bouris (2012) represent numerical analysis of a novel cross flow tube 

heat exchanger which combines tubes of different diameters in an inline arrangement to investigate fluid flow and 

heat transfer characteristics. Three arrangements were compared; first is a common inline tube bundle with 

cylinders of equal diameter, second and third arrangements that consists of alternately placed cylinders with a 

diameter ratio 0.5 (ratio of small cylinder diameter and big cylinder diameter), at two different transverse spacings. 

FVM was used as the numerical method. LES was used for turbulence modelling. It was observed that, heat 

transfer enhances and pressure drop decreases using alternately placed cylinders with a diameter ratio 0.5.  Abed 

and Afgan performed a CFD study of flow and heat transfer quantities in inline tube banks. URANS based 

turbulence models, namely, a standard k-ε model, SST k-ω, v2-f model and EB k-ε model, are used. Two types of 

inline arrangements were employed, i.e. the square and non-square configurations, with varying vertical and 

horizontal aspect ratios. The best results were achieved by the EB k-ε model, where v2-f model also provided good 

results.  

In the present study, heat transfer and pressure drop characteristics are investigated experimentally and numerically 

on tube bundle support plated for inline and staggered arrangements. FVM-based commercial code Ansys-Fluent 

(2009) is used in numerical calculations. Two different longitudinal distances are investigated. For turbulence 

modelling, a URANS approach is adopted. Within this framework, three different turbulence models, namely, k-

ω, SST and transition SST models are used and compared with each other and with experiments. 

 

2. PROBLEM DEFINITION 

The experimental setup is illustrated in Figure 1. The test section consists of a channel made out of Plexiglas 

material. It has a rectangular cross section with the inner dimensions 90 mm   100 mm and wall thickness of 

5mm. In order to provide fully developed flow zone for considered Reynolds numbers, the length of channel inlet 

is selected to be 1410mm. Four pressure sockets are used at the channel inlet. Air is used as a working fluid, which 

enters the channel with various speeds ranging from 0.26 m/s to 1.31 m/s. 

The test section containing the tube bundles has a length of 570 mm and is placed in the middle of the channel. 

The tube bundle is arranged in inline or staggered over the support plate. Support plate is made out of steel. In 

Figure 2, inline and staggered arrangements of tube bundles are represented. The tube arrays are constructed to be 

5 11 rows (transverse   longitudinal). The height of support plate is 90 mm. The tube diameter (D), transverse 

distance (ST), longitudinal distance (SL) and length of support plate (L) are the geometric variables that define the 

geometric arrangements. Tube diameter is 14.4 mm. While transverse distances is taken as 18mm, and two 

different longitudinal distances are used which are 18 mm 
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Figure 1. Schematic diagram of experimental setup 

 

and 21.6 mm. Support plate length changes with the longitudinal distance between the rows. For the longitudinal 

distances 18 mm and 21.6 mm, 196.4 mm and 232.4 mm is used, as the support plate length, respectively. The 

Reynolds number is defines based on the inlet velocity and channel inlet hydraulic diameter. The investigated 

Reynolds numbers are listed in Table 1. The Prandtl number is assumed to be constant and have the value 0.70. 

 

a) 

 

b) 

 

Figure 2. Tube bundle arrangements over the steel support plate (a) inline (b) staggered 

 

Table 1. The used Reynolds numbers 

  1 2 3 4 5 6 7 8 

inline 
SL=18 

989 1505 2026 2751 3672 4313 5139 - 

staggered 1508 1714 2229 3054 4097 4830 5550 - 

inline 
SL=21.6 

1058 1828 2550 3323 4115 4933 5541 - 

staggered 1066 1838 2547 3287 4057 4826 5618 6352 

 
The tubes are made of mahogany exhibiting a very low thermal conductivity and 140 mm long. The tubes are 

hollow, and thermocouples are located on the inner side of the tube wall for measuring the fluid temperature. At 

the bottom of the model, steel support plates are used, as mentioned before. The steel support plate is unilaterally 

heated by electric resistance method using different voltage and current values, ensuring a principally constant 

heat flux. Three different heat fluxes that are which are 96 W/m2, 88.5 W/m2 and 86.25 W/m2 are applied. An 

aluminium plate with a thickness of 2 mm is placed under steel plate for homogenizing the heat flux. The heaters 

are attached to the aluminium plate. Copper - nickel wires are used as a heater. For preventing heat losses from 

the heaters, 3 mm thickness ceramic fiber and 50 mm thickness aluminum coated glass wool were used, 

respectively.  
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Downstream the section containing the tube bundles, there is an outlet section with a length of 510 mm, where 

four pressure sockets are used like in the channel inlet section. In order to acquire uniform temperature at channel 

outlet, mixture wings are used.  

At eighteen points, temperature is measured via Nickel chromium – Nickel (NiCr-Ni) thermocouples. In Figure 2, 

mark of “x”, and “A” and “B” represent the support plate and fluid temperature points, respectively. The distances 

between support plate temperature points and the nearest tube surface was 2 mm. The diameter of the 

thermocouples was 0.2 mm. Thermocouples are passed through the tubes, located 3mm out of tubes and for 

measuring fluid temperature. For measuring temperature from eighteen points, two channel scanner is used. The 

reference temperature is 0°C, which is kept constant via ice water which is available in thermos bottle. Temperature 

of ice water is controlled via digital thermometer which has high sensitivity from -50°C to 50°C.  

For measuring the flow rate, two rotameters are used. The rotameters are placed at both ends of the fan outlet. It 

is supported that an equal amount of air is passed through two rotameters. Measuring lines on rotameter were 

prepared with reference to 760 mmHg pressure and 20°C temperature.  

Flow speed is measured vie anemometer and the resulting flow rate is compared with the measurement of 

rotameters. Flow regulating valve are installed for adjusting the flow rate and therefore desired Reynolds number 

are arranged. 

With the help of pressure sockets at the channel inlet and outlet, the pressure drop values of different Reynolds 

numbers in the tube bundle are determined. The used inclined manometer has 14 mmH2O measurement capability 

and it works with alcohol with a density of 0.850kg/m3. Connections between inclined manometer and 

measurement points supports with equal length hoses. 

A comprehensive analysis of experimental uncertainties is carried out using the differential approximation method 

for error analysis (Holman, 1994). The maximum uncertainties in measurig parameters under present investigation 

are; temperature 1.18% , air velocity through the tubes 3.42%  and pressure drop across the model 1.03% . The 

maximum uncertainties  for Reynolds number, Nusselt number are found to be 1.28%  and 3.02% , respectively. 

The convective heat transfer coefficient ( h ) between the support plate and air was calculated from 

 

 
2

i o
p i o WA W

T T
Q mc T T hF T

 
    

 
                      (1) 

 

where Q  denotes the heat flow rate, m  the mass flow rate, iT  the inlet temperature, oT  outlet temperature, wT  the 

average wall temperature and WAF  the heat transfer area. The average wall temperature was defined to be the 

arithmetic average of the six temperatures measured at six different points distributed on the support plate which 

are indicated by mark “x” in Figure 2. The Nusselt number based on tube diameter is, then, calculated as;  

 

hD
Nu

k
                        (2) 

 

where k denotes the fluid (air) thermal conductivity. 

The pressure values are measured via pressure sockets at the channel inlet and outlet, as mentioned before. The 

difference of these pressure values gives the pressure drop ( P ) 

 

3. MODELLING 

3.1 Turbulence Modelling 
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FVM-based commercial, multi-purpose CFD code Ansys-Fluent (2009) is used for computational modelling. For 

being able to capture large scale unsteadiness that can occur in the wakes of tubes and URANS approach is adopted 

to model turbulence. Three different turbulence models are used, namely k-ω, SST  (Shear Stress Transport) and 

transition SST models, where k is kinetic turbulence energy, ω is specific dissipation rate (Ansys-Fluent, 2009). 

The k-ω model of Wilcox (1998) incorporates modifications for low-Reynolds number effects, compressibility, 

and shear flow spreading. One weak points of the Wilcox k-ω model is its sensitivity to the values of the turbulent 

and the specific dissipation rate outside the shear layer (Ansys-Fluent, 2009). For solving this, the SST turbulence 

model was developed by Menter (1994) to effectively blend the accurate formulation of the k-ω model in the near 

wall region (Ansys-Fluent, 2009). with the robust behavior of the k-ε model (Launder and Spalding, 1974) in free 

stream, where ε is dissipation rate.  The transition SST model is based on the coupling of SST transport equation 

with two other transport equations, one for the intermittency and one for the transition onset criteria, in terms on 

momentum thickness Reynolds number (Menter et al., 2003, 2004).  

Wall function approach is not used for modelling of the near-wall turbulence model (Durbin and Reif, 2011). The 

applied turbulence equations are capable of representing the near-wall turbulence, provided that the grid resolution 

is sufficiently fine. The grids are designed to ensure that the non-dimensional wall-distance y
 (Ansys-Fluent, 

2009) of near-wall cells always remains below unity. 

3.2 The Solution Domain, Boundary Conditions 

In order to avoid too large sizes, therefore, too long computational times, to an extent, a “quarter modelling 

strategy” is applied: The physical domain is cut by the vertical (xz) and horizontal (xy) geometric planes, each at 

the mid channel height, along the channel length and the solution domain is defined to be the “quarter” of the 

physical domain, bounded by two walls and these two planes, as depicted in Figure 3. 

The resulting distributions at the outlet of the inlet section (‘model inlet, Figure 1) are prescribed as inlet boundary 

conditions at the inlet of the main solution domain (‘model’, Figure 1). A constant temperature is prescribed at the 

inlet, for the energy equations. At the outlet of the solution domain, the zero-gradient boundary condition applies 

for all convective-diffusively transported variables, along with a prescribed static pressure. At walls, no-slip 

conditions apply for the momentum equations. The wall boundary condition for the energy equation was the 

adiabatic condition on all walls, except the heating support plate (Figure 1). At the support plate, a uniform heat 

flux is imposed as the wall boundary condition. 

 

Figure 3.The schematic of quarter modelling strategy with indication of coordinate system 

3.3 Numerical Modelling, Grids 

The FVM is used for spatial discretization, applying second-order upwinding to convection terms (Ansys-Fluent, 

2009). A second-order implicit scheme is used for integration in time. PISO algorithm is used for pressure velocity 

coupling (Ansys-Fluent, 2009). Default under-relaxation factors which are pressure is 0.3, momentum is 0.7, 
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turbulence quantities are 0.8 and energy is 1.0 are used (Ansys-Fluent, 2009).  As the converge criteria, a residual 

value of 10-6 is required for all equations except the energy equation. A residual 10-8 is required for convergence 

of energy equations.  

For the three dimensional numerical computations, two different mesh topologies, i.e., structured and unstructured 

are used in a combined manner. The near regions of the wall are resolved by structured topologies, whereas 

unstructured topologies are used in regions away from the walls. Three dimensional meshes are generated by 

sweeping a two-dimensional mesh in the third direction (along the tube length). A formal grid independence study 

was not performed. Instead, the previous experience of other authors is utilized in determining mesh resolutions. 

Benim et al. (2008) investigated the flow past a circular cylinder by applying LES, DES, RANS and URANS 

approaches. They used 240 cell to discretize the periphery of the cylinder, which is adopted in the present study. 

72 cells are used in third direction. Also the used cell numbers of quarter modelling strategy are shown in Table 2 

Table 2. The used number of cells of quarter modelling strategy 

 Inline Staggered 

SL= 18 mm 6 703 251 6 632 314 

SL = 21.6 mm 8 313 400 8 313 300 

 
.In the unsteady calculation, time step size has been chosen in such a way that the cell Courant number takes a 

value about unity. 

 

4. RESULTS and DISCUSSIONS 

Numerical calculations are performed for Reynolds numbers ranging between 989 and 6352. The qualitative flow 

features are quite similar for all turbulence models used. Therefore, predictions of the SST turbulence model will 

be used only in the initial discussion of general flow features. Results of different turbulence models will be 

provided in the quantitative comparison of the predicted Nusselt number and pressure drops at the end of this 

section.  

The time-averaged x-velocity distributions are shown at top xy plane (symmetry plane) Figure 4 for (a) SL=18mm, 

inline, (b) SL=18mm, staggered, (c) SL=21.6mm, inline and (d) SL=21.6mm, staggered configurations. For each 

configuration, distribution of time-averaged x-velocity are presented at the highest Reynolds number. For the 

inline arrangement, the preferred flow lane looks a linear line between the tube rows. The streams emerging from 

a raw are always branching into two on the next, for the staggered arrangement. The maximum time-averaged x-

velocities are observed to occur between the tube rows for both arrangements. One can see that the flow pattern 

acquires quite a repeating pattern behind the first row. It is known that in flows around cylinders, an unsteady 

vortex shedding (von Karman’s vortex street) occurs behind a cylinder, which can attain different modes, 

depending on the Reynolds number. Due to the quite close spacing between cylinders within the tube banks, this 

behavior is dampened within the tube bank. However, for the last row, due to free space in the downstream, a 

stronger unsteady vortex shedding was observed. In both arrangements, time-averaged axial velocity fields exhibit 

a low velocity region in the middle of the channel (near the symmetry plane), where the main flow is rather 

attracted towards the side wall. The reason for this can be the jet between the side wall and the cylinder next to it, 

which acts as “ejector” and attracts the fluid in its environment. 
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(a) 

 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

 

Figure 4.The time averaged x-velocity distributions for (a) SL=18mm, inline, (b) SL=18mm, staggered,   (c) 

SL=21.6mm, inline and (d) SL=21.6mm, staggered at highest Reynolds numbers 

 

Time-averaged temperature distributions are presented in Figure 5 for (a) SL=18mm, inline, (b) SL=18mm, 

staggered, (c) SL=21.6mm, inline and (d) SL=21.6mm, staggered configurations. For all configurations, the 

predictions of the time-averaged temperatures are shown at highest Reynolds numbers. The cold fluid enters the 

model and its temperature increases gradually owing to constant heat flux for all configurations. In the recirculation 

zone behind the tubes, hotter zones are observed.  

Nusselt numbers are calculated based on the time averaged results in the experiment and numerical investigation. 

Figure 6 shows the measured and calculated Nusselt numbers as function of Reynolds number for the 

configurations of (a) SL=18mm, inline, (b) SL=18mm, staggered, (c) SL=21.6mm, inline and (d) SL=21.6mm, 

staggered.  The experiments and all predictions show an increasing Nusselt number with Reynolds number, which 

is an expected qualitative trend. One can observe that Nusselt numbers are, in general, larger for the staggered 

arrangements [Figure 6(b) and Figure 6(d)], for both values of the longitudinal distances in comparison to the 

inline arrangements [Figure 6(a) and Figure6(c)]. Also, the higher Nusselt numbers are observed to occur for the 

smaller longitudinal distance (SL = 18mm for both 

(a) 

 

 

(b) 

 

(c) 

 

(d) 

 

Figure 5.The time averaged temperature distributions for (a) SL=18mm, inline, (b) SL=18mm, staggered,   (c) 

SL=21.6mm, inline and (d) SL=21.6mm, staggered at highest Reynolds numbers 

 
arrangements [Figure 6(a) and Figure 6(b)]. For both arrangements of SL = 18mm, the SST turbulence model 

predicts the closest results to the measurements. For the inline arrangement of SL = 18mm, under and over 

predictions are observed for the k-ω and transition SST turbulence models, respectively [Figure 6 (a)]. The 

prediction of the k-ω turbulence model is not very good especially at high Reynolds numbers for the staggered 
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arrangement of SL = 18mm [Figure 6 (b)]. For the long longitudinal distance (SL = 21.6mm) of the inline 

arrangement,  the SST and k-ω turbulence models predict similar results, which are quite close to experimental 

result, while predictions of transition SST is also found reasonable [Figure 6(c)]. Over predictions are observed 

for all turbulence models in the staggered arrangement of the long longitudinal distance (SL = 21.6mm) [Figure 

6(d)].  Especially at low Reynolds numbers predictions of all turbulence models are akin together. 

 

(a) 

 

(b) 

 
(c) 

 

(d) 

 

Figure 6. Nusselt number as function of Reynolds number (a) SL=18mm, inline,                                  (b) 

SL=18mm, staggered, (c) SL=21.6mm, inline and (d) SL=21.6mm, staggered 

Non-dimensional pressure drop P  (non-dimensionalised by 
20.5 U ,   and U  denoting the fluid density and 

bulk velocity, respectively) as function Reynolds number are shown in Figure 7 for the configurations (a) 

SL=18mm, inline, (b) SL=18mm, staggered, number (c) SL=21.6mm, inline and (d) SL=21.6mm, staggered. In order 

to obtain P , the time averaged static pressures are area averaged at the inlet and outlet areas for 3D calculations. 

As one would expect, with increasing Reynolds number, P  increases for all configurations. Non-dimensional 

pressure drop values for staggered arrangements of two different longitudinal distances are greater than those of 

the inline arrangements [Figure 7(b) and Figure 7(d)], because staggered arrangement creates a greater resistance 

to flow. Nevertheless, the increased Nusselt number is the payback for this, as discussed before (Figure 6). When 

the longitudinal distance increases, the non-dimensional pressure drop augments for both arrangements [Figure 

7(c) and Figure 7(d)]. Predictions of SST turbulence model is quite good according to experiment result for the 

both arrangements of SL=18mm, whereas the other turbulence models also perform reasonably well. [Figure 7(a) 

and Figure 7(b)]. The transition SST turbulence model predicts the experimental results very closely, for the inline 

arrangement of SL=21.6mm [Figure 7(c)]. At low Reynolds numbers, predictions of the SST and k-ω turbulence 

models are quite good. However, they show an increasing underprediction with increasing Reynolds number. One 

can say that similar predictions are obtained by the SST and k-ω turbulence models. For the staggered arrangement 

of SL=21.6mm, all turbulence models behave similar, and their predictions are quite good compared to the 

experimental results [Figure 7(d)]. However, some deviations are observed at high Reynolds numbers. 
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a) 

 

c) 

 
b) 

 

d) 

 

Figure 7. Non-dimensional pressure drop as function of Reynolds number (a) SL=18mm, inline,    (b) 

SL=18mm, staggered (c) SL=21.6mm, inline and (d) SL=21.6mm, staggered 

 

4. CONCLUSION 

Convective heat transfer and pressure drop characteristics on heat exchanger tube bundle support plates are 

investigated experimentally and numerically for inline and staggered arrangements, and for two different 

longitudinal distances (SL=18mm and SL=21.6mm). The investigation is performed for a range of Reynolds 

numbers between 989 and 6352, while the Prandtl number being 0.7. Three different turbulence models, namely, 

the k-ω, SST and transition SST models, are applied within the framework of a URANS approach. The 

experimental results are used for the validation of the numerical predictions. 

It is observed that the Nusselt number and pressure drop increase with increasing Reynolds number for all 

configurations. The staggered arrangement leads to larger Nusselt number and pressure drop values compared to 

the inline arrangement. A decrease of the longitudinal distance between the tube rows is observed to have a positive 

effect on the Nusselt number, while it has a negative effect on the pressure drop.  

For the small longitudinal distance (SL=18mm) of both arrangements, the best agreement with the experimental 

data is provided by SST turbulence model. Additionally, k-ω and transition SST turbulence models produce 

acceptable results. For the large longitudinal distance (SL=21.6mm) of the staggered arrangement, all turbulence 

models behave similarly, and show a good agreement with the experiments. For the inline arrangement of 

SL=21.6mm, the k-ω model delivers the best prediction for the Nusselt number, whereas for the pressure drop, the 

transition SST model delivers the closest results to experiments.  
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Özet 

Nohut (Cicer arietinum L.) dünya üzerinde kuru taneleri için yaygın olarak üretilen, hayvan ve insanların 

besin için tükettikleri önemli bir yemeklik tane baklagil ürünüdür. Nohut; ekvator kuşağından kuzeyde Rusya, 

güneyde Avustralya’ya kadar uzanan bölgelerde, deniz seviyesinden 5000-5500 metreye kadar olan 

yüksekliklerde yetiştirilebilen, oldukça geniş bir alana yayılan nohut kurak ve yarı-kurak bölgelerin bitkisidir. 

Nohut bitkisinde verim artışını sağlamak için yapılan klasik önlemler arasında sulama da yer almaktadır. Nohut 

bitkisinde sulamanın yapılması, kurak koşullarda verimli bir ürünün alınmasını sağlar. Bitkiler, su stresine maruz 

kaldığında bitki hücresinde, çok sayıda fizyolojik, biyokimyasal ve moleküler mekanizmayı etkilemektedir. Bu 

çalışmada da, makinalı hasada uygun, antraknoza toleranslı ve kışlık ekime uygun, beş farklı nohut çeşidine (İnci, 

Hasanbey, Seçkin, Arma, Diyar) tam sulama ve hiç sulamama uygulamaları yapılmıştır. Su stresi altında bu 

çeşitlerde eş zamanlı PZR ile WRKY, LTP, NAC ve LEA genlerin ifade seviyelerine moleküler seviyede 

bakılmıştır. Ayrıca su stresi altında bu çeşitlerde biyokimyasal olarak, çözünebilir şekerler olan fruktoz, sükroz, 

glikoz ve maltoz miktarları (g/kg) HPLC tekniği ile ölçülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: Nohut, eş zamanlı PZR, şeker, su stresi 

 

1. GİRİŞ 

 

Nohut yerkürede özellikle Ortadoğu ve Güney-Asya ülkelerinde kuru taneleri ve hayvan yemi için yaygın 

olarak üretilen proteince zengin bir bitkidir. Türkiyede nohut yıllara göre değişmekle beraber en fazla üretilen 

baklagil bitkilerin başında gelmektedir. Buna bağlı olarak gidrerek ticari bir değer de kazanarak ekim alanı giderek 

artış göstermiştir. Dünya’da nohut ekim alanının en fazla olduğu ülkelerin başında Hindistan, Pakistan ve Türkiye 

gelmektedir. Türkiye ortalama, dünyada üretilen nohut veriminin (78.2 kg/da) oldukça üstünde bir verime sahip 

olup (107 kg/da), dünya üretimindeki yeri yıllar itibariyle çoğu zaman en üst seviyede olabilmektedir. (Karaköy, 

2008).    

Yirmi birinci yüzyılda dünya ekosistem dengelerinin değişmesi, dünya nüfusundaki artış ve bunlara bağlı 

olarak tarımsal alanların azalmasıyla nohuta olduğu gibi diğer zirai ürünlerde de önemli bir verim kaybı problemi 

ortaya çıkmıştır. Tarımsal üretimde verim kaybına neden olan en önemli etkenlerin başında kuraklık gelmektedir. 

Türkiye dahil olmak üzere tüm yerkürede kuraklık stresi, zirai ürün verimliliğini etkileyen en önemli abiyotik 

streslerdendir (Oliver ve ark., 2000; Osakabe ve ark., 2014). 

Bitkilerin maruz kaldığı kuraklık stresi, hücresel düzeyde sınırlı mikro/makro çevresel koşullara 

adaptasyonu sağlayan fizyolojik, biyokimyasal ve moleküler mekanizmaları etkilemektedir (Arora ve ark., 2002; 

Kalefetoğlu, 2006). Bitkilerin özellikle vejetatif dokularının kuraklık stresine karşı geliştirdikleri stresten kaçma 

ve strese tolerans olmak üzere iki ana savunma mekanizması geliştirmişlerdir (Kalefetoğlu, 2006). Dehidrasyon 

toleransı yetersiz dokulara sahip olan ve hayatta kalabilmesi için  su noksanlığından kaçan bitkilere “kuraktan 

kaçınanlar” olarak isimlendirilmektedir (Ludlow ve ark., 1983). Kuraktan kaçan bitkilerin, su emilimini arttıran 

veya su kaybını azaltan yaklaşımlar vardır (Kalefetoğlu, 2006). Kuraklık toleransı, bitkilerde kuraklık nedenli 

hasarı azaltan yada sonladıran mekanizmaları aktif olmasını sağlar (Courtois ve ark., 2000). Stresten kaçınan 

bitkiler orta şiddetteki kuraklık stresi durumlarında hayatta kalırlarken strese dayanıklı bitkiler ise önleyici 

mekanizmalarını aktifleştirmek suretiyle oldukça şiddetli kuraklık streslere karşı yaşamlarını devam edebilirler 

(Kalefetoğlu, 2006). Biyokimyasal olarak, kuraklık stresine maruz kalan bitkiler, hücre turgorlarını koruyabilmek 
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için hücreleri içinde bazı zmolitleri biriktirmek suretiyle ozmotik potansiyellerini korumaya çalışırlar. Su stresi 

altında çözelti artışının başlıca kaynağı olarak çözünebilir şekerler, özellikle glikoz, gibi çözünür şekerler birikir. 

Su stresine maruz kalan bitkilerde meydana gelen bir diğer önemli mekanizma ise gen seviyesinde değişen 

moleküler mekanizmalardır. Moleküler mekanizmalar içinde önde gelen faktörlerden bir tanesi olan tanskripsiyon 

faktörleridir. Transkripsiyon faktörleri bitkide yer alan proteinler olup, gelişim, savunma ve su stresi dahil birçok 

abiyotik streslere karşı tepkileri düzenlerler. Bunun yanında, çok çeşitli süreçlerle gen ifade seviyesini regüle 

ederler.  

Bu çalışmada da, makinalı hasada ve kışlık ekime uygun, antraknoza toleranslı beş farklı nohut çeşidine 

(İnci, Hasanbey, Seçkin, Arma, Diyar) tam sulama ve hiç sulamama uygulamaları yapılmıştır. Su stresi altında bu 

çeşitlerde eş zamanlı PZR ile WRKY, LTP, NAC ve LEA genlerin ifade seviyelerine moleküler seviyede 

bakılmıştır. Ayrıca su stresi altında bu çeşitlerde biyokimyasal olarak, çözünebilir şekerler olan fruktoz, sükroz, 

glikoz ve maltoz miktarları (g/kg) HPLC tekniği ile ölçülmüştür. 

 

2. MATERYAL ve METOD 

 

2.1 Bitkilerin ekimi ve su stresinin uygulanması 

 

Beş farklı nohut çeşidine (İnci, Hasanbey, Seçkin, Arma, Diyar) ait tohumların ekimi için önce 14x13 cm 

ebatlarındaki saksılar yıkanmış ve strelize edilmiştir. Genotiplere ait tohumlar %5’lik sodyum hipoklorid ile 10’ar 

dakika muamele edildikten sonra deiyonize su (dI-H2O) ile 3 kez yıkanarak sterilize edilmiştir. Çeşitlere ait 

tohumlar 1 kg toprak içeren 30x50 çapındaki plastik saksılara 3 tekerürlü olacak şekilde ekilmiştir. Daha sonra 

çimlenen tohumlar 6-7 yapraklı olduğu döneme kadar tüm çeşitler tarla kapasitesi düzeyinde sulanmıştır. Daha 

sonra susuzluk uygulamasına maruz bırakılacak grup için sulama kesilmiştir. Sulama yapılacak grup ise, kontrol 

grubu stres belirtilerini gösterinceye kadar tarla kapasitesi düzeyinde 2 hafta boyunca sulanmaya devam edilmiştir. 

Daha sonra gen ifade analizi ve şeker profilinin belirlenmesi amacıyla yaprak örnekleri alınarak uygun koşllarda 

muhafaza edilmiştir. 

 

2.2 Şeker Profilinin Belirlenmesi 

 

Çalışmada kullanılan beş nohut çeşidinde glikoz, sükroz, fruktoz ve maltoz şeker profilini belirlemek için,  

kurutulmuş yaprak dokuları değirmende öğütülüp un haline getirilmiştir. Daha sonra 2,5 gr alınarak falkon tüpüne 

konulup üzerine 50 ml %25 lik (75:25 H2O:CH3OH) metanol çözücüsü eklenmiştir. Ardından 200 rpm’de, 

25°C’de 25 dk boyunca çalkalandıktan sonra örnekler 6000 rpm’de 5 dk santrüfüjlenmiştir. Santrifüjlenen örneğin 

süpernatant kısmından 0,25 lik mikro filtre yardımıyla viallere alınmıştır ve hazırlanan örnekler şeker analizi için 

Thermo Scientific UltiMate 3000 HPLC cihazına verilmiştir. 

 

 2.3 Genlerin İfade Analizlerinin Yapılması 

 

 2.3.1 RNA izolasyonu, cDNA üretimi ve qRT-PZR’nın yapılması 

 

Yaprak dokusundan total RNA izolasyonu için TRIzol (Ambion, TX, USA) metodu kullanılmıştır. Yaprak 

dokularından TRIzol metoduna göre RNA izolasyonu şu şekilde yapılmıştır; 2 ml’lik ependorf tüplere 1 ml TRIzol 

reaktifi eklenerek +4ºC’de hazır halde bekletilmiştir. Her bir yaprak örneğinden yaklaşık 100 mg alınarak, steril 

havanlar içerisinde sıvı azot kullanılarak ezilmiştir ve toz haline getirilen numuneler bu tüplere hızlıca 

aktarılmıştır. Tüpler aşağı-yukarı hızlıca çevrilerek karıştırılmış ve homojen bir karışım elde edilmiştir. Tüpler 10 

dk oda sıcaklığında bekletilmiştir. 1 ml TRIzol için 0,2 ml kloroform tüplere ilave edilmiştir. Tüplerin kapakları 

iyice kapatılıp, 15 sn boyunca elle kuvvetlice çalkalanıp karıştırılmıştır. 5 dk oda sıcaklığında bekletilip, 17 dk 

4°C’de 15.000 rpm’de santrifüj edilmiştir. Üstteki sıvı faz yeni tüplere aktarıldıktan sonra, RNA presipitasyonu 

için buzda bekleyen izopropil alkolden 500 μl (TRIzol’ün yarısı kadar) bu tüplerin üzerine eklenmiştir. 10 dk oda 
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sıcaklığında bekletildikten sonra, 4°C’de 12.000 rpm’de 10 dk santrifüj edilmiş ve oluşan süpernatant atılmıştır. 

Çöken RNA 1 ml %75’lik etanol ile yıkanmıştır. Örnekler 4°C’de 10.000 rpm’de 5 dk santrifüj edilmiştir. Üstte 

kalan süpernatant atılarak dipte kalan RNA çökeltisi kurumaya bırakılmıştır. Tüplere 30-70 μl ddH2O eklenerek 

10 dk 57°C’de ısı bloğunda bekletilmiş ve RNA’ların çözünmesi sağlanmıştır. Daha sonra RNA örnekleri 

kullanılmak üzere -80°C’ye kaldırılmıştır. RNA’ların kalitesi NanoDrop ölçümü ve jel elektroforezi ile teyit 

edilmiştir. NanoDrop (ND-2100c, Thermo) spektrometresinde 230, 260 ve 280 dalga boylarında ölçüm 

yapılmıştır. A260/A230 oranının 2,0-2,2 ve A260/A280 oranının 1,8-2,1 arasında olması, saf RNA izole edildiği 

anlamına gelmektedir. İzole edilen RNA’ların bütünlüğü %2’lik agaroz jele 1-2 μl örnek yüklenerek ve 100 volt 

enerjiyle 1 saat yürütüldükten sonra görüntülenmiştir. 

Eş zamanlı PZR ile su stresi uygulaması sonucunda ifade durumlarında değişiklik olan NAC, WRKY, LTP ve 

LEA genlerinin ifade seviyelerinin ölçümünü yapmak amacı ile materyalden elde edilen RNA’dan cDNA sentezi 

gerçekleştirilmiştir. Eşit miktarda RNA ile çalışmaya başlamak amacıyla, her bir örneğe ait total RNA’lardan 1000 

ng olacak şekilde, ayarlanarak RNA kullanılmıştır. 1X (1 örnek) için1 μl Oligo dT, 1000 ng RNA ve toplam hacim 

11 μL olacak şekilde su ilave edildikten sonra tüpler PZR cihazında 65°C’de 5 dk inkübe edildikten sonra hemen 

buza gömülmüş ve 2 dk buzda bekletilmiştir. Ardından her bir tüpe 4 μL 5X Buffer, 2 μL 10 mM dNTP, 1 μL 

RNase out, 2 μL Revers Transkriptaz enzimi eklenerek toplam hacim 20 μL’ye tamamlanmıştır. 37°C’de 60 dk, 

70°C’de 5 dk PZR cihazına konulmuştur ve +4 °C’de reaksiyon sona erdirilmiştir. Ardından oluşturulan tüm 

cDNA’ların, 18S rRNA primerleri ile PZR optimizasyonu yapılmış ve cDNA’ların oluşup oluşmadığının kontrolü 

%1,5’luk agaroz jelde yürütülerek tespit edilmiştir. cDNA reaksiyonunun kontrolü sağlandıktan sonra, oluşturulan 

tek zincirli cDNA'lar kullanılarak genlerin ifade düzeyleri analiz edilmiştir. Deneysel hataların en aza indirilmesi 

için her örnek 3 tekrarlı olarak hazırlanmıştır. Örneklerin ifade düzeylerinin normalizasyonu için 18S geni kontrol 

olarak kullanılmıştır. 

 

3. SONUÇ ve TARTIŞMA 

 

Bitkilerde, kuraklık stresinin bir nedeni olarak, bazı morfolojik, biyokimyasal, fizyolojik ve moleküler 

değişiklikler meydana gelmektedir. Bunlardan özellikle biyokimyasal mekanizmaların etki ettiği cevaplar 

sayesinde glikoz, sükroz, fruktoz ve maltoz gibi ozmolit bileşiklerin hücre içinde birikmesi sonucunda bitki hayatta 

kalmaya çalışmaktadır (İnal ve Uçak, 2017). Bu çalışmada’da su stresine maruz bırakılan beş çeşit nohutda fruktoz, 

glikoz, sükroz ve maltoz ozmolitlerin iyice sulanmış gruba göre çok daha çok biriktiği görülmüştür(Şekil 1b). 

Özellikle Diyar95 çeşidinde diğer çeşitlere göre bariz daha fazla çözünebilir şekerin biriktiği bulunmuştur. Bu 

durumda söz konusu çeşidin su stresine karşı diğer çeşitlere göre daha çok hasas bir mekanizma içerdiği tahmin 

edilmektedir. Diyar95 çeşidini sırası ile İnci, Hasanbey, Arma ve Seçkin takip etmiştir (Şekil 1b). Diğer taraftan 

tam sulanmış grupta sükroz şekeri diğer şekerlere göre tüm çeşitlerde bariz bir artışa ya da birikime sahip olduğu 

açıkça görülmektedir (Şekil 1a) diğer şekerlerin birikim durumunda ise çeşitler arasında çok belirgin bir fark tesbit 

edilmemiştir. Bu çalışmada ayrıca sükroz şeker miktarının su stresi olmayan durumda daha fazla çıktığı 

bulunmuştur. Daha önce yapılmış olan bir çalışmada’da abiyotik strese maruz bırakılmış Vicia faba (bakla)’da 

çözülebilir ve hidrolize olabilir karbonhidratları kontrol grubuna göre azalttığı saptanmıştır. (Gadallah, 1999). Bu 

durumda çalışmada elde edilen sonucu destekler niteliktedir. 
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Şekil 1. Su stresine maruz bırakılmış nohut çeşitlerinde çözünebilir şeker miktarı analizi a) İyi sulanmış 

(kontrol) grup, b) Hiç sulanmamış grup 

 

Su stresine karşı toleransta görev alan genlerin belirlenmesi abiyotik stres patikalarının ortaya 

çıkarılmasında büyük önem taşımaktadır. Kuraklık stresine karşı oluşturulacak birçok moleküler cevaplardan bir 

tanesi de bazı sinyal mekanizmalar ve bunlara özgü genlerin aktive olmasıdır (Bray 1997). Kuraklık stresi altında 

etkilenen genler, metabolik proteinlere etki ederek hücreleri su kaybından korumada ve kuraklık stresine yanıt 

vermede önemli rol oynamaktadır (Kalefetoğlu ve Ekmekçi 2005). Bazı genler kuraklık stresine oldukça hızlı 

yanıt verirken, bazı genler ise ABA indüklenmesinden sonra ifade seviyeleri artmaktadır. Genelde su noksanlığının 

ABA miktarını uyardığı düşünülürken bu bağlamda ABA miktarının artması ile doğal olarak hücrede bazı özellikle 

stresle ilişkili transkripsiyon faktörlerin uyarılmasına neden olmaktadır. 

LEA (Late Embryogenezis Abundant) gen ailesi ve bu ailenin alt grubunda yer alan Dehidrin (DHN) 

genlerinin kuraklık stres cevabında artış gösterdiği bilinmektedir (Dolferus, 2014). Yapılan bu çalışmada’da İnci, 

Hasanbey ve Diyar çeşitlerinde su stresine karşı lea genin arttığı ancak seçkin ve Arma çeşitlerinde ise azaldığı 

bulunmuştur. WRKY ve NAC transkripsiyon faktörlerinin’de kuraklık stresi altında ifadesinin arttığı bulunmuştur 

(Bhargava ve Sawant, 2013). Ancak bizim çalışmamızda su stresine maruz bırakılmış nohut çeşitlerinde hiçbirinde 

NAC transkripsiyon faktörünün çok yanıt vermediği bulunmuştur (Şekil 2). LTP geninin kuraklığa maruz kalmış 

Arma ve Diyar çeşidinde ifade seviyesi artmışken İnci ve Hasanbey’de ise ifade seviytesi azaldığı bulunmuştur 

(Şekil 2). 

 
Şekil 2. Su stresine maruz kalmış nohut çeşitlerinde qRT-PZR ile gen ifade analizi 
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Siber güvenlik kapsamında gerçek zamanlı ham video bileşenleri için özellik tabanlı çıkarım yöntemleri 

kullanılarak yeni veri gizleme (steganografi) algoritmalarının tasarımı ve geliştirilmesi 
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Özet 

Bu çalışmada siber güvenlik kapsamında, veri gizleme yöntemlerinin önemli bir alt disiplini olan steganografi 

(veri gizleme) üzerinde durulmuştur. Taşıyıcı ortam olarak gerçek zamanlı olarak alınan ham video bileşenleri 

kullanılmış olup, özellik tabanlı çıkarım algoritmaları kullanılarak yeni bir veri gizleme yöntemi geliştirilmiştir. 

Özellik tabanlı çıkarım algoritmalarından SIFT, SURF, BRIEF, FAST ve ORB yöntemleri incelenmiş olup, bu 

yöntemlerin performans değerlendirmeleri ve elde edilen anahtar noktalarının kalitelerinin karşılaştırılması 

yapılmıştır. Veri gizleme işlemi uzay düzlemindeki LSB yöntemiyle belirlenen sayıda en kaliteli SIFT anahtar 

noktalarına uygulanmış olup, örtü (cover media) ve örtülü dosyalar (covered media) içerisinden ayrı ayrı elde 

edilen SIFT noktaları arasında yapısal farkların olmadığı tespit edilmiştir. SIFT yöntemi ile elde edilen anahtar 

noktalara yapılan veri gizleme işlemi sonucunda örtü medyaya saklanan metin (encode process) ile örtülü 

medyadan elde edilen (decode process) metnin birebir aynı olduğu görülmüştür. 

 

Anahtar Kelimeler: Siber güvenlik, steganografi, özellik tabanlı çıkarım algoritmaları, SIFT, SURF, BRIEF, 

FAST ve ORB 

 

1. GİRİŞ 

Veri gizleme yöntemlerinin önemli bir alt disiplini olan “Steganografi”, bir medyanın (resim, ses, görüntü, web 

sayfası, vb.) içerisine bir verinin gizlenmesi işlemidir. Steganografi kelimesi Yunanca bir kelime olup, “kaplanmış 

yazı (covering writing)” anlamına gelmektedir (Murray ve Burchfiled, 1933). Steganografi biliminin, şifreleme 

bilimi anlamına gelen kriptografiden en önemli farkı, hedef nesnenin içinde anlamlı bir verinin var olup 

olmadığının fark edilemiyor olmasıdır. Steganografide amaç, iletilmek istenen gizli bilgiyi ve bu bilginin 

varlığının üçüncü kişilerce fark edilmesini engelleyecek kadar iyi saklamaktır. Kısaca steganografi, “veri gizleme 

sanatı” olarak adlandırılmaktadır (Rabah, 2004). 

Özellik tabanlı çıkarım algoritmaları, uzay alanından ve frekans alanında gerçekleşmekte olup, uzay alanında 

“alan tabanlı çıkarım” ve “özellik tabanlı çıkarım” olmak üzere 2 çeşit yöntem bulunmaktadır. Özellik tabanlı 

yöntemler ölçekten bağımsız olduklarından dolayı ışık, boyut ve pozisyon değişimlerinden etkilenmemektedir. 

Bu çalışmada, SIFT, SURF, BRIEF, FAST ve ORB özellik tabanlı çıkarım algoritmalarının performans 

değerlendirmeleri yapılmış olup, SIFT yöntemi kullanılarak her çerçeve başına en kaliteli 10 anahtar noktaya LSB 

(Least Significant Bit, En Anlamsız Bit) yöntemiyle veri gizleme işlemi yapılmış ve sonuçlar değerlendirilmiştir. 
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2. SİBER GÜVENLİK ve VERİ GİZLEME 

Bu bölümde siber güvenlik ve steganografi kavramlarına değinilmiştir. 

 

2.1 Siber Güvenlik 

Son yıllarda teknoloji ve haberleşme sistemlerinden büyük gelişmeler yaşanmaktadır. Bireylerin, mekân ve 

zamandan bağımsız olarak veriye ulaşma ihtiyacı, Internet, algılayıcı (sensör), mobil haberleşme ve gömülü cihaz 

(embedded systems) teknolojilerindeki gelişmeler gerçek ve sanal dünyanın ihtiyaçlarını karşılarken diğer bir 

taraftan da birbirleri ile olan etkileşimlerini artırmıştır. Gelişen teknoloji günümüzde, insanların günlük 

yaşantılarının her kademesi ile iç içe geçmiş; genel ve milli güvenliği ilgilendiren tüm alanlarda ana paydaşlardan 

birisi haline gelmiştir. Gerçek ve tüzel kişiler, kullandıkları teknolojiler yolu ile kişisel ve kritik verilerini bir 

şekilde siber uzaya aktarmış olup, teknolojinin gelişmesi ile birlikte milli güvenliği ilgilendiren kritik veriler siber 

uzayında saldırılara açık bir hale gelmiştir. Yapılan iş ve işlemlerin elektronik tabanlı ortamlara yönelmeye 

başlamasıyla, saklanan, işlenen ve farklı sistemlere aktarılan bilgilerin adli ve istihbarı olarak korunması, 

güvenliğinin sağlanması ve takip edilmesi işlemleri çok büyük önem arz etmektedir. Siber suçlar sonucunda, 

bireysel ve kamusal verilerin elde edilmesi ve kötü amaçlı kullanılması, milli güvenliği ilgilendiren sırların ele 

geçirilmesi ya da teşhir edilmesi, kamu düzeninin bozulması, kritik süreçlerin engellenmesi ve yok edilmesi gibi 

hususlarda gerçek ve tüzel kişilere zarar verebilmektedir. 

Siber saldırı türleri ile sızılmış olan bilgisayar ya da bilgisayar ağlarına yıkıcı, değiştirici, hizmet aksatıcı, verileri 

sızdırma ve istihbarı bilgi alma/verme işlemleri de gerçekleştirilebilmektedir. Steganografi yönteminin kullanması 

muhtemel olan siber saldırı türleri arasında bulunmaktadır. 

2.2 Steganografi 

“Steganografi”, bir medyanın içerisine bir verinin gizlenmesi işlemidir. Steganografi biliminin amacı gizli bilginin 

varlığını saklamaktır. Stenografide kendisine bilgi gönderilen kişi bile ancak anahtar bilgisini bilmesi durumunda 

gizli veriyi elde edebilmektedir (Dereli, 2010). Bu yaklaşımda, günümüzde ortam olarak ses, sayısal imge ve video 

görüntüleri kullanılmaktadır. Görüntü dosyaları içerisine saklanacak veriler metin dosyası olabileceği gibi 

herhangi bir görüntü içerisine gizlenmiş başka bir görüntü dosyası da olabilmektedir. 

Steganografide en önemli kıstas gizlenen verinin algılanamazlığı ve tespit edilemezliğidir. Algılanamazlık 

kavramı daha çok insan duyu organlarını; fark edilmezlik ise matematiksel analizleri kastetmektedir. Bununla 

birlikte kriptolojide, kriptolama algoritmaları nasıl gizli bilgi kabul edilmeyip haberleşme güvenliğinin tüm 

sorumluluğu kripto anahtarlarına yükleniyorsa, steganografide de veri gizleme yönteminin gizli olduğu 

varsayılamamaktadır. Her sır potansiyel bir başarısızlık noktasına yol açmakta ve gizlilik kırılganlığın ana nedeni 

olmaktadır (Charles, 2002). 

Gizli bilgiyi bir resme gizleme işleminde iki dosya söz konusudur. Örtü verisi (cover media) olarak adlandırılan 

ilk dosya, gizli bilgiyi saklayacak resim dosyasıdır. İkinci dosya ise gizlenecek mesaj olan “stego” dosyasıdır. 

Gizlenecek olan mesaj; açık metin (plain text), şifreli metin (chipher text), başka resimler veya bit dizisi içinde 

saklanabilecek başka bir şeyler de olabilmektedir. Gömme işlemi sonucunda kapak resim ve gömülü mesajın 

oluşturduğu dosyaya örtülü medya (covered/stego media) adı verilmektedir.  

Görüntü dosyaları üzerinde bilgi gizlemek için çeşitli steganografik yöntemler geliştirilmiştir. Bunlar 3 başlık 

altında sınıflandırılabilmektedir (Şahin ve Buluş, 2007). 

i. En önemsiz bite ekleme: Taşıyıcı ortamın en az önemli bitlerini insan gözünün fark edemeyeceği şekilde 

gizli veriyi saklamak amacıyla değiştirmeyi temel almaktadır (Fridrich vd., 2001). Bu çalışmada, statik 

bir matematiksel bir işleme göre LSB yöntemi kullanılarak veri gizleme işlemi yapılmıştır.  

ii. Maskeleme ve filtreleme: Maskeleme ve filtreleme yöntemleri genellikle 24 bit resimler için kullanılmakta 

olup, resmin en önemsiz alanlarının tespit edilerek buralarda gizli verinin saklama işlemini temel 

almaktadır. 
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iii. Algoritmalar ve dönüşümler: Dönüşümler ve algoritmalar ise DCT (Discrete Cosine Transform, Ayrık 

Kosinus Dönüşümü),  DFT (Discrete Fourier Transform, Ayrık Fourier Dönüşümü) ve DWT (Discrete 

Wavelet Transform, Ayrık Dalgacık Dönüşümü) şeklinde 3 tane bulunmaktadır. 

Aşağıda gösterilen Şekil 1’de ise veri gizleme kodlama (encode) ve kod çözme (decode) işlemi gösterilmektedir. 

Bununla birlikte değişkenler ve matematiksel işlemler aşağıdaki gibidir: 

 Stego (S, Gömü Verisi): Saklanacak gizli mesajdır. 

 Cover media (C, Örtü Verisi): Gizli mesajı saklamak için kullanılacak saf taşıyıcı ortamdır. 

 Stego media (C’, Örtülü Veri): Gizli mesajın saklandığı taşıyıcı ortamdır. 

 Key (K): Saklanacak gizli mesaj için kullanılacak olan anahtardır (Önceden belirlenmiş olan matematiksel 

işlemler) 

 

embed (C, K, S) = C’       (1) 

extract (C’,K) = S            (2) 

 

 

Şekil 1. Veri gizleme algoritması 

 

2.3 Özellik Tabanlı Çıkarım (Feature Extraction) Algoritmaları 

Görüntü işleme (image processing), sayısal ortamdaki görüntüler üzerinde bir takım işlemler yaparak görüntüden 

yeni bilgi ve/veya anlamlandırılmış yeni bir görüntü elde etme işlemidir. Bu işlemlerle, görüntüden yeni anlamlar 

çıkarmak ile birlikte, mevcut görüntüdeki gürültüleri çıkarma, renk dengesini ayarlayarak görüntünün iyileşmesi 

amaçlanabilmektedir. Kısacası görüntü işleme, ele alınan görüntüde gerekli analizlerin veya değişikliklerin 

yapılmasına yönelik çalışmaları sağlamaktadır. 

Görüntü içerisinde hedef takibi işlemlerinde uzay alanında (spatial domain) ve frekans alanında (frequency 

domain) yöntemler geliştirilmiştir. Uzay alanında 2 yöntem kullanılmaktadır. Bu yöntemlerden birisi “Alan 

Tabanlı Çıkarım” yöntemdir. Alan Tabanlı yöntemde, ele alınan iki resimdeki alanları renk yoğunluklarına göre 

eşleştirme yapmasından ötürü, ışık değişimleri, boyut değişimleri ve pozisyon değişimleri bu yöntemin en zayıf 

tarafını göstermektedir. Diğer yöntem ise “Özellik Tabanlı Çıkarım” yöntemidir. Özellik tabanlı yöntemler 

ölçekten bağımsız olduklarından dolayı ışık, boyut ve pozisyon değişimlerinden etkilenmemektedir. 
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SIFT (Scale-Invariant Feature Transform, Ölçekten Bağımsız Öznitelik Dönüşümü), görüntüdeki anahtar nokta 

özelliklerini tespit etmek ve tanımlamak için kullanılan bilgisayarda görme algoritmasıdır (Lowe, 1999). SIFT ile 

yapılan uygulamalarda genellikle, görüntüdeki nesneleri tanıma ve nesnelerin hareketlerini takip etme işlemleri 

yapılır. Nesneler üç boyutlu olmalarına karşın, alınan görüntüler iki boyutla sınırlı olduğundan dolayı nesneler, 

sonraki resim karelerinde bir takım değişikliklere maruz kalabilir. Nesne takibinde maruz kalınabilecek bu 

değişiklikler; “Boyutsal Değişim”, “Döngüsel (Açısal) Değişim”,  “Üç Boyutlu Yer (Konumsal) Değişimi”, 

“Ortamdaki Gürültü”, “Ortamdaki Parlaklık Değişiklikleri” şeklindedir. 

Anahtar noktalar genellikle, nesnelerin kenarları gibi yüksek karşıtlık (kontrastlı) olan bölgelerde bulunmaktadır. 

SIFT algoritması, görüntünün boyutundan, ışık miktarından, kamera açısının değişiminden, karşıtlık ya da 

gürültüden etkilenmemektedir (Lowe, 1999). Bir görüntünün farklı sahneleri (frame) içindeki değişmeyen 

özelliklerini belirlemek, sahnelerdeki farklılıkları ve resmin herhangi bir nesneyi içerip içermediği gibi bilgiler 

SIFT algoritması kullanılarak amacına ulaşabilmektedir. 

Anahtar nokta özelliklerini tespit etmek için kullanılan bir diğer algoritma ise SURF (Speeded-Up Robust 

Features, Hızlandırılmış Sağlam Özellikler)” yöntemidir. 2006 yılında H. Bay, T. Tuytelaars ve L. Van Gool 

tarafından bulunan bir algoritmadır. SURF, SIFT algoritmasının hızlandırılmış bir üst sürümüdür. SURF 

algoritması da ölçekleme ve rotasyon değişimlerinden etkilenmeyen, değişik bakış açılarına ve ışınsal açılara karşı 

gayet dirençli bir tanımlayıcıdır (Bay vd., 2008). SIFT ve SURF haricinde, FAST, ORB ve BRIEF bilgisayar 

görme algoritmaları da bulunmaktadır. 

 

2.4 Özellik Çıkarma Algoritmalarının Karşılaştırılması 

Tablo 1’de özellik çıkarım algoritmalarından, BRIEF, FAST, ORB, SURF ve SIFT’in karşılaştırması 

bulunmaktadır. Aşağıda da görüldüğü üzere FAST ve SURF algoritmalarının daha hızlı olduğu görülmektedir.  

Tablo 1. Özellik çıkarma algoritmalarının karşılaştırılması 

Algoritma 

Adı 

(max, min)  X/Y  value for KP Keypoints 

(KP) 

time (ms) KP 

discovery 

time 

BRIEF (3026,69), (4058,682) 1075 9483 8,82 

FAST (3092,3), (4124,4) 17571 3714 0,21 

ORB (2968,69), (3769,748) 500 4327 8,65 

SURF (3082,11), (4116,491) 17257 9862 0,57 

SIFT (3089,3), (4112,492) 4776 10263 2,14 

 

Tablo 2’de ise özellik çıkarma algoritmalarından SIFT ve SURF’un süre, ölçek, yön, bulanıklık, aydınlık ve 

dönüşüm değerleri gibi kalite değerleri karşılaştırılması bulunmaktadır. Süre ve aydınlık kısmında SURF 

algoritmasının, ölçek, yön ve bulanıklık olarak ta SIFT algoritmasının ön plana çıktığı görülmektedir. 

Tablo 2. Özellik çıkarma algoritmalarının kalite karşılaştırılması 

 Süre Ölçek Yön Bulanıklık Aydınlık Dönüşüm 

SIFT * *** *** *** * * 

SURF *** ** * ** *** * 

 

2.5. Özellik Çıkarma Algoritmaları Kullanılarak Steganografi Uygulamalarının Geliştirilmesi 

Özellik çıkarma algoritmalarından SIFT; genişliği 3096 piksel, yüksekliği 4128 piksel ve bit derinliği 24 olan 

.bmp dosyasına (Şekil 2.a) uygulanmıştır. Şekil 2.a’daki resimde SIFT noktalarının tamamı bulunmaktadır. Şekil 

2.b ve Şekil 2.c’de ise resmin tamamından kesitler sunulmuştur. 
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(a)                                                  (b)                                                 (c) 

Şekil 2. SIFT noktalarının tamamı 

 

 

                                                           (a)                                                  (b)                                                  

Şekil 3. Örnek 2 SIFT Noktası (Aynı koordinat, farklı açı değeri) 

Şekil 3.a’daki resimde zenginleştirilmiş kısmi SIFT noktalarının bulunmaktadır. Şekil 3.b’de ise Tablo 3’te de 

görüldüğü üzere koordinatları aynı ancak açıları farklı olan uzay düzleminde mükerrer olan 2 adet SIFT noktası 

görülmektedir. 

Tablo 3. Özellik çıkarma algoritmalarının kalite karşılaştırılması 

kpX_column kpY_row # kp.octave kp.angle kp.response kp.size 

1362.5527 1254.0733 4194560 260.0093 0.123287 3.8047 

1362.5527 1254.0733 4194560 82.9863 0.123287 3.8047 
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                   (a)                                     (b)                                    (c)                                            (d) 

Şekil 4. Mükerrer olmayan en iyi 7 SIFT noktası 

Şekil 4.a’daki resimde ise uzay düzleminde en iyi 10 SIFT noktasından mükerrer olmayan 7 tanesi görülmektedir. 

Şekil 4.b’de 2 adet,  Şekil 4.c’de 3 adet ve Şekil 4.d’de ise 2 adet olmak üzere toplamda 7 adet anahtar nokta 

bulunmaktadır. 

Tablo 4’te, Şekil 2.a’da bulunan .bmp dosyasının veri gizlenmeden önceki halindeki (cover media) en kaliteli 10 

SIFT noktasının öznitelik bilgileri bulunmaktadır. Tabloda da görüldüğü üzere, kp1-kp2, kp3-kp4 ile kp7-kp8 

anahtar noktalarının x ve y noktaları uzay düzleminde tam sayı olarak aynı koordinatlara denk gelmektedir. Aynı 

koordinatlara gelen bu noktaların tek farkı, “kp.angle” kolununda da görüldüğü üzere açılarının farklı olmasıdır. 

Aşağıdaki örnekte, her ne kadar gerçek zamanlı ham video bileşenlerinden her çerçeve için 10 adet en kaliteli 

SIFT noktasına sahip olsak ta uzay düzleminde mükerrer olmayan 7 adet SIFT noktasını kullanılabilmektedir. 10 

bit veri gömülecek bu çerçeveye, tekrar eden anahtar noktalardan dolayı 7 bit veri saklanabilmektedir.  

Tablo 4. Steganografi işlemi (LSB) uygulamadan önce bulunan en kaliteli 10 SIFT noktası 

No KP_ID kpX_column kpY_row kp.octave kp.angle kp.response kp.size 

kp 1 2364 1362.5527 1254.0733 4194560 260.0093 0.123287 3.8047 

kp 2 2365 1362.5527 1254.0733 4194560 82.9863 0.123287 3.8047 

kp 3 2677 1620.4776 2166.9328 3342848 166.2025 0.087466 4.7413 

kp 4 2678 1620.4776 2166.9328 3342848 33.7345 0.087466 4.7413 

kp 5 3306 1590.2778 2162.6953 7799297 97.4290 0.087436 10.0849 

kp 6 4771 1492.0648 925.3588 13566214 268.7229 0.086290 277.1790 

kp 7 4122 2453.9548 3521.7072 5833474 192.1494 0.084443 24.7220 

kp 8 4123 2453.9548 3521.7072 5833474 5.0933 0.084443 24.7220 

kp 9 4559 2854.5664 3353.1384 3670787 268.2955 0.083473 47.9776 

kp10 2430 1665.9007 2077.6420 15008000 193.3148 0.083196 4.4195 

 

Şekil 2.a’da bulunan .bmp formatındaki resim dosyasında bulunan en kaliteli 10 SIFT noktası için ayrı ayrı RGB 

(Red Green Blue) kanallarına LSB yöntemiyle veri gizlenmiştir. Bu veri gizleme işlemi yapıldıktan sonra elde 

edilen stego medyasına (covered media) tekrar en kaliteli 10 SIFT noktası alındığı zaman anahtar noktalarının 

değişimleri Tablo 5’te sunulmuştur. Tablo 5’in Tablo 4’ten farklılığı kalın karakterle ile gösterilmiştir. Görüldüğü 

üzere veri gizleme işlemi yapıldıktan sonra SIFT anahtar noktalarının kalite sıralamasında çok yapısal bir 

değişiklik olmamıştır. Dolayısıyla steganografi uygulaması sonucunda örtü medyaya (cover media) saklanan 

metin (encode) ile örtülü medyadan (covered media) elde edilen (decode) metnin birebir aynı olduğu görülmüştür.  
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Tablo 5. Steganografi işlemi (LSB) uyguladıktan sonra bulunan en kaliteli 10 SIFT noktası değişimleri 

No KP_ID kpX_column kpY_row kp.octave kp.angle kp.response kp.size 

*1 2364 1362.5516 1254.0734 4129024 260.0059 0.123350 3.8030 

*2 2365 1362.5516 1254.0734 4129024 82.9880 0.123350 3.8030 

*3 3306 1590.2780 2162.6955 7799297 97.4289 0.087427 10.0854 

*4 2677 1620.4774 2166.9331 3408384 166.2129 0.087388 4.7443 

*5 2678 1620.4774 2166.9331 3408384 33.7305 0.087388 4.7443 

*6 4771 1492.0649 925.3587 13566214 268.7230 0.086290 277.1789 

*7 4122 2453.9548 3521.7067 5833474 192.1499 0.084440 24.7229 

*8 4123 2453.9548 3521.7067 5833474 5.0935 0.084440 24.7229 

*9 4559 2854.5664 3353.1384 3670787 268.2954 0.083473 47.9778 

*10 2430 1665.9006 2077.6416 14942464 193.3036 0.083239 4.4178 

 

Tablo 6’da ise örtü medyaya ait olan en kalite 10 SIFT noktasının veri gizlemeden önce veri gizlemeden sonraki 

RGB değerleri bulunmaktadır. Aşağıda görüldüğü üzere uzay düzleminde tekil olan noktalardaki (kp5, kp6, kp9 

ve kp10) RGB değişimleri ayrı ayrı +1 iken,  uzay düzleminde tekrarlayan (kp1-kp2, kp3-kp4, kp7-kp8) noktaların 

RGB değişimlerinin +2 olduğu açıkça görülmektedir. 

Tablo 6. Steganografi işlemi (LSB) uyguladıktan RGB kanalları değişimleri (+1 bit) 

 Column Row Original 

BGR 

Stego  

BGR 

Blue Green Red 

kp 1 1362 1254 [249 252 253] [251 254 255] [251 252 253] [249 254 253] [249 252 255] 

kp 2 1362 1254 [249 252 253] [251 254 255] [251 252 253] [249 254 253] [249 252 255] 

kp 3 1620 2166 [42 31 33] [44 33 35] [44 31 33] [42 33 33] [42 31 35] 

kp 4 1620 2166 [42 31 33] [44 33 35] [44 31 33] [42 33 33] [42 31 35] 

kp 5 1590 2162 [64 56 57] [65 57 58] [65 56 57] [64 57 57] [64 56 58] 

kp 6 1492 925 [21 22 26] [22 23 27] [22 22 26] [21 23 26] [21 22 27] 

kp 7 2453 3521 [15  7  8] [17  9 10] [17  7  8] [15  9  8] [15  7 10] 

kp 8 2453 3521 [15  7  8] [17  9 10] [17  7  8] [15  9  8] [15  7 10] 

kp 9 2854 3353 [15 10  7] [16 11  8] [16 10  7] [15 11  7] [15 10  8] 

kp10 1665 2077 [240 240 240] [241 241 241] [241 240 240] [240 241 240] [240 240 241] 

 

3. SONUÇ  

Bu çalışmada, siber güvenlik kapsamında anlık olarak alınan gerçek zamanlı ham videolar için veri gizleme 

(steganografi) işlemi yapılmıştır. Veri gizleme işlemi için bilgisayar görme algoritmalarından BRIEF, FAST, 

ORB, SURF ve SIFT’in performans değerlendirilmesi yapılmıştır. Uygulama Python programlama dili ile 

geliştirilmiştir ve bilgisayar görme algoritmalarından en kalite 10 SIFT noktasına LSB yöntemi kullanarak veri 

gizleme işlemi yapılmıştır. Veri gizleme işlemi yapıldıktan sonra gizlemeden önceki SIFT noktaları ile veri 

gizleme yapıldıktan sonraki SIFT noktaları arasında çok yapısal bir değişiklik olmadığı görülmüştür. Veri gizleme 

sonucunda, örtü medyaya (cover media) saklanan metin (encode) ile örtülü medyadan (covered media) elde edilen 

(decode) metnin birebir aynı olduğu görülmüştür. 
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4. TARTIŞMA 

Bir sonraki çalışmada, anlık olarak alınan gerçek zamanlı ham videolar için bilgisayar görme algoritmalarından 

biri olan SIFT noktalarından en kaliteli olanlar kullanılmaya devam edilecektir. Bununla birlikte ilgili örtülü 

medya (covered media) üzerine Steganaliz (gizlenen verinin tespiti) çalışması yapılacak olup, gizli veri olup 

olmadığını anlamaya yarayan saldırı yöntemleri geliştirilecektir. Bunun için matematiksel ve istatiksel analizler 

ile birlikte derin öğrenme (deep learning)/ CNN (Evrişimsel Sinir Ağları) detektörleri kullanılacaktır.  
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Abstract 

In recent years, transfer of technology has been a major factor in the economic growth and the transfer of 

information to the branches of production. After the development of technology transfer offices all over the world, 

the strong influence of technology transfer on total quality has increased even more. So much so that societies that 

produce technology and transfer it to production in the right way are finding more competition with other countries. 

Technology transfer defined as transmit of knowledge and technology produced by authorized organizations 

(universities, research institutions, etc.) to the producer organization which is in the demand, expresses to transfer 

of information to production. In this sense, technology transfer is realized with 5 mechanisms: awareness and 

education, project supports, university-industry cooperation, protection of intellectual and industrial rights, 

incorporation and entrepreneurship.  

Keywords: technology transfer, technology transfer office, energy, biogas plant 

 

1. INTRODUCTION 

 

Successful adaptation of new technologies to production processes increases efficiency and 

accelerates growth. The sharing of technological knowledge and competencies for sustainable 

development is beneficial both in terms of time and cost. The concept of technology transfer is to provide 

that a new technology developed by a corporation is successfully presented to one or more organizations 

that need it. The technology contains the application of various techniques, both theoretical and practical. 

Products and machines form the visible and tactile face of technology. Technology also has a part of the 

mind that is invisible and nonphysical, only in people's minds. This invisible part is often referred to as 

know-how (Botchie et.al., 2018).  

In recent years, transfer of technology has been a major factor in the economic growth and the 

transfer of information to the branches of production. After the development of technology transfer 

offices all over the world, the strong influence of technology transfer on total quality has increased even 

more. So much so that societies that produce technology and transfer it to production in the right way are 

finding more competition with other countries (Costantini and Liberati, 2014; Majidpour, 2016). 

Technology transfer defined as transmit of knowledge and technology produced by authorized 

organizations (universities, research institutions, etc.) to the producer organization which is in the 

demand, expresses to transfer of information to production. In this sense, technology transfer is realized 

with 5 mechanisms: awareness and education, project supports, university-industry cooperation, 

protection of intellectual and industrial rights, incorporation and entrepreneurship (Maskus, 2004).  

a. Awareness and education: The aim of this mechanism is to provide awareness about the subject 

by organizing publicity, informing and training activities related to R&D activities and innovation, 

university-industry cooperation, informing on technological issues. In addition to training and organizing 

publicity, it is also the duty technology transfer office to record area of specialization, researches, if 

available projects, publications, patents of researchers and to save to a database.  
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b. Project support: Project support is presented to academicians and students for technology 

transfer. In this context, information and guidance, communication and coordination, project writing 

support, project implementation process support is provided.  

c. University- industry cooperation: One of the aims of technology transfer offices is to present the 

scientific studies of academicians to the service of industry. So, it provides the directing and cooperation 

of the needs of the industrialists in R&D and innovation to the academicians who are specialized in the 

field. 

d. Protection of intellectual and industrial rights: Determining the studies that can be evaluated 

within the scope of intellectual property in universities, following the patent transactions of academicians 

and sector representatives and conducting the necessary activities for the commercialization of the 

patents are part of the technology transfer mechanism. 

e. Incorporation and entrepreneurship: This mechanism includes supporting companies to be 

established by academicians and university students in order to bring new products and technologies into 

the economy. 

Technology development zone is the technocity where the companies using advanced technology 

produce technology and software using the facilities of a university, R&D center, or research institute; 

operate to transform a technological invention into a commercial product or service and in this way 

contribute to the development of the region. It is the thematic technology development regions that 

include entrepreneurs operating in the same sector group and sub-sectors in this sector group (Huang et 

al., 2017).  

2. CONTRIBUTION OF TECHNOLOGY TRANSFER TO NATIONAL DEVELOPMENT 

Development economics explain technology as a dependency factor. Developed countries produce 

technology and transfer this technology to developing country in order to make them dependent 

themselves. The developed country producing the technology is in the monopoly position (Audretsch et 

al., 2012). Countries that want to purchase the produced technology pay astronomic figures. In this ways, 

country producing technology can easily control the economies of the surrounding countries. Thus, the 

production of local technologies has become a necessity at this stage (Samimi and Alerasoul, 2009).  

We can list the technological advancements as R&D investments, innovation, advances in data 

processing technologies etc. Economic growth, one of the most fundamental problems of the macro 

economy is important in terms of affecting the life standard welfare level of community (Miroslav et al., 
2009). R & D in the long term is the key determinant of prosperity and productivity (Jones and Williams, 

2000). R & D investments create many innovations. This encourages economic growth. In recent years, 

it is seen that industrial innovations plays a major role in economic growth and regional development 

(Shefer and Frenkel, 2005). Turkey’s regional development with technology transfer will positively 

affect economic growth. Therefore, our technology transfer office oriented agricultural development is 

especially important for regional development.  
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3. TECHNOLOGY TRANSFER OFFICES IN THE WORLD AND TURKEY 

TTOs or derivative organizations around the world are established and operated by the relevant 

universities/ research organizations or other organizations for various purposes, objectives and 

justifications. If we will carry out evaluation specific to Turkey, TTOs or derivative organizations, 

university/research organizations - industry/industry cooperation, and information/information gathered 

in university/research organizations, can be defined as organizations providing services and activities in 

the context of the transfer and commercialization of innovation and / or technologies to industry/industry 

(Tubitak, 2012).   

The areas where TTOs serve and contribute, may vary according to the aims, objectives and the 

reasons for establishment. In Turkey TTOs provide services in five major areas and basically carry out 

activities. These (Değerli and Tolon, 2016);  

 Awareness, promotion, informing and training services 

 Services aimed at benefitting from support programs 

 Project development / management services (University-industry cooperation services) 

 Intellectual industrial property rights management and licensing services  

 Corporatization (spin-off) and entrepreneurship services.  

TTOs in Turkey carry out one or more of these activities, according to the aims and objectives. In 

recent years, TTOs in our country play a significant role in creating, improving and maintaining the 

organic bond between the university/industry (Kiper, 2010).  

4. CONCLUSION 

In our country, technology production and transfer capability is always being tried to be increased 

by various investments. Awareness- training, university- industry cooperation, intellectual property 

rights, project support, corporate and entrepreneurship activities within the technology transfer policies 

is given particular attention. Thus, regional and national development is targeted. Because the countries 

that can develop their own technologies can achieve economic growth.  Agricultural and livestock 

activities are very common in Turkey. Biogas systems in Turkey, may be a key role for regional 

development. Therefore, Technology transfer offices are needed as a basic requirement for regional 

development with biogas systems. 
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Abstract 

 

With the latest advancement of multi-GNSS constellations, many off-the-shelf navigation devices and 

smartphones are modified to obtain multi-GNSS signals namely GLONASS, GALILEO and BEIDOU in addition 

to legacy GPS signal. In this study, stand-alone code positioning performance of multi-GNSS was assessed 

comparing to legacy GPS positioning in Turkey. Three IGS-MGEX stations in Turkey were chosen to conduct the 

experiment. Three different elevation cut-off angles, 15-30-45, were chosen to investigate the effect of satellite 

visibility on the positioning. The results show that contribution of GLONASS, GALILEO and BEIDOU on GPS 

alone positioning is insignificant for elevation cut-off angles of 15 and 30 degrees whereas, for elevation cut-off 

angle of 45 degrees, horizontal and vertical root-mean-square-errors (RMSE) of multi-GNSS processing is 

significantly lower than the processing using only GPS satellites. It is also observed that positioning is not possible 

most of the time using only GPS satellites with elevation cut-off angle of 45 degrees due to the low number of 

GPS satellite visibility.      

 

Keywords: IGS-MGEX, GNSS, Navigation, Positioning, 

1. INTRODUCTION 

The world of global positioning in the past decade has experienced dramatic changes. The satellite based 

navigation starts with Global Positioning System (GPS) and then, GLONASS, BeiDou, Galileo have emerged as 

a position, navigation and timing (PNT) service. Currently, GPS and GLONASS Global Navigation Satellite 

System (GNSS) constellations are operating with full capability. The full Galileo constellation is expected to be 

completed by 2020 and it will consist 24 active satellites (URL1). The full BeiDou constellation will include 35 

satellites by 2020 (URL2). Although Galileo and BeiDou constellations are not reached the full capability, there 

are significant numbers of Galileo and BeiDou satellites are visible in Turkey. Most of the navigation devices and 

smart phones have been updating theirs hardware and software to use observation data of GLONASS, BeiDou and 

Galileo satellites in addition to legacy GPS satellites. Santerre et al investigated BeiDou, GLONASS and GPS 

combined system accuracy compared to the GPS/GLONASS solution and found 20% and 50% improvement in 

the horizontal and vertical components, respectively (Santerre et al., 2014). Angrisano et al investigated 

GPS/GLONASS single point positioning accuracy in an urban environment and they found slight improvement in 

horizontal and vertical components compared to the GPS only point positioning (Angrisano et al., 2013). 

Changsheng et al evaluated GPS/ BeiDou single point positioning in China and they found adding BeiDou 

observations can significantly improve the positioning accuracy of GPS-only single point positioning in 

environments with limited satellite visibility (Cai et al., 2014). Pan et al investigated GPS, GLONASS, BeiDou 

and Galileo combined single point positioning. The results show that the quad-constellation improves the 

positioning accuracy by an average of 16, 13 and 12% over the GPS only single point positioning (Pan et al., 

2017). In this study, contribution of GLONASS, BeiDou and Galileo on the GPS alone code positioning was 

investigated. Three IGS-MGEX (Montenbruck et al., 2017) stations were chosen in Turkey. Figure 1 shows the 

location of the stations.   

 

2. MATERIALS AND METHODS 

Standalone code processing of the IGS-MGEX stations was conducted using the open source software RTKLIB 

2.4.3 beta version (Takasu and Yasuda, 2009). Elevation cut-off angles of 15-30-45 degrees were chosen to 
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investigate the accuracy from different satellite geometry. Processing day was chosen July 19, 2018 (day of the 

year 200). 24 h with 30 sec interval Receiver Independent Exchange Format (RINEX) files were downloaded from 

ftp://igs.ign.fr/pub/igs/data/campaign/mgex/daily/rinex3. The processing was conducted epoch by epoch using 

least squares adjustment. Ionospheric correction was performed using Klobuchar (Yuan et al., 2008) coefficients 

parameters from the combined navigation file. Satellite position and satellite clock bias were acquired from the 

combined navigation file. Tropospheric correction was neglected. During the processing, each epoch was 

evaluated independently thus 2880 three-dimensional coordinates were computed for one station 24 h observation 

data. Each station processing was conducted twice as using GPS alone and using GPS, GLONASS, BeiDou and 

Galileo for each elevation cut-off angles in order to investigate the effect of GNSS on GPS alone processing. 

Computed Earth-Centered-Earth-Fixed (ECEF) coordinates were resolved to topocentric coordinates (north, east, 

up) in order to visualize the component of the error more conveniently. The assumed true coordinates of the 

stations were taken from IGS weekly combined solutions (Ferland et al., 2000).                

 

Figure 1. IGS-MGEX stations in Turkey 

 

IGS-MGEX stations can collect GPS, GLONASS, Galileo and BeiDou observation data. Section 2 describes the 

processing. The results are summarized in Sect 3 and the work is concluded with Sect of conclusions. 

3. RESULTS  

Table 1 shows the RMSE of each station and each processing. Table 2 show the minimum, maximum and mean 

values of north, east, up components. 

Due to the limited number of GPS satellite for the processing with elevation cut-off angle of 45 degree, 17-18 

UTC time interval was chosen for each process GPS alone processing is available for this time interval. When 24 

h is considered, approximately 700 epoch solutions were available out of 2880 for GPS alone processing whereas 

nearly each epoch solution was available for GNSS processing for elevation cut-off angle of 45 degree. As it is 

seen from Table 1, there is no significant improvement was observed between GPS only and GNSS processing for 

15-30 degrees of elevation cut-off angle. Significant improvement was observed when adding GLONASS, BeiDou 

and Galileo satellites to GPS satellite for elevation cut-off angle of 45 degree. As it is seen from Table 2, minimum 

and maximum topocentric components are similar for GPS and GNSS processing for elevation cut-off angle of 

15-30 degrees but for elevation cut-off angle of 45 degree, the minimum and maximum errors of GNSS processing 

are significantly low comparing GPS only processing for each coordinate component.      
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Table 1. RMSE of processing (Units: m) 

Station: ANKR North East Up 

GPS; cut-off angle:15 0.8 0.6 4.9 

GNSS; cut-off angle:15 0.7 0.6 5.7 

GPS; cut-off angle:30 1.3 0.8 4.4 

GNSS; cut-off angle:30 1.2 1.0 4.5 

GPS; cut-off angle:45 2.7 0.7 11.6 

GNSS; cut-off angle:45 0.7 0.3 6.9 

Station: ISTA North East Up 

GPS; cut-off angle:15 1.0 0.6 5.6 

GNSS; cut-off angle:15 1.1 0.7 5.9 

GPS; cut-off angle:30 1.6 0.8 4.7 

GNSS; cut-off angle:30 1.5 1.0 4.0 

GPS; cut-off angle:45 2.4 0.6 9.9 

GNSS; cut-off angle:45 1.0 0.4 5.4 

Station: MERS North East Up 

GPS; cut-off angle:15 0.9 0.6 5.7 

GNSS; cut-off angle:15 0.8 0.6 6.5 

GPS; cut-off angle:30 1.5 1.1 5.7 

GNSS; cut-off angle:30 1.2 1.0 5.0 

GPS; cut-off angle:45 3.1 0.9 13.3 

GNSS; cut-off angle:45 0.6 0.6 2.5 

 

Table 2. Statistics of topocentric components (Units: m) 

Station: ANKR North East Up 

Processing min mean max min mean max min mean max 

GPS; cut-off angle:15 -1.8 0.4 3.0 -1.3 0.0 1.4 -2.4 4.3 9.4 

GNSS; cut-off angle:15 -2.0 0.1 1.7 -1.7 0.1 1.3 -1.1 5.1 10.9 

GPS; cut-off angle:30 -14.7 0.3 3.3 -5.5 -0.1 5.6 -7.2 2.4 29.6 

GNSS; cut-off angle:30 -2.9 0.4 6.3 -3.5 2.1 6.0 -15.9 2.1 21.5 

GPS; cut-off angle:45 -3.3 0.6 5.5 -1.5 0.3 1.9 -6.5 3.2 16.1 

GNSS; cut-off angle:45 -1.4 -0.5 0.8 -0.7 -0.1 0.5 -1.2 5.4 10.7 

Station: ISTA North East Up 

Processing min mean max min mean max min mean max 

GPS; cut-off angle:15 -2.5 0.4 3.5 -1.8 0.0 1.7 -1.9 5.2 10.4 

GNSS; cut-off angle:15 -3.3 0.6 3.1 -2.1 1.5 0.1 -1.9 5.3 15.6 

GPS; cut-off angle:30 -16.3 0.2 6.5 -3.2 0.0 4.6 -14.9 2.6 33.4 

GNSS; cut-off angle:30 -2.7 0.8 6.1 -2.8 0.1 3.6 -12.6 2.2 11.8 

GPS; cut-off angle:45 -5.5 1.7 5.4 -2.7 0.0 1.1 -9.4 8.2 17.6 

GNSS; cut-off angle:45 -2.3 -0.6 1.4 -0.9 -0.1 0.7 -2.7 3.4 12.2 

Station: MERS North East Up 

Processing min mean max min mean max min mean max 

GPS; cut-off angle:15 -5.4 0.2 2.8 -1.4 0.0 1.6 -0.8 5.2 13.7 

GNSS; cut-off angle:15 -2.2 0.0 2.7 -1.6 0.1 1.6 -0.2 5.9 11.8 

GPS; cut-off angle:30 13.4 0.1 2.8 -6.5 -0.1 5.9 -9.8 3.2 31.0 

GNSS; cut-off angle:30 -2.7 0.4 5.1 -3.3 0.2 6.1 -16.9 2.4 23.7 

GPS; cut-off angle:45 -1.0 2.3 5.4 -1.8 0.0 1.4 6.9 12.9 19.9 

GNSS; cut-off angle:45 -1.4 -0.2 0.4 -0.8 0.1 10.5 1.8 7.2 10.5 
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4. CONCLUSION 

In this study, code positioning of GNSS and GPS in Turkey were compared to investigate the contribution of 

GLONASS, BeiDou and Galileo satellites to GPS. The results indicate that stand-alone code positioning with 

elevation cut-off angle of 15 and 30 degrees using GPS and GNSS produce similar horizontal and vertical accuracy 

whereas for elevation cut-off angle of 45, GNSS processing produce more accurate coordinates compared to GPS. 

It is observed that for elevation cut-off angle of 45, approximately 25% of 24 h data can be processed due to the 

limited number of GPS satellite and this situation clearly show the advantages of using GNSS. The result of 

statistics of topocentric components show that absolute value of minimum and maximum coordinate errors from 

GNSS processing are significantly low compared to GPS processing for elevation cut-off angle of 45. With the 

advancement of GNSS constellation, navigation solution is possible all the time even for challenging environments 

like urban canyons.           
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Abstract 

 

Mushrooms that have existed for centuries have spread all over the world. While mushrooms differ as poisonous 

and non-poisonous, it is possible to classify them as edible and non-edible mushrooms. Recently, many researches 

have been conducted on benefits and importance of many species of mushrooms. In this study, Fomes fomentarius 

mushroom, which is a medicinal mushroom was studied. Fomes mushrooms have been used for centuries for 

medicinal purposes. Medicinal mushrooms are widely used as food and herb medicine in China, Japan and other 

Asian countries. Medicinal mushrooms are a source of polysaccharide with anti-inflammatory and immune system 

stimulant properties and have antioxidant, anti-inflammatory and antidiabetic effect. In this study, the use of F. 

fomentarius mushroom as a natural source in pharmacological studies was evaluated. 

Keywords: Medicinal Mushroom, Fomes fomentarius, Antioxidant, Anti-inflammatory, Natural source. 

1. INTRODUCTION 

Mushrooms, which are seen all over the world, are distributed in certain regions and some species are spread over 

geographically wide areas. Fungi usually spread in forest areas. In addition to this, it is possible to come across in 

open areas such as marshes, Park-Gardens, sawdust, garbage and pastures (Akgül et al., 2017; Sevindik 2018).  

  

Edible mushrooms are our important food source. With its easily digestible and nutritious feature, it is widely used 

in today's tables. Because of their taste and flavour, the edible mushrooms are consumed as meals in addition to 

their consumption. Mushrooms are a rich source of protein, lipids, amino acids, glycogen, vitamins and minerals 

(Okhuoya et al., 2010; Rathore et al. 2017).   

 

Nature has been our medical agent for centuries. In recent years, the problem of antibiotic resistance, bacterial and 

fungal pathogens against antimicrobial agents by developing numerous defense mechanisms; the new and more 

powerful of these agents was presented as an alternative to antibiotic therapy (Heleno vd., 2013). The interest in 

natural compounds has been a common point for most biotechnology companies to be used in the production of 

new antimicrobial drugs (Butler, 2004; Lam, 2007).  

 

A lot of research has been done on medically edible fungi. In addition, non-edible mushrooms have been found to 

be of medical importance in recent years. Today, it is important to investigate alternative drugs and natural 

therapeutics for cancer treatment. In recent years, the active compounds of Fomes fungus have been studied 

extensively and most of their biological activities have been studied. Fomes species, which often cause decay and 

destruction of wood, often cause white decay on trees. 
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In this study, the studies used as material of F. fomentarius, which has a medical effect, has been mentioned. 

2. MACROSCOPIC AND MICROSCOPIC PROPERTIES 

Regnum: Fungi 

Divisio: Basidiomycota 

Classis: Agaricomycetes 

Ordo: Polyporales 

Familia: Polyporaceae 

Genus: Fomes 

Species: Fomes fomentarius (L.) Fr.  

 

Basidiocarps: 5-45 cm in diameter, 2-25 cm in height and is shaped like a horse nail (figure 1). Each year, there 

are different gray colored concentric zones with different thicknesses stacked on top of each other, gray-gray 

brown. When it is young, there is a white circular ring on the edge. The outer part is hard and woody.  

 

Trama: Hard, cinnamon brown, mature when poured in the form of lighter powder. The smell of fruit while fresh. 

Hymenium: Porous, round, 2-3 cm in mm, tubes 2-5 (8) mm long and gray brown. Spores: 5.5-6 × 18.5-19 µ, 

elliptic-cylindrical, flat, hyaline. 

 

Ecology: In hardwood wood bodies (especially birch and beech), it causes white rotting, living alone or with more 

than one species. It has a thick rigid body. Life style is parasitic and saprotrophic.  

 

 

Figure 1: Fomes fomentarius (L.) Fr 

3. MEDICINAL PROPERTIES 

In studies on F. fomentarius, different methods are practiced, different dissolvent of mushrooms are used and 

various pharmacologic effects are determined. In the related studies on species, it is found that F. fomentarius have 
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significant effects such as antioxidant enzyme activity, enzymatic activity, antimicrobial activity, antifungal 

activity, Anti-inflammatory effect, antioxidant activity, cytotoxicity, Antitumor, Antiviral activity, Antibacterial 

activity, DNA protective activity, Antioxidant and Oxidant activities (Table 1). 

Table 1: Pharmacological effects of F. fomentarius. 

Activity Extracts References 

Antioxidant enzyme activity Water Lee, 2005 

Enzymatic activity 
Agar-malt extract 

Sánchez-Santillán et al., 

2015 

Antimicrobial activity 

Ethanol, aqueous, methanol, polysaccharide 

Dresch et al., 2015; 

Bösiger et al., 2017; 

Dundar et al., 2016; 

Wasko et al., 2014 

Antifungal activity Ethanol Dresch et al., 2015;  

Anti-inflammatory effect Aqueous  Vazirian et al., 2014 

Antioxidant activity 

Aqueous, Methanol, Ethanol 

Vazirian et al., 2014; 

Mircea et al., 2018; 

Mircea et al., 2015; 

Dundar et al., 2016; Bal 

et al., 2017 

Cytotoxicity 
Water, hexane, dichloromethane, methanol, 

aqueous, Ethanol 

Kim et al., 2015; 

Kolundžić et al., 2016; 

Dundar et al., 2016;  Bal 

et al., 2017 

Antitumor Polysaccharide  Chen et al., 2008 

Antiviral activity Polysaccharide  Aoki et al., 1993, 

Antibacterial activity 
Hexane, dichloromethane, methanol, aqueous 

Kolundžić et al., 2016; 

DNA protective activity Ethanol Bal et al., 2017 

Antioxidant and Oxidant 

activities Ethanol 
Bal et al., 2017 

 

4. CONCLUSION 

In this study, the biological activities of Fomes fomentarius which are not edible but have medicinal properties 

were investigated. As a result of the researches, it was determined that the fungus has medical potential and it can 

be used as a natural resource for pharmacological researches. 
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Abstract 

The main objective of this study was to evaluate the impact of water resources and mechanization 

inputs on the productivity and technical efficiency of crop production in the Bayramiç-Ezine-Kumkale 

plains located in Çanakkale province, the irrigation water was supplied by Bayramiç dam constructed in 

1996 with a capacity of 96 m3. Data were collected during a questionnaire by farmers interviewing in 

villages of 3-plain. According to pre-1996 period, dry-agriculture decreased while irrigated-agriculture 

increased in both annual and perennial crop areas, especially in silage maize, clover, feeder, peas, 
sorghum, apple, meddler, pomegranate, palm, quince, fig, plum, cherry, apricot, olive. With these 

improvement, many cold storage and olive processing factories opened with a capacity of 100% and 

50%, respectively. Tractor increased by71% in province, 69.29% of them are in 3-plain. Tractor brands 

increased from one to seven, particularly New Holland. Plough (10.22%) cultivator(26.88%), disc 

harrow(13.90%), weed tiller(16.67%) and row-sowing(20.42%) commonly using in dry agriculture are 

also increased in 3-plain. Similarly, fruit harvester is increased in province (93.92%) and 3-plain 

(95.48%), self-powered or tractor-powered. 

The increase by 5.5 times in irrigated silage maize in 3-plain, increased maize harvester (37.31%) 

and stalk shredder (86.49%). This increased sprinkling (10.89%) and drop irrigation (32.69%), while 

milking, seedling and maize drying machines were by 28%, 37.50%, 83.33%, respectively. Tractor 

power was 2.5 kW ha-1 in 1995 before the irrigation application, but this is increased by 2.5 times (5.50 

kW/ha) in the last period of 2017. The area per tractor decreased from 11.55 ha to 7.05 ha, but tractor 

power size increased from 35 kW to 48 kW, many are over 15-year old. Tractor per 1000 ha is 132 in 

province, 37.4 of them are in economic life and 94 of them have over their economic life, but in 3-plain, 

50% of the total park is in economic life.  

Key words: Çanakkale, agriculture systems, mechanization, Bayramiç dam 

1.INTRODUCTION 

The agricultural sector, as in all developing countries, is also the basis of the national economy in 

our country. It is known that the importance of using machinery in agricultural production comes after 

inputs such as seed, fertilizer, pesticide and fuel. The input of machinery in agriculture is 35%, of which 

20% is direct mechanization and 15% is fuel. With the use of machinery in agricultural production, it is 

expected that the yield per unit will increase and also product quality. As is known, the effectiveness of 

the machinery is increased by the positive effects on yield and product quality in the area, with using 

irrigation and other cultural practices. The consideration of the change in machinery use, which 

constitutes an important input in agriculture and increases the efficiency of other applications, is of 

importance in terms of sustainability of production. Therefore, the use of machinery should be considered 

in every agricultural production area at periodically to put out machinery using level in agriculture. 

Çanakkale province which is suitable for polyculture farming and almost all agricultural products are 

grown. However, pepper, tomato, bean, peach, cherry, apple, olive grape, sunflower and oat have 
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economic importance among all crops. In the province, there are a total of 50145 agricultural farms with 

an average size of 66 decares by average 7-parcel number per farm. Approximately, 67% of agricultural 

farms owned by small parcels has a land size of 50 decares or less. 77.3% of arable areas in the current 

farms are associated with field crops, 9.7% olive production, 6.1% vegetables and 5.5% fruit production 

and 1.4% grape (TUIK, 2017). 113258 (34%) hectares of total 331633 hectares in the province is suitable 

for irrigation, but only 23% is irrigated by using water resources such as groundwater or water supplied 

by dams. The great rate of irrigable area is belonging to vegetables and fruits by using sprinkling or 

dripping irrigation systems. Therefore, on the Bayramiç-Ezine-Kumkale plains where the study carried 

out, cereals, vegetables and fruits have an importance in agriculture market to compare pre-irrigation 

period and post-irrigation period using water supplied by Bayramiç Dam. For this purpose, the potential 

of agricultural production in three-plain considered. Two basic data sources used to determine the 

agriculture production potential in both pre- and post-irrigation periods. Data required pre-irrigation, 

including before 1996, provided from the registration system of the TUIK and relevant agricultural 

institutions. For post-irrigation, data obtained in a similar way by both the registration systems and a 

questionnaire during 2017-2018. 

2.MATERIAL AND METHOD 

Çanakkale province (40o09'N, longitude; 26o25'’E, altitude), having field, vegetable and perennial 

(wheat, maize, rice, tomato, pepper, apple, cherry, peach, plum, quince, fig, walnut, etc.) farming 

systems, located in Marmara Region which has about 9% of agriculture area of Turkey. In recent, 

irrigated cropping systems of province increased by 3% instead of dry farming due to increasing 

irrigation dams or other water resources, especially in the arable area of 3-plain named Bayramiç-Ezine-

Kumkale, which covers 12% of the agricultural area of the Marmara Region that leading to increased 

crop variety, productivity and quality. The study was conducted in villages of three plains have irrigation 

water by Bayramiç Dam during 2017-2018 growing season. 123 villages among 177 villages in three-

plain were recorded while agriculture is the main occupation. 30 villages determined among 123 villages 

and questionnaire was conducted (Table 1). The numbers of questionnaire were 11 of 34 villages in 

Bayramiç (Ağaçköy, Ahmetçeli, Çavuşköy, Doğancı, Pınarbaşı, Pıtıreli, Saçaklı, Tülüler, Yahşieli, 

Türkmenli, Centre), 11 of 39 villages in Ezine (Akköy, Balıklı, Güllüce, Kızılköy, Pazarköy, Taştepe, 

Yenioba, Üvecik, Mamudiye, Pınarbaşı, centre) and 8 of 50 villages in centre of province covering only 

Kumkale plain (Dümrek, Gökçalı, Akçapınar, Kumkale, Halileli, Çıplak, Tevfikiye, Kalafat). In the 
selection of the villages which are the basis of the questionnaire, a purpose of sampling method was 

applied so that the farmer characteristic of the plains remaining in the irrigation area. In total, 11781 

farms are engaged in agriculture of districts located in three-plain, but only 7773 of them are in the 

Bayramiç Dam basin area (DSİ, 2017). The rest are in plains of Ezine and Kumkale which is the biggest 

alluvial area on the sediments carried by Karamenderes River and has intensive farming (Özcan, 2004). 

Farmers were interviewed face to face, researchers used the questionnaires to conduct personal 

interviews with farmers or workers known to use machinery intensively. Questions concentrated 

especially on the agricultural land, crop production pattern, total parcel of agriculture land, parcel size in 

owned or hired type, farmer numbers as labour, their age and education level, machinery use. In 

particular, the data required pre-irrigation provided from the registration systems of the TUIK and 

relevant agricultural institutions (DSİ, Directorate of Provincial Food Agriculture and Livestock). After 

the irrigation as post-irrigation period, it obtained in a similar way by both the registration system and 

the questionnaire. Data analysis was conducted to find out the required results of the study. All data 

obtained from the questionnaire were evaluated in Excel programme. 
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Table 1. The number of villages, farms and production area under study area 

District 

Total 

village 

Total village in 

Bayramiç Dam basin area 

Questionnaire 

village 

Total farms 

in districts 

Possible farms to 

be questionnaire 

Questionnaire farms 

in districts  

 (number) (number) (%) (number) (%) (number) (number) (number) 

Bayramiç  75 34 45.33 11 

3

2.25 2433 2757 206 

Ezine  49 39 79.59 11 

2

8.21 1164 926 110 

Center 

(Kumkale) 53 50 94.34 8 

1

6.00 4535 4090 80 

Total 177 123 - 30 

2

4.39 

1178

1 7773 396 

3.RESULTS AND DISCUSSION 

3.1.Characteristics of social structure of farms  

The socio-economics characteristics of the sampled farmers including age, family population, the role of family 

person in agriculture and educational status are outlined in the following paragraph (Table 2). The number and 

quality of human labour has significant importance to maintain the quality of farms and crops by doing physical 

labour of agricultural operations and operating an agricultural machinery. Person age who worked for each farm 

is a significant indicator for qualified and conscious production. After interviewing farmers, data clearly indicate 

that majority of the farmers are belonging to middle-age (20-50 years), while age under 30-year and over 60-year 

is comparable very low. It was found that majority of the farmers were in the age of 41-50-year by 29.80% (Table 

2). Age above 61-year was the lowest by 6.06% followed by 20-30-year with 11.87%. The farmers covered a 

narrow of age groups with the least under 42 years in villages of Bayramiç. Considering over all, average age was 

around 45, and more middle-age group was occupied with agriculture activities. This shows that the young people's 

income is mainly from non-agricultural sources. In addition, another study conducted in Europe, Asia, Africa 

where were observed similar results that the labour of age in agriculture was stated to be between 40 and 45 years 

(Matthews, 2008). Author found that 40-49 years old were more popular in European when the least farmers were 

under 40. In another research carried out in Çanakkale by questionnaire for vineyard farmers (Aydın et al., 2017) 

found the highest rate in 41-50 age range by 31.2% followed by 51-60 age by 30.9%. In considering different 

levels of education in three-plain, the approximately 58.98% of farmers were graduated from primary school 

followed by seconder and high school, 19.59% and 12.47%, respectively. The rate of farmers who graduated from 

university was found very low by 8.86% compared to other education level, but this rate was higher than in national 

level with 6% (TUIK, 2017). The rate of farmers who have no-formal education by 0.5% was lower than in the 

education level of the national agriculture by 15.2% (TurkStat, 2017). In similar, a research conducted under 

different countries resulted that 84% of farmers had different education level while the rest of them had no-formal 

education (Matthews, 2008). In another research by Aydın et al. (2017) who found all farmers have different level 

of education when university graduation rate was 0.6%. However, they concluded that primary and high school 

were higher by 70.6% and 14.5%, respectively, but secondary school was lower by 13.2%. Farmers are generally 

composed of middle-size families (4-5 persons per family). The proportion of multi-person family (6 or more 

persons per family) is 20.3%. This can be considered as a sign that young people prefer to live in the city instead 

of living in the village. In a similar study conducted by Aydın et al. (2017) in the same area concluded middle-size 

family as 44.2% in total while multi person type family is 21.3%. In the scope of the questionnaire, the farmers 

are conducted their activities under some organizations relation to agriculture, for example, the Chamber of 

Agriculture. Farmers usually prefer this type social organization in order to be able to carry out their agricultural 

activities and to benefit from the support given by government. There were recorded many others social 

originations such as Agricultural Credit Cooperative, Irrigation Association (Bayramiç-Ezine Plains, Pınar and 

Truva Irrigation Association), etc.  
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Table 2. General characteristics of farmers in the study area 
    Education level (%) 

Range Age (%) No- 

formal 

 

Primer Secondary High 

school 

University Total 

20-30 26.02±3.75 11.87  46.97 16.33 18.37 18.33 100.00 

31-40 36.03±2.91 24.49  55.45 18.39 13.63 12.53 100.00 

41-50 45.33±2.77 29.80  59.53 14.37 17.00 9.10 100.00 

51-60 55.39±2.96 27.78  63.00 24.50 8.17 4.33 100.00 

61-+ 66.13±4.84 6.08 0.50 69.95 24.36 5.19 0.00 100.00 

Ave./Tot. 44.82±11.38 100.00 0.50 58.98 19.59 12.47 8.86 100.00 

3.2.Crop pattern and agricultural machinery 

Çanakkale province has high potential in terms of both crop and animal production by using mechanical energy in 

almost all agricultural activities without human energy. Machinery per unit area are higher than national level 

(TUIK, 2017), usually using mechanical power, except for apple, grape harvest operations done by human. 

Considering land structure and water resources in three-plain located in Karamenderes basin, drip-irrigation has 

been widely used (Figure 1). It was also determined that the machinery was intensively used in agriculture, 

especially in Kumkale plain located in province centre followed by Bayramiç and Ezine plains (Özpınar, 2002; 

Özpınar and Ürkmez, 2017). In three-plain, agricultural production is usually carried out in small size parcels 

which are irrigated by underground water or streams gathering water from Ida mountain to dams such as Bayramiç 

Dam (Table 3). By using Bayramiç Dam for irrigation under three-plain, has led an increase the variety of crop 

patterns compared with pre-irrigation period (Table 3, 4). Considering crop pattern for pre-irrigation (Table 4), it 

has been identified a limited variety of crops, but production area was found higher than post-irrigation covering 

1996-2017. Pre-irrigation, cereals are commonly grown crops under rainfeed conditions, whereas crop growth 

under irrigation conditions is more restricted (Table 4). For example, a large part of villagers in irrigated area of 

the Kursak stream located Karamenderes basin have continued to produce cereals, and the same production was 

continued during post-irrigation period (Table 5). So it is determined that wheat is the most important crop among 

cereals in the area of the current basin for both periods. Vetch, barley and oat, which are used in animal husbandry 

as well as wheat, are among the crops that continue to be produced. However, some crops that have been produced 

by using underground water in the period covered pre-irrigation before 1996 have increased in production areas 

with Bayramiç Dam irrigation application in period between 1996 and 2017. For example, considering maize was 

increased from 310 decares in pre-irrigation to 1711 decares in post-irrigation by approximately 5.5 times in only 

Bayramiç plain area, this was supported increasing the number of maize harvester by 37.31% and stalk shredder 

by 86.49% (Figure 1). The improvement in clover or silage maize which are under sprinkling and drop irrigation 

has been found to be 10.89% and 32.69%, respectively, while pumps using in the irrigation showed increase around 

11.01%. Pre-irrigation practice in the tree-plain agriculture area, some crops such as silage maize, sorghum, animal 

bean, lentil, alfalfa, grass have almost no-growing area, but they were grown by irrigation application (Table 5). 

By growing such as crops using in animal husbandry leads to grove animal production (Özpınar, 2002). This has 

also lead to the opening of factories which were processed milk to produce cheese or other dairy products. It has 

been found that alfalfa and silage maize is common crops in the north of Ezine-Bayramic plain in the central part 

of the Karamenderes basin, especially between Ahmetçeli, Ağaçköy, Saçaklı and Doğancı villagers (Table 4), 

therefore, animal husbandry has become an important agricultural occupation in the area. Rice was being come to 

grow with irrigation applications and has begun to be produced widely in Pınarbaşı, Mahmudiye and Uvecik 

villages located in the south of Kumkale plain by using Bayramiç Dam water. Additionally, rice also produced in 

the south of Ahmetçeli located in the east of the Ezine-Bayramic plain, and it was also produced throughout 

Ağaçköy-Doğancı-Bayramic (Table 5). Along with the widespread use of these crops, they have been developing 

in the agricultural tools or machinery and diversity has led to an increase in the agricultural machinery park by 

increasing crop variety, especially in number of baler, feed preparation and dairy milking machine by 64.28% 

(Figure 1). By intensive agriculture system in the current irrigation area covering Bayramiç-Ezine-Kumkale plains, 

there has also been an increase in surface tillage machines such as rototiller and rotovator which were usually used 

in conservation soil tillage systems. Additionally, the others are dropping irrigation systems by 32.69%, pump by 
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11.01% and tractor. When compared with period pre-1996 for the province, there has been an increase in the 

number of tractors about 71% regardless of the tractor power size compared with pre-irrigation period, but 69.29% 

of them are in Bayramiç-Ezine-Kumkale plains while each farmer has at least one tractor. Tractor brands have 

varied from one to seven, particularly New Holland by 48.77%, MF by 32.42% and others such as JD, Tümosan, 

Valtra, Ford, etc., usually used tillage and seedbed preparation per year.  

 

Table 3. Some crops and their farm size in the study area  
Crop <5 da  5-49 da 50-149 da ≥ 150 da  Total 

  (number) (%)  (number) (%)  (number) (%) (number)  (%) (number) (%)  

Wheat  5 1.63 179 58.31 98 31.92 25 8.14 307 100 

Pepper  14 7.57 164 88.65 5 2.70 2 1.08 185 100 

Tomato  24 13.11 141 77.05 17 9.29 1 0.55 183 100 

Maize  1 0.75 109 81.34 19 14.18 5 3.73 134 100 

Olive  6 5.61 70 65.42 29 27.10 2 1.87 107 100 

Rice  0 0.00 29 35.37 37 45.12 16 19.51 82 100 

Peach  2 2.44 66 80.49 14 17.07 0 0.00 82 100 

Barley  0 0.00 57 69.51 23 28.05 2 2.44 82 100 

Cherry  9 15.79 48 84.21 0 0.00 0 0.00 57 100 

Oat  2 3.51 40 70.18 14 24.56 1 1.75 57 100 

Apple  4 7.69 43 82.69 5 9.62 0 0.00 52 100 

Bean  7 17.07 34 82.93 0 0.00 0 0.00 41 100 

Sunflower  0 0.00 20 50.00 16 40.00 4 10.00 40 100 

Melon  3 11.11 24 88.89 0 0.00 0 0.00 27 100 

Plum  6 27.27 16 72.73 0 0.00 0 0.00 22 100 

Vineyard  8 42.11 11 57.89 0 0.00 0 0.00 19 100 

Vetch  0 0.00 17 100.00 0 0.00 0 0.00 17 100 

Bean  3 20.00 10 66.67 2 13.33 0 0.00 15 100 

Watermelon  1 7.14 83 592.86 0 0.00 0 0.00 14 100 

Strawberry  2 16.67 10 83.33 0 0.00 0 0.00 12 100 

Apricot  4 36.36 7 63.64 0 0.00 0 0.00 11 100 

 

Table 4. Crop pattern for pre-irrigation in Bayramiç-Ezine-Kumkale plains 
Crop   Bayramiç Ezine Kumkale Total Total  

Branches Crop (da) (%) (da) (%) (da) (%) (da) (da) 

Field crops 

Wheat 69152 28.40 64390 26.44 109984 45.16 243526 

568006(69.02) 

Maize 310 40.90 185 24.41 263 34.70 758 

Barley 37584 42.31 31870 35.88 19370 21.81 88824 

Rye 798 75.57 115 10.89 143 13.54 1056 

Oat 17384 83.92 936 4.52 2396 11.57 20716 

Vetch 1448 23.85 1638 26.98 2986 49.18 6072 

Potato 498 87.06 - - 74 12.94 572 

Broad bean 16418 28.62 15994 27.89 24944 43.49 57356 

Chickpea 4134 25.56 1932 11.95 10108 62.50 16174 

Cotton - - 34213 37.58 56836 62.42 91049 

Sunflower 246 2.44 458 4.54 9394 93.03 10098 

Sesame 16058 75.26 1900 8.90 3380 15.84 21338 

Peanut 142 60.17 94 39.83 - - 236 

Clover 690 17.92 2320 60.26 840 21.82 3850 

Bean 1046 24.31 1913 44.46 1344 31.23 4303 

Kidney bean 158 56.83 100 35.97 20 7.19 278 

Animal bean   0.00 1750 97.22 50 2.78 1800 

Fruit 

Apple 23725 90.64 100 0.38 2350 8.98 26175 

189670(23.05) 

Peach 1500 43.99 110 3.23 1800 52.79 3410 

Strawberry - - 20 100.00 - - 20 

Pear 130 100.00 - - - - 130 

Cherry 60 100.00 - - - - 60 

Apricot - - - - 60 100.00 60 
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Grape 20070 64.99 3560 11.53 7250 23.48 30880 

Olive 32600 25.37 88775 69.08 7140 5.56 128515 

Almond 200 47.62   0.00 220 52.38 420 

Vegetables 

Onion 1383 24.33 2464 43.34 1838 32.33 5685 

65227(7.93) 

Garlic 112 21.21 252 47.73 164 31.06 528 

Leek 50 9.11 234 42.62 265 48.27 549 

Carrot 50 71.43 10 14.29 10 14.29 70 

Radish 50 48.08 10 9.62 44 42.31 104 

Cauliflower 14 8.64 100 61.73 47.5 29.32 162 

Cabbage 163 14.78 505 45.78 435 39.44 1103 

Lettuce 108 39.56 20 7.33 145 53.11 273 

Spinach 105 28.38 65 17.57 200 54.05 370 

Purslane - - - - 10 100.00 10 

Parsley 22 52.38 20 47.62 - - 42 

Rocket 10 100.00 - - - - 10 

Tomato 2188 5.77 11725 30.93 24000 63.30 37913 

Cucumber 325 20.09 963 59.52 330 20.40 1618 

Pepper 243 18.74 228 17.58 826 63.69 1297 

Okra 110 24.28 253 55.85 90 19.87 453 

Eggplant 200 11.03 563 31.05 1050 57.92 1813 

Pumpkin 40 17.94 80 35.87 103 46.19 223 

Pea 233 10.30 - - 2030 89.70 2263 

Melon 1900 40.88 1298 27.93 1450 31.20 4648 

Watermelon 2150 35,29 1493 24,50 2450 40,21 6093 

Total  253807 30,84 272656 33,13 296439,5 36,02 822903 822903(100.00) 

Data obtained from study results, it was determined that the tractor power per unit area was 2.5 kW 

ha-in 1995 before the irrigation application to the agriculture area, but this is increased by 2.5 times, 5.50  

 

Table 5. Crop pattern for post-irrigation period in Bayramiç-Ezine-Kumkale plains 
Crop 

 Bayramiç Ezine Kumkale 
T

otal 
Total 

branches Crop (da) (%) (da) (%) (da) (%) (da) (da) 

Field crops 

Wheat 93030 63.63 40586 27.76 12579 8.60 146195 

328055(53.56) 

Maize 1711 18.62 5494 59.78 1986 21.61 9191 

Barley 45479 62.53 22290 30.65 4960 6.82 72729 

Rye 125 55.80 60 26.79 39 17.41 224 

Rice - - 6221 86.44 976 13.56 7197 

Oat 18700 67.14 7450 26.75 1701 6.11 27851 

Vetch 3900 43.42 4400 48.99 682 7.59 8982 

Broad bean 1020 31.04 2100 63.91 166 5.05 3286 

Chickpea 3500 76.09 680 14.78 420 9.13 4600 

Cotton - - 100 87.72 14 12.28 114 

Sunflower 360 5.26 2992 43.69 3496 51.05 6848 

Sesame 2870 91.00 170 5.39 114 3.61 3154 

Clover 7500 58.18 4900 38.01 490 3.80 12890 

Bean 1100 71.29 320 20.74 123 7.97 1543 

Animal bean 1350 47.01 970 33.77 552 19.22 2872 

Silage(Maize) 9000 53.58 6800 40.48 998 5.94 16798 

Sorghum 1590 75.46 450 21.36 67 3.18 2107 

Grass 150 38.66 220 56.70 18 4.64 388 

Canola 860 100.00 - - - - 860 

Safflower 50 100.00 - - - - 50 

Sainfoin 170 96.59 - - 6 3.41 176 

Fruit 

Apple 29925 96.62 328 1.06 720 2.32 30973 

243097(39.69) 

Peach 6760 67.10 660 6.55 2655 26.35 10075 

Strawberry 120 88.89 10 7.41 5 3.70 135 

Pear 560 84.85 50 7.58 50 7.58 660 

Cherry 4940 90.23 265 4.84 270 4.93 5475 
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Apricot 77 7.93 558 57.47 336 34.60 971 

Grape 19720 91.83 1500 6.99 254 1.18 21474 

Olive 40320 25.20 116530 72.84 3134 1.96 159984 

Almond 690 22.22 2300 74.07 115 3.70 3105 

Date 42 47.73 20 22.73 26 29.55 88 

Quince 260 44.22 310 52.72 18 3.06 588 

Jujube - 0.00 - 0.00 8 100.00 8 

Plum 425 55.19 225 29.22 120 15.58 770 

Medlar 3 37.50 - - 5 62.50 8 

Mulberry - - 3 75.00 1 25.00 4 

Pomegranate 20 4.30 420 90.32 25 5.38 465 

Peanuts 26 50.98 18 35.29 7 13.73 51 

Hazelnut 17 100.00 - - - - 17 

Chestnut 
4

4 

1

00.00 
- 

- 
- 

- 

4

4 

Walnut 
3

550 

4

3.28 

4

300 

5

2.43 

3

52 

4

.29 

8

202 

Vege

tables 

Onion 190 39.26 230 47.52 64 13.22 484 

41390(6.76) 

Garlic 135 85.99 12 7.64 10 6.37 157 

Leek 25 31.25 40 50.00 15 18.75 80 

Radish 6 42.86 2 14.29 6 42.86 14 

Cauliflower 85 18.85 350 77.61 16 3.55 451 

Cabbage 90 31.58 160 56.14 35 12.28 285 

Lettuce 177 44.25 151 37.75 72 18.00 400 

Spinach 116 41.13 140 49.65 26 9.22 282 

Parsley 20 62.50 2 6.25 10 31.25 10 

Rocket 5 62.50 2 25.00 1 12.50 8 

Tomato 6800 34.26 10600 53.40 2450 12.34 19850 

Cucumber 114 32.95 217 62.72 15 4.34 346 

Pepper 5180 49.68 4879 46.79 368 3.53 10427 

Okra 25 29.41 55 64.71 5 5.88 85 

Eggplant 42 23.60 100 56.18 36 20.22 178 

Pumpkin 200 79.68 40 15.94 11 4.38 251 

Pea 453 29.45 1009 65.60 76 4.94 1538 

Melon 950 32.93 1550 53.73 385 13.34 2885 

Watermelon 1100 30.29 2400 66.10 131 3.61 3631 

Total 315659 51.53 255637 41.73 6.73 41224 612542 612542(100.00) 
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Figure 1. Increase and decrease number of agriculture machinery in post-irrigation period (the first quarter of 

2018) according to pre-irrigation period (1996)  

kW ha-1, in the first quarter of this year. The area per tractor decreased by 4.46 ha, from 11.55 ha 

to 7.05 ha, but the average tractor power size increased from 35 kW to 48 kW in the economic life range. 

It has been say that the increase in tractor power is a result of the more power tractor in the tractor park 

according to the pre-irrigation period, when the conventional dry farming was common. Nevertheless, it 

has been say that the number of economic tractor life is still low in both province and 3-plain, because 

many tractors are over 15-year old. The total number of tractors per 1000 ha is 132 in the province, 

however, 37.4 of them are in economic life and 94 of them have over their economic life. This is more 

optimistic in the 3-plain and that the economic tractor park constitutes 50% of the total park it means that 

half of the tractors were bought after irrigation application. Decrease in the rate of economic life in the 

tractor park, fuel and accordingly oil consumption, repair-maintenance costs increased and this leads 

increased the cost of production in unit area for cropping systems. When considering the agricultural 

machinery such as mouldboard plough, cultivator, disc harrow, weed tiller and row-sowing machine used 

commonly in dry farming in 3-plain are increased by 10.22%, 26.88%, 13.90%, 16.67%, 20.42%, 

respectively, compared with pre-irrigation period. In similar, with the growing of perennial crops 

increasing with dam irrigation, the fruit harvesting machine is increased by 93.92% in province, while 

this is higher by 95.48% in 3-plain, and many of the machines were found to be for olive harvesting such 

as self-powered or tractor-powered. Additionally, the increase by 5.5 times in irrigated silage maize 

cultivation areas, especially in 3-plain, increased the number of corn harvester and stalk shredder by 

37.31% and 86.49%, respectively. Variety of vegetable crops (such as capy-pepper) and their production 
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area increased and resulted in an increase of the seedling machine by 37.50% in the agriculture machinery 

park, while both rotovator and rototiller used in soil preparation, especially in second field or perennial 

cropping system, were numerically increased by 26.88% and 75.61%, respectively. With the increase of 

maize production areas as silage or grain, the rate of drying product machine was also increased in the 

province and 3-plain as 97.14% and 83.33%, respectively. In addition, rice production started to grow 

with irrigation application in 7197 decares (Table 5) instead of wheat grown in dry farming, which has 

increased sprayer and rice harvester. On the other hand, cotton commonly produced during pre-irrigation 

period almost under rainfeed conditions, but it is gradually decreased throughout post-irrigation period 

by around 12% due to higher inputs and lower outputs (Table 4, 5). Despite that, with irrigation, the 

production areas of some crops have increased, especially for tomato and pepper. Similarly, variety and 

production areas in perennial crop production also increased with irrigation applications (Table 5), for 

example, the production area of peaches and pears has increased by about 300%. Similarly, it was also 

recorded for the production of apple, meddler, pomegranate, date, quince, fig, plum, cherry, apricot have 

been increasing steadily in recent years. With the increase of the production area and fruit yield, the 

number of cold storage was increased by 100% in the study area. It was also found higher production 

areas of pistachio, hazelnut, chestnut, walnut and almond that had high market impact due to the fact that 

the area is favourable in the climatic conditions. The another favourable crop in the area is olive which 

increased in terms of production area by 25% using highly yielded varieties and suitability with 

mechanized-cultivated systems along with irrigation application. In recent, by increasing olive 

production area, olive oil processing units with a capacity of 50%. 

4.CONCLUSION 

Agricultural mechanization is an indicator of agricultural input in the sustainable agriculture. From 

the results; it can be seen that agricultural machinery was found fairly high and used for most field 

operations in the study area, but their work efficiency depends on cultural practices such as seed quality, 

fertilization and irrigation, etc. By irrigation applications in three-plain, crop patterns and their variety 

were increased. Crops, such as rice and walnut which have never no growing in the area in pre-irrigation, 

have begun to be grown. Similarly, the production area of maize-silage and grass was increased that 

leading to increase the animal husbandry. The diversity and number of machinery have increased 

depending on the crop patterns, especially in soil tillage machines such as rototiller and rotovator using 

in usually conservation tillage for all crop patterns, baler, dairy milking, feed mixing and preparation, 
and olive harvester, except in medium size of plough, cultivator, disc harrow, drill, spreader, sprayer in 

usually dry-farming. Most of the farmers are occupied with small size parcels are averagely 50 decares 

or less, but cereals are usually grown in larger ones while fruit and vegetables cultivated slightly in 

smaller. So, the small size parcels have led to the creation of medium-sized tractor with 40-48 kW power 

and machinery in agricultural machinery park. 
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Özet 

Doğu kayını (Fagus orientalis Lipsky) ülkemizde yayılış yapan en önemli yapraklı ağaç türlerinden biridir. 

Yapraklı türler içerisinde yayılış alanı ve ağaç serveti bakımından ilk sırada yer almaktadır. Türkiye’deki asıl 

yayılışını Trakya- Hopa arasında Karadeniz sahiline paralel uzanan dağların kuzey yamaçlarında yapmaktadır. 

Optimum yayışını yaptığı alanlardan biride Düzce’dir. Meşcere bakım tedbirlerinden biri olan aralama, kaliteli ve 

kalın çaplı odun ürünü üretimi için ormancılıkta kullanılan en önemli silvikültürel araçtır. Aralamaların meşcere 

özeliklerine uzun vadede etkilerini araştırmak için, Düzce ili Asar yöresindeki saf doğu kayını meşcerelerinde 

2009 yılında rastlantı bloklarına göre aralama denemesi kurulmuştur. Bu çalışmanın amacı aralamanın doğu kayını 

meşceresinde boy gelişimine etkisinin dört ve sekiz yıllık sonuçlarını değerlendirmektir. Aralama öncesi 

meşcerede ağaç sayısı 3219 adet ha-1, orta çap 10.3 cm, göğüs yüzeyi yaklaşık 30.0 m2 ha-1 olarak ölçülmüştür. 

Aralama öncesi 16.0 m olan meşcere orta boyu aralamadan sonra da (2009 yılında) değişmemiştir. Aralamadan 

dört yıl sonra işlemler arasında boy artımı benzer ve 1.72 m olarak belirlenmiştir. Aralamadan sekiz yıl sonrada 

aralama şiddetinin boy artımına istatistiki olarak önemli etkisi olmamıştır. Tüm işlemlerde ortalama 2.05 m boy 

artımı olmuştur. Bu çalışma ile doğu kayını meşcerelerinde aralama şiddetinin boy artımına etkisi olmadığı sonucu 

çıkarılabilir. 

 

Anahtar Kelimeler: Aralama, doğu kayını, Düzce, boy büyümesi 

1. GİRİŞ 

Doğu kayını (Fagus orientalis) yapraklı türler içerisinde yayılış alanı (1,96 milyon hektar) ve ağaç serveti miktarı 

bakımından ilk sırada yer almaktadır. Türkiye’deki yapraklı normal koru ormanlarının yaklaşık % 41’i (1,6 milyon 

hektar) doğu kayını ormanlarından oluşmaktadır (Anonim, 2012). Türkiye’deki doğu kayını meşcerelerinin yayılış 

alanlarının yarısına yakını Batı Karadeniz bölgesinde yer almakta olup, Düzce yöresi önemli yetişme 

ortamlarından birini oluşturmaktadır. Düzce ili yüzölçümünün yaklaşık % 51 ormanlarla kaplı olup, bu alanında 

% 75’ini (92,9 bin hektar) doğu kayını meşcereleri oluşturmaktadır (Anonim, 2006).  

Geçmişte doğu kayını ormanları sadece yakacak ihtiyacını karşılamak üzere işletilirken, günümüzde sanayi 

yuvarlak odunun değeri anlaşılmış, buna bağlı olarak doğu kayını meşcereleri yapacak ürünü elde etmek amacıyla 

işletilmeye başlanmıştır. Böylece doğu kayını meşcerelerinde silvikültürel bakım tedbirleri önem kazanmıştır 

(Umut ve ark., 2000). 

Meşcere bakım tedbirlerinden en önemlisinin aralama olduğu söylenebilir (Saatçioğlu, 1971). Yetişme ortamı 

özelliklerine göre zamanında yapılacak bakımlar kaliteli ve kalın çaplı odun ürünü üretimi için kullanılabilecek en 

önemli silvikültürel araçtır. (Spiecker, 2000) aşırı gövde sıklığı ve gövde ayrılmasından kaynaklanan artım 

kayıplarını en aza indirmek ve ormanların canlılığını ve çeşitliliği korumak için aralama müdahalelerinin zorunlu 

olduğunu bildirmektedir. Diğer yandan; yetişme ortamı, ağaç türü ve meşcere kuruluş özelliklerine bağlı olarak, 

farklı şiddetlerde uygulanacak aralamalar, meşcere kuruluşu ve gelişimi yanında ağaçların biçimi ve gelişimi ile 

meşcere sağlığı, toprak özellikleri ve meşcerenin gelecekteki gençleştirme koşulları üzerine büyük ölçüde etkili 

olduğu ifade edilmektedir (Odabaşı ve ark., 2004). 

Türkiye’de yapraklı orman ağaçlarında gerçekleştirilen aralama çalışmaları sınırlı sayıdadır. Doğu kayınında 

(Umut ve ark., 2000, Tüfekçioğlu ve ark., 2005, Güner ve Çelik, 2011, Özbayram, 2014, Güner ve ark., 2017), dar 

yapraklı dişbudakta (Çiçek ve ark., 2007, Çiçek ve ark., 2010, Çiçek ve ark., 2012, Çiçek ve ark., 2013, Özbayram 

ve Çiçek, 2018), sapsız meşede (Makineci, 2005) yapılmış çalışmalar bulunmaktadır. 
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Aynı yaşlı meşcerelerde ağaçların yaşları yakın olmalarına rağmen boy ve çap gelişimleri bakımından farklılık 

gösterebilmektedir. Meşcere sıklığı arttıkça ağaçlar büyüme enerjilerini çaptan çok boya harcamaktadırlar 

(Kalıpsız, 1988, Kozlowski ve ark., 1991). Ancak, sık meşcerede yetişme ortamı verim gücü çok sayıda ağaç 

tarafından kullanılacağından ağaçların gelişme güçleri azalmaktadır. Meşcere boy değeri oransal olarak sık 

meşcereye nazaran seyrek meşcerede daha uzun olduğu belirtilmektedir (Yeşil, 1994). Aralama ve farklı dikim 

aralıklarının boy gelişimine etkisi hususunda farklı sonuçlar bulunmaktadır. Aralama yöntemi ve şiddetine bağlı 

olarak meşcere orta boyunun değişebildiği (Simard ve ark., 2004, Tüfekçioğlu ve ark., 2005, Güner ve ark., 2017) 

veya değişmediği (Ceylan, 1986, Graham, 1998, Medhurst ve ark., 2001, Rytter ve Werner, 2007, Çiçek ve ark., 

2013, Özbayram ve Çiçek, 2018) yönünde çalışmalar vardır. Genel olarak rekabetten daha az etkilenen galip 

tabakadaki bireylerin oluşturduğu meşcere üst boyu aralanmadan etkilenmemektedir (Clutter ve ark., 1983, 

Özbayram, 2014). 

Bu çalışmanın amacı Düzce yöresindeki doğu kayını meşçeresinde aralama şiddetinin meşcere orta boyuna 

etkilerinin 4 ve 8 yıllık sonuçlarını değerlendirmektir. 

2. MATERYAL VE METOD 

Deneme sahası Düzce Orman İşletme Müdürlüğü Asar Orman İşletme Şefliği sınıfları içerisinde yer almaktadır 

40° 40' K, 31° 18' D, 1350 m). Saha kuzey bakıda, % 26 eğimdedir. Amenajman planı verilerine göre 2. bonitetteki 

meşcerenin 2009 yılındaki yaşı 27’dir. Sahadaki hakim tür doğu kayını olmakla birlikte, meşcerede yaklaşık % 7-

8 oranında Uludağ göknarı (Abies nordmanniana subsp. bornmuelleriana) münferit olarak bulunmaktadır. 

Meşcere altında çok seyrek olmakla birlikte diri örtü olarak böğürtlen (Rubus sp.) ve kartal eğreltisine (Pteridium 

aquilinum) rastlanmaktadır. Sahanın mutlak toprak derinliği 70 cm’den fazla iken, anakaya dikine çatlaklı yapıda 

olduğundan fizyolojik derinlik 120 cm’yi geçmektedir. Üst toprak killi balçık iken toprak derinlere doğru kumlu 

killi balçığa dönüşmektedir. Uzun yıllar ortalamasına göre yıllık yağış 1468 mm, ortalama sıcaklık 7.2 °C dir. 

Vejetasyon periyodu Mayıs-Eylül ayları arasında gerçekleşmekte ve saha bu dönemde ortalama 480 mm yağış 

almaktadır (Özbayram, 2014). 

Sahada 2009 yılında aralama denemesi rastlantı bloklarına göre üç tekrarlı olarak kuruldu ve üç farklı şiddette 

(kontrol, mutedil ve kuvvetli) aralama uygulandı. Müdahale şiddetinin belirlenmesinde göğüs yüzeyi (GY) esas 

alındı. Deneme sahalarında GY’nin % 0 (kontrol), % 26 (mutedil) ve % 46 (kuvvetli) oranında aralamalar 

uygulandı. Her denemede parsel büyüklüğü 0,16 ha (40x40 m) alındı ve işlemler tüm parsele uygulandı. Ancak, 

parsel kenarlardaki 7.5 m’lik şeritler izolasyon şeridi bırakılarak, parselin ortasında kalan 0.0625 ha alanda (25x25 

m) ölçümler yapıldı. 

Aralama öncesi deneme sahasındaki tüm ağaçların göğüs çapları hassas bir şekilde kumpas yardımıyla ölçüldü. 

Aralamadan önce deneme sahasında ağaç sayısı, göğüs çapı, meşcere orta boyu ve göğüs yüzeyi sırasıyla 3219 

ağaç ha-1, 10.2 cm, 16.0 m ve 30.0 m2 ha-1 idi. Aralama sonrası, her parselde çap kademelerini temsil eden 15 kadar 

ağacın boyu (Blume-Leiss yardımıyla 0.25 m hassasiyetinde) ölçüldü. Araştırma 2013 ve 2017 yılında da aynı 

ağaçların boyları tekrar ölçüldü. Ağaçların başlangıç, 2013 ve 2017 yılı boy değerlerinden faydalanılarak 

parsellerin dört ve sekiz yıllık boy artımları (m) hesaplandı. Ayrıca ağaçlar 4’erli çap sınıflarına ayrılarak, her çap 

sınıfındaki boy artımları da belirlendi.  

Tüm verilerin bilgisayarda değerlendirilmesinde SPSS (versiyon 21) paket istatistik programından yararlanılmış 

olup, sonuçlar P<0,05 düzeyinde istatistiki olarak farklı kabul edildi. Aralama şiddetinin aralama sonrası kalan 

meşcere orta boyu, 2013 yılı ve 2017 yılı meşcere orta boyuna etkisini belirlemek amacıyla elde edilen verilere 

varyans analizleri (ANOVA) uygulandı. Aralama şiddeti, başlangıç çap sınıflarını faktörleri ve bunların 

etkileşimlerinin boy artımına sekiz yıllık etkilerini belirlemek için iki yönlü varyans analizi (Two Way ANAOVA) 

kullanıldı. Varyans analiz sonuçlarının önemli bulunması halinde değişkenlere ait ortalamaların 

karşılaştırılmasında Duncan testi kullanıldı.  
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3. SONUÇ  

Varyans analizi sonuçlarına göre; aralama sonrası 2009 yılı, 2013 yılı ve 2017 yılı meşcere ortalama boyu işlemler 

arasında önemli fark gösterdi (P<0,05).Ancak dört yıllık ve sekiz yıllık boy artımı bakımından işlemler arasında 

önemli fark yoktur (P>0,05; Tablo 1).  

Tablo 1. Doğu kayınında aralamanın meşcere ortalama boyuna dört ve sekiz yıllık etkisi 

Aralama 

Şiddeti 

2009 yılı ort. 

boy (m) 

2013 yılı ort. 

boy (m) 

2017 yılı ort. 

boy (m) 

Dört yıllık boy 

artımı (m) 

Sekiz yıllık boy 

artımı (m) 

Kontrol 15,97 (0,57) a* 17,53 (0,14) a 17,86 (0,24)b 1,56 (0,64) 1,89 (0,77) 

Mutedil 16,72 (0,22) b 18,61 (0,15) b 18,93 (0,12)c 1,90 (0,36) 2,21 (0,32) 

Kuvvetli 15,32 (0,41) a 17,01 (0,43) a 17,36 (0,47)a 1,69 (0,39) 2,04 (0,47) 

Ortalama 16,00 17,71 18,05 1,72 2,05 

P-değeri 0,040 0,008 0,002 0,762 0,492 
*Parantez içi standart sapmayı göstermektedir. Sütunda aynı harfle gösterilen ortalamalar istatistiki olarak benzerdir. 

Aralama sonrası 2009 yılı meşcere orta boyu en yüksek mutedil işlemde iken, kontrol ve kuvvetli işlemde benzer 

ve mutedilden daha düşüktür. Aralamadan dört yıl sonraki meşcere orta boy değeri 2009 yılındaki boy değerlerine 

benzer seyretmiştir. Aralamadan sekiz yıl sonraki meşcere orta boy değeri en yüksek mutedilde, sonra kontrol 

işleminde en düşük ise kuvvetli işlemde ölçülmüştür (Tablo 1). Ancak dört ve sekiz yıllık boy artımları benzerdir. 

Doğu kayını bireyleri dört yılda 1.72 m, sekiz yılda 2.05 m boy artımı yapmışlardır. 

Boy artım yüzdesine bakıldığında; aralama şiddetinin boy artım yüzdesine etkisi olmamıştır (Şekil 1). Başlangıç 

boy değerine göre dört yıllık boy artım yüzdesi 10.7 iken, sekiz yılık artım yüzdesi 12.8’dir.  

 

Şekil 1. Doğu kayınında aralama şiddetinin boy artım yüzdesine dört ve sekiz yıllık etkileri 

Başlangıç çap sınıflarına göre sekiz yıllık boy artımı kıyaslandığında; aralama şiddeti faktörü ve aralama şiddeti-

çap sınıfları etkileşiminin sekiz yıllık boy artımına etkisi önemsizken, başlangıç çap sınıfı faktörünün sekiz yıllık 

boy artımına etkisi istatistiki olarak önemli bulundu (P<0.05; Şekil 2). Genel olarak, başlangıç çap sınıfı arttıkça 

boy artımı artmaktadır. En yüksek sekiz yıllık boy artımı 3.73 m ile 16 cm den daha çaplı kayın ağaçlarında iken,  

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

Kontrol Mutedil Kuvvetli

B
o
y
 a

rt
ım

 y
ü

zd
es

i 

Aralama Şiddeti

Dört yıllık Sekiz yıllık



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                                  1209 

 

 

en düşük boy artımı 0.32 m ile 4 cm’den daha ince çaplı ağaçlarda ölçülmüştür. Başlangıç çapı 8.0 ile 15.9 cm 

arasında olan ağaçlar benzer boy artımı gerçekleştirmişlerdir. 

 

 

Şekil 2. Aralama şiddeti ve başlangıç çap sınıflarının sekiz yıllık meşcere boy artımına etkisi 

4. TARTIŞMA 

Doğu kayınında aralama şiddetinin dört yıllık ve sekiz yıllık boy artımına önemli etkisi olmamıştır. Benzer 

sonuçlar, yapraklı ağaç türlerinde gerçekleştirilen birçok çalışmada da bulunmuştur. (Umut ve ark., 2000) Üç farklı 

yöredeki 50-80 yaşlarındaki doğu kayını meşcerelerinde aralama şiddetinin meşcere orta boyuna 9 yıllık etkisinin 

önemsiz olduğunu belirtmişlerdir. (Özbayram ve Çiçek, 2018) Adapazarı dar yapraklı dişbudak meşcerelerinde 

uyguladıkları aralamanın ortalama boy artımını etkilemediğini vurgulamışlardır. (Fedorová ve ark., 2016) Meşe 

ve gürgen meşceresinde uyguladıkları aralamaların boy gelişimini etkilemediğini saptamışlardır.  

Bu çalışmalara zıt olarak aralamanın boy artımını artırdığına dair çalışmalarda mevcuttur. (Güner ve ark., 2017) 

25 yaşındaki Artvin yöresindeki doğu kayını plantasyonunda 8 yıllık boy artımın kontrole göre kuvvetli işlemde 

% 41 daha yüksek bulmuşlardır. (Rytter ve Werner, 2007) İsveç’te 5-20 yaşlarındaki sekiz yapraklı karışık 

meşceresinde aralama şiddetinin ağaç boyunu azda olsa etkilediğini bildirmektedir. Benzer olarak, 4-6 yaşındaki 

okaliptüs plantasyonunda (Schönau ve Coetzee, 1989) ve 9-13 yaşlarındaki huş meşcerelerinde (Simard ve ark., 

2004) aralama şiddeti arttıkça boy artımı artmıştır. 

Görüldüğü üzere aralamanın boy artımına etkisine ilişkin farklı sonuçlar bulunmaktadır. Bunun nedeni aralama 

şiddeti yanında aralama öncesi meşcere sıklığı ve yaşı olabilir. Yukarıdaki sonuçlara bakıldığında genç ve sık 

meşcerelerde aralama müdahaleleri boy gelişimini olumlu etkileyebilmektedir. Nitekim (Niemistö, 1991) 

meşcerenin çok sık ve çok seyrek olmaması koşuluyla, meşcere boyunun (özellikle üst boyun) sıklıktan 

etkilenmediğini bildirmektedir. Bu nedenle çalışma yapılan denemenin sıklığı boy artımını etkileyebilecek 

düzeyde olmadığı söylenebilir. Diğer taraftan, üretilen karbonun dağıtımında boy artımı daha öncelikli olup boy 

a b c c d
0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

3.5

4.0

4.5
0
.0

-3
.9

4
.0

-7
.9

8
.0

-1
1
.9

1
2
.0

-1
5
.9

1
6
.0

-1
9
.9

0
.0

-3
.9

4
.0

-7
.9

8
.0

-1
1
.9

1
2
.0

-1
5
.9

0
.0

-3
.9

4
.0

-7
.9

8
.0

-1
1
.9

1
2
.0

-1
5
.9

0
.0

-3
.9

4
.0

-7
.9

8
.0

-1
1
.9

1
2
.0

-1
5
.9

1
6
.0

-1
9
.9

Kontrol Mutedil Kuvvetli Ortalama

B
o
y
 a

rt
ım

ı 
(m

)

Aralama şiddeti-Başlangıç çap sınıfları (cm)



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                                  1210 

 

 

artımı kaynakların daha elverişli olduğu erken büyüme döneminde (ilkbaharda), çap artımı ise kaynakların daha 

sınırlı olduğu daha geç büyüme döneminde (boy büyümesinden sonra) gerçekleşir (Lanner, 1985, Wang ve ark., 

1995, Çiçek ve ark., 2013). Buda aralamanın asıl etkisinin boydan çok çap üzerine yoğunlaştığını göstermektedir. 

İstikbal ağacı vasfındaki kalın çap sınıfındaki bireyler daha fazla boy artımı yapmışlardır. Kalın çaplı ağaçlar boylu 

olduğu için daha fazla ışıktan yararlanırken, aynı zamanda daha fazla kök alanına sahip olduklarından topraktaki 

su ve bitki besin maddesine daha çok ulaşabilmektedirler (Özbayram, 2014). Boylu ağaçlar daha fazla güneş 

enerjisi yakaladığı, yüksek düzeyde fotosentez ve büyüme yaptığını belirtmektedir ( Assmann, 1970, Nyland, 

1996). Ancak bu durum her zaman doğru olmayabilir. Kuraklığın büyümeye yaptığı olumsuz etki galip ve 

müşterek-galip tabaka bireylerinde ara ve alt tabaka bireylerine göre daha yüksek olabilmektedir (Liu ve Muller, 

1993, Pichler ve Oberhuber, 2007). 

Sonuç olarak, Düzce yöresi 27 yaşındaki doğu kayını meşcerelerinde farklı şiddette aralamalar boy gelişimini 

etkilememiştir. Ancak bu sonuç daha sık veya daha seyrek doğu kayını meşcerelerinde değişkenlik gösterebilir. 

Bu nedenle doğu kayınının doğal yayılış yaptığı farklı yetişme ortamlarında da aralama denemeleri kurularak uzun 

süreli çalışmaların yapılması önerilmektedir. 
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Abstract 

Mustard oil is one of the promising future raw material for biodiesel production in India. Biodiesel yields from 

mustard oil was comparable with other raw material e.g., canola and soybean oils that has been reported in the 

literature. Thus, the transesterification process to produce biodiesel from mustard oil was studied. Biodiesel yields 

were analyzed using the FTIR (Mid-IR) spectroscopy method. Biodiesel yields from mustard oil at different 

conditions were investigated in order to optimize the process. Response surface methodology (RSM) was used to 

optimize the process parameters of the transesterification reaction. The KOH catalyst was found to be suitable for 

the transesterification of mustard oil over the NaOH catalyst. Optimum conditions of the independent variables 

for the KOH catalyst transesterification of mustard oil were determined as; catalyst concentration 1.5 % by weight; 

reaction temperature, 60˚C; and methanol-to-oil molar ratio of 6:1. The maximum yield of 96% for mustard oil 

was obtained at these conditions. The model showed a good agreement with the experimental results, 

demonstrating that this methodology was useful for optimization. The model was successful in explaining the 

variation of response with respect to the three process parameters studied. The fuel properties of biodiesel produced 

were compared with ASTM standards for biodiesel.  

Keywords:   Biodiesel, Transesterification, Mustard oil, optimization, RSM, CCD 

 

1. Introduction 

The governments, research communities, and private organizations around the world are looking for alternative 

and renewable sources of energy due to the depletion of petroleum reserves, increase in energy demands, 

unpredictability of fossil oil production, and increased concerns of rising greenhouse gas emissions [1]. Many 

alternatives have been researched and demonstrated but only a few have been proven to be practically feasible in 

terms of availability, economics, public and environmental safety, and simplicity of use. One such possible 

alternative is biodiesel from vegetable oils, used as pure or blended with diesel fuel for compression-ignition type 

engines. Several studies have showed that biodiesel is a better fuel than fossil-based diesel in terms of engine 

performance, emissions reduction, lubricity, and environmental benefits [2, 3]. Biodiesel can be made from 

vegetables oils or animal fats though transesterification or alcoholysis. It has similar properties as mineral diesel 

in term of viscosity, flash point, cetane number and many more [4]. The most commonly used method is 

transesterification of vegetable oils or fats with methanol or ethanol in the presence of a catalyst [5]. As the reaction 

is reversible, excess alcohol is used to shift the equilibrium to product side. Yield of the transesterification reaction 

depends on multiple parameters including the molar ratio of oil-to-alcohol, catalysts, reaction temperature, reaction 

time, and free fatty acids & water content in oils or fats. The mechanism and kinetics of biodiesel production have 

been studied by many researchers [6- 8]. Triglycerides are first reduced to diglycerides. The diglycerides are 

subsequently reduced to monoglycerides and finally, the mono-glycerides are reduced to fatty acid esters and 

glycerol. The order of the reaction changes with the reaction conditions. The first step of the reaction, i.e, 

conversion of triglycerides to diglycerides, has been observed to be the slowest compared to others. The production 

method for FAME (Fatty acid methyl ester) can be categorized into homogeneous or heterogeneous depending on 

the type of catalyst used. Both, homogeneous and heterogeneous methods can be further divided according to 

whether basic or acidic catalysts have been used. At the moment, conventional industrial process favors 

homogeneous alkaline catalyst such as hydroxides (NaOH, KOH ) and NaOCH3 due to higher reaction rate and 

requirement of lower reaction temperature (between 25˚C and 70˚ C) and pressure (atmospheric) as compared to 

acid-catalyzed reaction [9]. Mustard oil is not currently a common biodiesel feedstock, but it has a potential to be 

http://www.extension.org/pages/26629/rapeseed-and-canola-for-biodiesel-production
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a cheaper feedstock than the two most common oilseeds used for biodiesel (canola and soybeans). Moreover, 

scanty literature is available on biodiesel production from wild mustard oil (Brassica juncea L.) which contain 

high amount of mono unsaturated fatty acid e.g., euricic acid and oleic acid.  So far no research work has been 

done on Indian mustard oil (Brassica juncea) which also contain very high amount of monounsaturated fatty acid 

(60%) which is higher than that of the mustard oil of other country origin. Thus, now a day it is also less useful as 

food for humans in India. Indian mustard oil (Brassica juncea) is a major oilseed crop of north India and is grown 

on more than six million hectares of land mostly under rainfed conditions during the winter season. All the 

commercial varieties of B. juncea grown in India are very high in erucic acid (C 22:1) content (approximately 

50%) in their seed-oil [10].  

Gulab et al. evaluated wild mustard (Brassica juncea L.) oil as a feedstock for biodiesel production [11]. Biodiesel 

yield of 94 % was obtained by a standard transesterification procedure with methanol and sodium methoxide 

catalyst. Wild mustard oil had a high content of erucic acid. Wild mustard oil appears to be an acceptable feedstock 

for biodiesel production. However, the characteristics of Indian mustard seed as already mentioned that including 

high erucic acid, high oil content, favorable fatty acid composition, low agricultural inputs, definable growing 

season, and uniform seed maturation rates making it a good source for biodiesel production.  
The main objective of the present study is to systematically investigate the influence of different parameters e.g., 

catalyst concentration, type of catalyst, temperature, methanol to oil molar ratio and reaction time on the yield of 

biodiesel produced from Indian mustard oil and  provide viable data about the suitability of Indian mustard oil as 

raw material for biodiesel production. The optimal condition of the process was also calculated using response 

surface methodology (RSM). The properties of biodiesel were also measured and reported in this paper.  

2. Experimental 

2.1 Materials  

Commercial mustard oil was used in the present study. Potassium hydroxide flakes, sodium hydroxide flakes, 

methanol, and phosphoric acid were procured from Fisher Scientific, india. Methyl ester, triolien were obtained 

from Sigma– Aldrich, USA. All chemicals used were analytical reagents.  

 

2.2. Experimental setup  

The transesterification reaction was carried out in a batch reactor. A 500 mL three necked round bottom glass flask 

was used. It had provisions for a water-cooled condenser, thermometer, and mechanical stirrer. The flask was kept 

inside a water bath with thermostat which maintained the temperature at the desired level. The reaction mixture 

was stirred at 600 RPM for all test runs (Fig.1.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1 Schematic diagram of Experimental setup. 
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2.3. Transesterification 

The oils were heated at 378 K for 1 h in N2-purge to evaporate water and other volatile impurities. Heated oils 

were allowed to cool to room temperature. Subsequently, a desired amount of freshly prepared alcoholic solutions 

of catalysts were added into the oil and mixed. Each experiment was allowed to continue for a set period of time. 

Phosphoric acid was added to stop the reaction by neutralization of catalyst and adjust the pH of biodiesel to 

neutral. The reaction mixture was allowed to cool down and equilibrate which resulted in separation of two layers. 

The upper layer consisted of methyl esters and unconverted triglycerides. The lower layer contained glycerol, 

excess methanol, catalyst and any soap formed during the reaction and possibly some entrained methyl esters. 

After separation of the two layers by sedimentation the upper methyl esters layer was washed several times with 

distilled water and dried at 378 K for 4 h to remove   water content from biodiesel layer.  

 

2.4 Testing of mustard oil and biodiesel (methyl esters) properties  

Fourier-transformed infrared (FTIR) spectroscopy has been reported as a fast and accurate method to monitor the 

methanolysis of vegetable oils [12]. Several FTIR absorption bands (1198 cm-1, 1363 cm-1, 1377 cm-1, 1436 cm-1 

and 4430 cm-1) had been chosen to monitor the changes of the functional group in the canola-methanol 

transesterification process with base catalyst [13]. Giuliano et al. [14] studied the ethanolysis of degummed 

soybean oil (DSO) using Fourier-transformed mid-infrared spectroscopy (FTIR) and methods of multivariate 

analysis such as principal component analysis (PCA) and partial least squares regression (PLS). In the present 

work also, mustard oil and methyl esters (biodiesel) were analyzed by FTIR (Thermo-Nicolet 5700 model). The 

spectra were obtained in the 500–4000 cm−1 region, with a resolution of 4 cm−1. Averages of 32 scans were 

recorded using a multi bounce ATR. The method developed by Giuliano et al. [14] was used for quantitative 

analysis. The height of absorbance band at wave number 1741 cm−1 was used to calculate the concentration of 

ester in the biodiesel layer. A calibration curve was obtained by measuring the height of the 1741 cm−1 bands for 

samples of ester and oil of known compositions (methyl ester and triolien). Fig.2 shows the FTIR spectra of methyl 

ester and triolien samples at wave number 1741 cm−1 for different concentration.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.2. The FTIR spectra of methyl ester and triolien samples at wave number 1741 cm−1 for different 

concentration. 

 

The peak height at 1741 cm-1 will change due to change in concentration of fatty acid methyl ester (FAME) in 

mixture. Thus, a calibration curve (Fig.3) between concentration of FAME and peak height is developed to 

determine the yield of biodiesel using eq. (1). The yield of biodiesel was calculated using the following formula:               

𝑌𝑖𝑒𝑙𝑑 =
𝐸𝑙

𝑊𝑜
× 𝐸𝑐                                                                   (1) 
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Where: El, Ec , Wo are the biodiesel layer volume in (mL), ester concentration in (g.mL-1), and weight of vegetable 

oil used in (g) respectively.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.3. The calibration curve of ester. 

 

Figure 4 shows the FTIR of mustard oil and product biodiesel (FAME). The product biodiesel was investigated 

using FTIR and obtained peak height at 1741 cm-1 which helped in determining the yield of biodiesel using 

calibration curve. The samples of mustard oil and biodiesel were tested for their fuel properties also. The flash 

point was determined by Cleveland open cup method using ASTM D92-53. The cloud point and the pour point 

determinations were made using cloud and pour point apparatus as specified in IP15/60. The kinematic viscosities 

were determined at 313K, using a Redwood viscometer as specified in ASTM D445. Calorific values were 

measured using a bomb calorimeter (IP12/63T). Acid values were determined by a standard titration method as 

specified in ASTM D664 [15]. The density at room temperature of the biodiesel was measured as specified in 

ASTM D4052. The Cetane index was estimated from API gravity and mid-boiling point as specified in ASTM 

D976. 

 

2.5. Statistical analysis 

The biodiesel production yield was optimized using response surface methodology (RSM) provided by 

STATISTICA 8 software. A standard RSM design tool known as Central Composite Design (CCD) was applied 

to study the transesterification reaction parameters. The central composite experimental design (CCD) is a suitable 

design for sequential experiments to obtain appropriate information for testing lack of fit without a large number 

of design points [16,17]. A two-level, three-factor central composite experimental design was used to optimize the 

independent variables to achieve maximum FAME yield. A total of twenty experiments, including six replications 

at the centre point, were conducted. The replicates at the centre point were used to evaluate the pure error. Table 

1 shows the independent variables and levels used for experimental design. Three identified independent 

parameters are X1: catalyst concentration (1–2 wt.%), X2: methanol to oil molar ratio (3–9) and X3: reaction 

temperature (55–65°C). The response chosen was biodiesel yields. The experiments were run at random in order 

to minimize errors from the systematic trends in the variables. The quality of fit for the model was evaluated by 

the coefficients of determination (R2) and its regression coefficient significant (analysis of variances (ANOVA)) 

were checked with Fisher's test (F-test) [17]. Response surfaces and contour plots were developed using the 

quadratic polynomial equation obtained from regression analysis of experimental data by keeping two of the 

independent variables at a constant value while changing the other one. 
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Fig.4. The FTIR spectra of mustard oil and mustard oil methyl ester samples at wave number about 1740 cm−1. 

 

Table 1 The independent variables and levels used for experimental design. 

Independent variables Codes 
Variable levels 

-1 0 +1 

Catalyst amount (%) X1 1 1.5 2 

Methanol-to-oil molar ratio X2 3 6 9 

Temperature (˚C) X3 55 60 65 

                                                                                        

 

3. Results and discussion  
3.1. Effect of catalyst concentration 

The concentration of KOH and NaOH were varied from 0 to 2.0% (based on the weight of mustard oil) and reaction 

time of 90 minutes was kept constant. It is observed that for both the catalysts the yield reached to maximum at 

1.5 wt% of catalyst. The maximum yield was 96% when KOH was used as catalyst. However it was only 90% in 

case of NaOH. The observation is related to the greater solubility of KOH and formation of methoxide. It is further 

observed that the yield decreased with further increase in catalyst concentration. The decrease in yield is attributed 

to the formation of soap when an excess alkali is used as catalyst. These results were qualitatively similar to those 

obtained for the methanolysis of Jatropha, Karanja and Polanga oils [18] and canola oil [19].   
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Fig.5. Effect of Catalyst concentration on the yield of mustard oil methyl esters. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.5. shows the effects of KOH and NaOH concentration on the transesterification of mustard oil. 

 

As can be observed, the potassium hydroxide catalyst exhibited a better activity for transesterification of mustard 

oil. These results agree with those obtained by Nye et al. [20] and Tomasevic and Siler-Marinkovic [21]. 

 

3.2. Effect of methanol/oil molar ratio  

The Fig.6 shows the effect of methanol to oil molar ratio on biodiesel yield. The stoichiometric methanol to oil 

molar ratio required for a complete transesterification is 3:1. However, a higher molar ratio is required to drive the 

reaction to completion [8]. Experiments were conducted with the molar ratios 3:1, 6:1, 9:1, 12:1, 18:1 and 21:1, 

respectively. The molecular weight of mustard oil calculated on the basis of fatty acid compositions was 947 g/mol. 

It is observed from the Fig.6 that the maximum yield of 96% for mustard oil was obtained at the methanol to oil 

molar ratio of 6:1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.6. Effect of molar ratio on the yield of mustard oil methyl esters. 

 

Further increase in molar ratio, the yield was observed to decrease and it was only 65% when MeOH/Oil molar 

ratio was 20:1. It has been reported that a higher molar ratio than the stoichiometric value results in a higher rate 

of ester formation [22] and could ensure complete reaction. Therefore, it is concluded that the reaction was 

incomplete for a molar ratio less than 6:1. The observed decrease in the yield at higher molar ratios may be due to 

the fact that the separation of ester layer from glycerol layer was not complete. It is known that the excess methanol 

hinders the separation because of the fact that methanol, with one polar hydroxyl group, can work as an emulsifier 
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[23]. Hence, the best results were obtained for a methanol/oil molar ratio of 6:1 in the present work. These results 

are in line with the reports of Freedman et al. [24] and Boocock et al. [25].  

3.3. Effect of reaction temperature 

In all subsequent experiments, methanol/oil molar ratio of 6:1 and 1.5% KOH as catalyst were used. Alkaline 

alcoholysis of vegetable oils is normally performed near the boiling point of the alcohol [26].The effect of  reaction 

temperature (30–65 ˚C) on the yield was studied in the present work and the results are shown in Fig. 7.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.7. Effect of temperature on the yield of mustard oil methyl esters. 

 

The maximum yield was obtained at a temperature of 60 ˚C. A decrease in the yield was observed when the 

reaction temperature went beyond 60 ˚C. The literature also reports that reaction temperatures greater than 60 ˚C 

should be avoided, because it tends to accelerate saponification of the glycerides by the alkali catalyst before 

completion of the alcoholysis and also, excessive loss of methanol tends to lower the yield [27]. 

  

3.4. Effect of reaction time  

The effect of reaction time was also studied and it was observed that the yield becomes nearly constant at 96% 

after 90 minutes of reaction time as shown in Fig. 8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.8. Effect of reaction time on the yield of mustard oil methyl esters. 
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3.5. Properties of mustard oil and methyl ester 

The fuel properties of mustard oil and corresponding biodiesel are given in    Table 2. All the properties of mustard 

oil and corresponding product biodiesel were determined at room temperature. It is observed from the table that 

the mustard methyl ester has fuel property values relatively closer to that of mineral diesel. As compared to the 

mineral diesel specific gravity of 0.85, biodiesel specific gravity in the present analysis was 0.875. The ASTM 

standard D6751 prescribed an acceptable viscosity at 40 ˚C range for biodiesel to be 1.9–6.0 mm2/s, which was 

satisfied by biodiesel produced in the present work. The calorific value of methyl ester was nearly same as that of 

mineral diesel. However, the presence of oxygen in the biodiesel may help in a complete combustion of the fuels 

in the engine. Cold flow properties of biodiesel are important indicators of the commercial applicability of the fuel. 

The key flow properties for biodiesel fuel specification are cloud and pour points. The values of cloud and pour 

points of mustard methyl ester produced in the present work were found to be -7˚C and    -1˚C. According to 

ASTM standard D6751, no value is given for cloud and pour point. The flash and fire points are higher than those 

for no. 2 diesel (85–95 ̊ C). Higher values of both the points decrease the risk of fire. The acid value was determined 

using the ASTM D664. The acid value of the biodiesel was 0.31mg KOH/g. It is well within the specified limit of 

0.8 mg KOH/g (biodiesel standard ASTM D6751).  

 

Table 2. Fuel Properties of vegetables oil and corresponding biodiesel. 

Properties Mustar

d oil 

Mustard 

methyl ester 

(present work) 

Biodiesel 

standard 

ASTM 

D6751-02 

Minera

l diesel 

Test method 

Specific gravity  0.91 0.875 0.87–0.90 0.85 ASTM 

D4052 

Viscosity @ 313 k 

(mm2/s) 

45.5 5.3 1.9–6.0 1.9-4.1 ASTM D445 

Calorific value 

(MJ/kg) 

40.1 44.9 – 45 IP12/63T 

Pour point (˚C) -21 -7 - - IP15/60 

Cloud point (˚C) -1 -1 - -12 IP15/60 

Flash point (˚C)  290 180 130 52 ASTM D92-

53 

Acid value 

(mg/KOH/g) 

0.51 0.31 0.8 max. - ASTM D 664 

Cetane index 40.6 50.2 47 min. 45 ASTM D 976 

  

In the present work, the ASTM D976 method was applied for the calculation of the cetane index, giving a 

reasonably close approximation to cetane number. In the present analysis of mustard methyl ester, cetane index 

was 50.2. A typical value for mineral diesel is about 46. The cetane index is higher in biodiesel obtained from 

virgin mustard oil. This parameter guarantees good control of the combustion, increasing performance and 

improving cold starts [28]. Thus, most of the fuel properties of mustard oil methyl ester are quite comparable to 

those of ASTM biodiesel standards, and therefore, the biodiesel produced from mustard oil can be used as 

substitute for mineral diesel. 

 

3.6. Optimization of parameters 

The response surface methodology was used for the optimization of parameters. Among the models that can be 

fitted to the response (linear, two factor interaction (2FI) and quadratic polynomial), the quadratic model was 

selected as it is the best model due to its highest order polynomial with significance of additional terms. The model 

equation based on the coded values (X1, X2 and X3 as catalyst concentration, methanol/oil molar ratio and reaction 

temperature, respectively) for the biodiesel yield was expressed by Eq. (2). 

𝑌 = 95.74 − 10.48𝑋1
2 + 2.64𝑋2 − 9.32𝑋2

2 + 1.85𝑋3 − 10.24𝑋3
2 + 0.81𝑋 1𝑋2 + 2.07𝑋1𝑋3 + 3.2𝑋2𝑋3  

       (2)                                                    
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Positive sign in front of the terms indicates synergistic effect on the FAME yield, whereas negative sign indicates 

antagonistic effect [29]. The result of statistical analysis of variance (ANOVA) was carried out to determine the 

significance and fitness of the quadratic model as well as the effect of significant individual terms and their 

interaction on the chosen responses. The p-value (probability of error value) is used as a tool to check the 

significance of each regression coeffiecient, which also indicate the interaction effect of each cross product. The 

smaller the p-value, the bigger is the significance of the corresponding coefficient [30]. In the case of model terms, 

the p-values less than 0.05 indicated that the particular model term was statistically significant. From the ANOVA 

results, the main model terms suggested that variables with significant influence on Biodiesel yield response were 

methanol/oil molar ratio (X2), reaction temperature (X3), and the interaction terms were found to exist between the 

main factors (X1 X2, X1 X3 and X2X3), while the significant quadratic terms were catalyst concentration(X1
2), 

methanol/oil molar ratio (X2
2) and reaction temperature (X3

2). The lack of fit test with p-value of 0.054, which is 

not significant (p-value>0.05 is not significant) showed that the model satisfactorily fitted to experimental data. 

Insignificant lack of fit is most wanted as significant lack of fit indicates that there might be contribution in the 

regressor-response relationship that is not accounted for by the model [31]. Fig. 9. Shows the predicted values 

versus actual values for biodiesel yield with adjusted R2 value of 0.9969 which indicated that the predicted values 

and experimental values were in reasonable agreement. It means that the data fit well with the model and give a 

convincingly good estimate of response for the system in the range studied. In addition, investigation on residuals 

was also performed to validate the adequacy of the model (Fig.10). The developed second-order regression model 

(Eq (2)) is complex with many variables. It is difficult to understand the effect of different independent variables 

from the regression model, but graphical representations are easier to interpret. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig .9. Predicted versus experimental Biodiesel yields. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig .10. Residual plot for the response predicted by the quadratic regression model 
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Contour and response surface plots were drawn to observe the effect of catalyst concentration, temperature and 

methanol-to-oil molar ratio on FAME yield. These plots were generated by holding one of the variables at its mid-

point and varying the other two variables to obtain the response. The elliptical shape of the curves indicated a 

strong interaction between the variables. When the reaction temperature is increased, two opposite effects are 

possible. First, an increase in the temperature will increase the rate of reaction due to a higher energy input and a 

reduced mass transfer resistance. Second, availability of methanol in the liquid phase may decrease due to a higher 

amount of methanol in the vapor phase at higher temperature. Fig. 11, 12 and 13 shows that the positive effect 

was more significant over the negative effect; hence the conversion to FAME was increased with an increase in 

temperature of up to 60˚C. A further increase in temperature results in a significant negative effect due to increased 

evaporation rate of methanol. Fig. 11 shows the significant interaction between methanol-to-oil molar ratio and 

catalyst amount. The convex profile of the response surface shows a well defined optimum condition for the 

independent variables. Increasing the catalyst amount up to 1.5% increased the FAME yield, whereas addition of 

more catalyst (>1.5%) resulted in poor mixing of the reaction mixture comprising solid (catalyst), non-polar 

(mustard oil and FAME) and polar (methanol) phases. Hence, aggregation of catalysts and poor mass transfer 

between phases reduced FAME yield. Similarly, excess methanol will shift the equilibrium to the right and 

improve FAME yield, but beyond a certain value the excess methanol causes dilution. Catalyst concentration with 

respect to the volume of reaction mixture decreased with an increase in methanol concentration which then caused 

a drop in FAME yield. Optimum conditions of the independent variables for the KOH catalyst transesterification 

of mustard oil were determined as; catalyst concentration 1.5 % by weight; reaction temperature, 60˚C; and 

methanol-to-oil molar ratio of 6:1. Therefore, it is concluded that the generated model showed reasonable 

predictability and sufficient accuracy for the biodiesel yield in the experimental conditions used. 

 

 
Fig.11. Response surface curve plot showing effect of methanol-to-oil molar ratio a catalyst concentration on 

FAME yield. 
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Fig.12. Response surface curve plot showing effect catalyst concentration and temperature on FAME yield. 

 
 

Fig.13. Response surface curve plot showing effect of reaction temperature and methanol-to-oil molar ratio on 

FAME yield. 

 

4. Conclusion 

From the results of the present study it is found that the optimum reaction conditions for methanolysis of Indian 

mustard oil i.e., 1.5% KOH as catalyst, methanol/oil molar ratio 6:1, reaction temperature 60˚C, rate of mixing 

600 rpm and a reaction time of 90 min, provided 96% of biodiesel yield which is higher than the yield reported in 

literature. Response surface methodology (RSM) was used to study the transesterification reaction of mustard oil 

for biodiesel production. The model showed a good agreement with the experimental results, demonstrating that 
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this methodology was useful for optimization. The model was successful in explaining the variation of response 

with respect to the three process parameters studied. The specific gravity, viscosity, cetane index and higher 

heating values of biodiesel produced under optimized protocol in the present work are similar to those of mineral 

diesel. However, the cloud and pour points of biodiesel produced were found to be somewhat higher, which may 

point to potential difficulties in cold starts. The flash and fire points were noted to be higher which may reduce the 

fire hazards problems during storage, transportation and handling. Biodiesel that originated from Indian mustard 

oil can be used as substitute for automotive diesel in India where it is a major producer of mustard oil.  
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Abstract 

     Monomers of phathalic acid mono-(4-carboxy-phenyl) ester (AC1) was synthesized from 

phathalic anhydride with p-hydroxy benzoic acid .The new unsaturated polyester resins were made 

through condensation reaction between the dicarboxylic acid and polyols in the presence of p-Toluene 

sulphonic acid as catalyst. In addition , solubility of prepared unsaturated polyesters was measured and 

the solubility of its was  good in a polar protic solvents such as DMSO , CH2Cl2 , THF , DMF , acetone 

and some non-polar solvents  such as Benzene and CH3Cl , while it was a little solubility in both H2SO4 

and HCl. The chemical structures of these monomers and new unsaturated polyesters were confirmed by 

FTIR , 1HNMR. Thermal analysis of polyesters by thermo gravimetric analysis (TGA) reveals that these 

Aromatic polyesters possess thermal stability, differential scanning calorimetry (DSC). Carbon Nano 

reinforced polyester composites. The mechanical properties (tensile strength , elongation at break and 

hardness) were studied.  

Keywords: Unsaturated Polyesters, Nano Fillers, Composite, dicarboxyl  acid,  polyols  

Introduction  

        Unsaturated polyesters are condensation polymers formed by the reaction of polyols and 

polycarboxylic acids with olefinic unsaturation being contributed by one of the reactants, usually acid. 

The polyols and polycarboxylic acids used are usually difunctional alcohols (glycols), and difunctional 

acid such as phthalic acid and maleic acid. Water is produced as by-product of the esterification reaction 

and is removed from the reaction mass as soon as it is formed to drive the polyesterification reaction to 

completion. In the last stages of the reaction, the decrease in carboxyl group concentration is slow and 

the increase in viscosity is fast[1,2]. These last stages are usually followed under vacuum. However, in 

order to avoid loss of volatile reactants an azeotropic distillation of water in the presence of added organic 

solvents, such as toluene or xylene may be used . The main drawbacks of this process are longer reaction 

time and difficulty in removing the last traces of solvent [3]. Unsaturated polyesters (UP) are the 

macromolecules with a polyester backbone and belong to category of the thermoset resin. These are step 

growth product of saturated acids (such as phthalic or isophthalic acid) and unsaturated acids (such as 

maleic or fumaric acid), condensed with a dihydric alcohols. The UP resins can be easily handled in 

processes like hand layup, filament winding, resin transfer moulding in the liquid form. They can also be 

used in moulding compounds[4]. Moreover, they possess good mechanical and service properties, have 

excellent thermal stability and weather resistance. Hence, these resins are used in a number of application 

like insulation coatings, fiber reinforced plastics (FRP) products, sandwich panels, sheet moulding 

compounds (SMC), bulk moulding compounds(BMC), perfusion components etc.[5]. The curing of UP 

resin occurs as a combination of chemical kinetics and control by diffusion. The curing reaction between 

the styrene monomer and UP involves a free radical chain growth polymerization. During the curing 

process at room temperature, generally the organic peroxides ( like methyl ethyl ketone peroxide(MEKP) 

are mostly used as catalysts (initiators) while cobalt salt is frequently used as an accelerator[6, ]. The use 

of polymer matrix composite has found wide application in our modern day world. This is a result of the 

combination of properties which these materials possess. Some of the properties of polymer matrix 

composite include specific strength, high modulus, good fracture and fatigue properties as well as 

corrosion resistance[7]. One of the factors which make plastics attractive for engineering application is 
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the possibility of property enhancement through fiber reinforced [ 8]. For thermoset products, the 

resultant resin was blended with styrene for cross-linking and small amount of peroxide as initiator. 

Unsaturated polyesters have been synthesized in high yield by polycondensation between dicarboxylic 

acid and polyols using p-toluene sulphonic acid as catalyst and xylene as solvent . Qualitative structure 

analysis of the polymers have been carried out by the using of FT-IR, and 1HNMR spectroscopy, thermal 

stability were systematically investigated . Mechanical and thermal properties (TGA) and (DSC) are 

studied. 

 

 

 

Experimental  

Materials  

    Propylene glycol, Polymethylol resin , Maleic anhydride , P- Toluene sulphonic acid , Pyrogallol 

,  Xylene , all from (MERCK) ; Tetrahydrofurane (THF) , Dimethyl sulphoxide (DMSO) ,  all from 

(MERCK) ; Methanol , Acetone , Toluene , MEKP , Hydroquinone , all form (BDH-chemicals) ; Sulfuric 

acid form (Sd fine-CHEM) ;Hydrochloric acid , Cobalt naphthanate , Benzene ,  all form (Hi-media) ;  

Carbon Nano , Titanium di oxide Nano , all from (NANO SHELL ) ;  Styrene from (KESHI) . 

 Instruments   

       FTIR 8400S , Fourier Transform infrared spectrophotometer , SHIMADZU, Japan), ( Oven 

,Trivp  International  Crop .Italy) ,( Hot plate stir , Bibby Strlintd .UK) (Measurement of   1HNMR 

Spectra : recorded NMR spectra using a type of  Bruker ,Ultra shield 300 Mhz,  Switzerland and using  

(DMSO-d6 ) as a solvent at the university's Educational teacher-Tehran Iran) ,(Thermogravimetry 

analysis (TGA) were performed on a polymer laboratories co England, Model pL-TG at Iran polymer & 

petrochemical institute , using a heating rate of 10ºC/min in Argon atmosphere within the temperature 

range of (25-500ºC)(differential thermal analysis (DSC) measurement using apparatus (DSC) type (DSC 

131 Evo, SETARAM) is the origin (France) in the Department of Chemistry / Faculty of Education / 

University of Qadisiyah). Tensile properties  were measured on dumbbell-shaped sample using a tensile 

testing machine from ( LARYEE Co)/ China. With a load cell of 20 kN and a cross-head speed of 200 

mm/min and harness testing at room temperature in the Department of Chemistry / Faculty of Education 

/ University ofQadisiyah) .                                                                              

Synthesis of  monomers 

Synthesis of acids (phathalic acid mono-(4-carboxy-phenyl)ester (AC1) 

     Fit 250-ml three necked flask with a sealed stirrer, reflux condenser and a thermometer. place  

(11.2 g, 0.075 mol) of phathalic anhydride acid with (25.6 g 0.185 mol) of p-hydroxy benzoic acid) in 

(150 ml) of distilled water in presence of concentrated sulfuric acid with stirring and heating at a 

temperature between (50 - 60) °C for four hours .Then raise the beaker and put it in a cool bath ,further 

white precipitation of the new acid was observable. Filter off the precipitated, wash with  hot and drain 

well water .Dried in the oven. 

 

 

 

 

Figure (1) structure of AC1 
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Table (1) physical properties of monomers 

Mon

omers 

الصيغة 

 الجزيئية
% 

Results 
Colour MP 

AC1 
C15H1

0O6 

75

% 
White 

180-198  

oC 

 

Synthesis of unsaturated polyesters  

      A mixture of 1.25 mol polyols, 0.5 mol of di carboxylic acid as shown in (Table2) 0.2% p- 

Toluene sulfonic acid (PTSA) and Xylene as solvent was charged in a three-neck reaction kettle equipped 

with stirrer, thermometer, nitrogen-gas introducing tube, separator and water condenser. The mixture 

was mechanically stirred and heated at 120 ᴼC under nitrogen gas stream. When reaction mass becomes 

clear, it was allowed to cool to 80 ᴼC and then 0.5 mol from Maleic anhydride and AC1 was added and 

continues heating at 120-220 ᴼC until an acid number of 20 was reached. During esterification reaction, 

water formed as by product and was continuously removed from the reaction mass as it inhibits the rate 

of reaction. The Xylene was completely distilled out and reaction product was allowed to cool. When the 

temperature reached to 180 ᴼC, 20 mg of hydroquinone was added as inhibitor and when resin 

temperature dropped below the boiling point of reactive diluent (i.e. Styrene), the polyester resin were 

mixed with styrene by 38 weight percent of resin [9]. 

 

Table (2) Synthesis of UPRS 

 

UP Alcohols 
diaci

ds 

Usatura

ted acid 

UPRS 
Polymetyl

ol resin 
AC1 MA 

  
 

 
Figure (5) structure of UPRS  

Physico – chemical Tests  

Acid value Test 

      Acid value of unsaturated polyester resin was determined according to the 

process reported by mantel eLal [10] 

Tensile strength Test  

      Tensile properties were tested in accordance with ASTM-D638.This test method determines 

the tensile properties of polymer matrix composite materials . 

Curing of unsaturated polyesters and prepare composites                                                    unsaturated 

polyester mixed  with the monomer styrene in 38%weight of unsaturated polyester resin  ester 

unsaturated where styrene is working on linking polymer chains together by binding site is saturated 

found in polyester unsaturated .Fillers used to modify the mechanical  and thermal properties of polyester 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                                  1228 

 

 

. Carbon nanotube used to modify these polyester .where  a number of models had prepared per poly 

ester as additives vary ratios for each specimen. It was taking a certain weight of  of unsaturated 

polyesters and mixed with styrene to be supported in some fillers in a beaker then heated at a temperature 

less than 120 ° C to be melted after that lifting of the heater and add  filler with  stirring continous for 

two minutes then add 1 g of material hardener MEKP that is works on hardening polyester [11,12]. 

Results and Discussion  

Synthesis of monomers   

Synthesis of Phathalic acid mono-(4-carboxy-phenyl) ester (AC1)  

    This monomer (acid) prepared by reacting phathalic anhydride with p-hydroxy benzoic acid in 

distilled water  in presense H2SO4 as catalyst with stirring in temperature between ( 50-60°C) for 4 hours  

. After reaction compeleting , round white precipitate was formed dried and weighted .   

 

 

  

 

 

Scheme (1) synthesis of AC1 

 

 

Characterization of (AC1) 

FT-IR spectrum : 

            The FTIR spectra of (AC1) as shown in (Figure 6) which indicates absorption band of (OH) 

Carboxylic at (3400 cm-1) ,(C-H) aromatic at (3000 cm-1) , (C=O) Carboxylic acid, (C=O) in the 

ester group at (1742 cm-1) , (C=C) aromatic at (1580 cm-1) , and (C-O) at (1110 cm-1)[13] . 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure (6) FTIR spectra of AC1 

 (1H-NMR) Spectrum of (AC1) , is shown in Figure (7) assigns the following chemical shifts ; (  

= 2.5 ppm) for (DMSO), (  = 3.34 ppm)for (H2O),  ( = 6.844-7.67 ppm) for Ar-H group and( = 11.5) 

for OH[13] . 
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Figure (7) HNMR spectra of AC1 

 

Synthesis of unsaturated polyesters  

     In this section, used polycondensation method for synthesis of a series of new unsaturated 

polyesters from the direct polycondensation reaction of dicarboxylic acid (AC1) with alcohols 

(polymethylol resin) respectively , by using p-toluene sulphonic acid catalyst(0.2gm) with heating into 

120°C . when the reaction become clear (maleic anhydride)  were added .These unsaturated polyesters 

were contain double bond in main chain for forming cross linking with styrene. These unsaturated 

polyesters were characterized by FT-IR and 1HNMR spectra. 

 

 

  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scheme (5) Synthesis of UPRS 

Characterization of (UPRS) 

FT-IR spectrum  

         The FTIR spectra of (UPRS) as shown in (Figure 13) which indicates absorption band of (OH) 

Carboxylic at (3470 cm-1) ,(C-H) aromatic at (3070 cm-1) , (C-H) alkene at(3002cm-1) ,(C-H) 

aliphatic at(2964 cm-1) , (C=O) in the ester group at (1775 cm-1) ,(C=C) alkene at (1600cm-1) , (C=C) 

aromatic at (1604,1480cm-1) , and (C-O) at (1203 cm-1)[13] . 
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Figure (13) FTIR spectra of UPRS 

(1H-NMR) Spectrum of (UPRS) , is shown in Figure (14) assigns the following chemical shifts 

;(  = 2.4 ppm) for (DMSO);(  = 3.8 ppm) for methylene group, ( = 11.5 ppm) for OH , = 6.6-8.2 

ppm) for Ar-H group and OH phenol( = 5.6ppm)[13] . 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Figure (14) HNMR spectra of UPRS 

Physico – chemical tests  

Acid value test 

      The acid value (AV) is the mass of potassium hydroxide (KOH) in milligrams that is required 

to neutralize one gram of chemical substance. The acid number is a measure of the amount of carboxylic 

acid groups in a chemical compound, such as unsaturated polyesters (1,2 and 3). It has been observed 

from the results shown in the (table 3), (UPRS 3) showed an acid value higher than the (UPRS 1) and 

(UPRS 2) due to the length of unsaturated polyesters chain component there of these polyesters[14-15] . 

Calculations: 

Acid value = 𝑣∗0.1∗56.1
𝑤

 

Where 

V= Consumption of KOH solution by the blank reading (ml) 

0.1 = Normality of KOH solution 

W = Weight of sample (gm) 

 

  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Potassium_hydroxide
https://en.wikipedia.org/wiki/Milligrams
https://en.wikipedia.org/wiki/Chemical_substance
https://en.wikipedia.org/wiki/Carboxylic_acid
https://en.wikipedia.org/wiki/Carboxylic_acid
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Table(3) Acid values 

 

  

        

Solubility test         

           Unsaturated polyester  showed high solubility in different type of solvents . (table4) 

described solubility of samples, was measured by taking the solubility (0.01 g) of the sample prepared 

resin and melted in (2 ml) of the solvent, The solvents used include (DMF, Acetone, Toluene, Xylene) 

(Polar aprotic)  non-polar solvents such as (Benzene, CHCl3) and other solvents such as methanol, 

ethanol. The solvent molecules increase with the distance between the molecular chains of the resin. The 

spaces between long chains with pendant side group of resin are invaded by solvent molecules as they 

fill the space made available by chain movements. When movements bring two chains close to proximity, 

short range attractive forces are therefore established resulting in restricted chain movement and thus the 

formation of a viscous system[16-17]. Solvent are added to deal with the problem of high viscous resin 

which is an obstacle in substrates wet ability . 

Table (4) Solubility of UPRS 

Solvents 

Pol

ymer 

H

Cl 

0.

01M 

H

2SO4 

0.

01M 

T

HF 

D

MF 

D

MSO 

C

H2Cl2 

C

HCl3 

Be

nzene 

Ac

etone 

++ ++ 
+

+ 

+

+ 
-+  ++ ++ -+  -+  

UP

RS  

(+ - )  partially  soluble        (++) totally soluble   (--) don’t soluble 

 

 

Mechanical Properties[18]  

Tensile Strength  

     It is well known that the incorporation of Nano fillers such as carbon black Nano and TiO2 in a 

polymeric matrix can markedly promote improvements in mechanical properties of Nano composite.  
The results shows the stepwise increasing trend of tensile strength Nano  composite with increasing 

content of carbon Nano and Tio2. It shows that the Nano fillers  exhibit excellent tensile strength. The 

tensile strength of Nano composite based on Nano fillers increased respectively. Tensile strength of 

UPRS  composite was increased by the addition of Carbon Nano  . This can be attributed to the physical 

properties of this filler, where the particle size of Nano fillers is smaller with the UPRS matrix. Increasing 

the filler content for UPRS reduced the tensile strength of the composite , due to the poor dispersion of 

Nano fillers, as the partial multi-layered Nano fillers would enhance the strength little. But it  can be 

decreased the tensile strength of the composite.                                                                                                                                                                   

Table(5) TENSILE STREENTH 

TENSILE STREGNTH FILLER 

UPRS  

13 C NANO 

 

Acid Value UPRS 

24 UPRS  
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Elongation  

 

    The elongation at break obtained from the tensile tests indicates the elastic properties of the 

composites .Generally , high value of elongation at break is indicative of highly elastic material . The 

addition of Nano filler causes the matrix to lose its elastic properties and the material becomes more little 

. It indicates that elongation at break (%) decreases gradually with increasing filler loading. The reduction 

of elongation at break is due to stiffening of the polymer matrix by the filler. Further increase in filler 

loading causes the molecular mobility decrease due to extensive formation of physical bond between the 

filler particles and the polymer chain that stiffen the matrix the increase in filler loading leads the matrix 

progressively becoming reinforced and hence lowering elongation at break.                                                                                             
                                                                                          

Table(6) Elongation at break 

 Elongation at break  Fillers 

UPRS 3  

2.1 C Nano 

 

 

Modulus 

  

   Modulus of elasticity for the composites increases with the increasing Nano fillers (Carbon Nano 

and TiO2 Nano ).Because of the hardness of its composites tends to increase strongly with addition of 

these fillers . This belong to the small of particles size of the  Nano fillers.  

 

Table (7) Modulus  

Modulus Fillers 

UPRS 3  

38 C Nano 

 

 

 

Hardness  

  

    The hardness of the composites was also due to the destriction of the mobility of the UPRS 

matrix by the addition of the filler content .This may be attribute to increasing the surface area of the 

Nano fillers in contact with UPRS and decreasing the movement of polymer molecular which leade to 

lose of strength of material .  
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Table(8) Hardness 

 

Hardness Fillers 

UPRS 3  

38 C Nano 

 

Thermal Properties  

Thermo gravimetric analysis (TGA) study 

         Thermo gravimetric Analysis (TGA) involves determining changes in mass as   a function of 

temperature . It is commonly used to search degradation temperatures, absorbed content of materials, 

levels of inorganic and organic parts contained in a material and analysis solvent residues[19] . It employs 

a sensitive electronic balance from which the sample is suspended in a furnace controlled by a 

temperature programmer . The thermal properties of two samples of these alkyd resins were investigated 

by means of thermo gravimetric analysis (TGA) in Argon atmosphere at heating rate of 10 ºC/ min . The 

results such as Ti , Top  , Tf , T50%  , % Residue at 500 ºC , and char yields at 300 ºC are summarized in 

(Table 9) . The temperatures of 50% weight loss of (,UPRS3) as a standard indication for thermal stability 

of polymers were all from 300 ºC. The char yields of (UPRS 3) are (62.5 %  ) at 300 ºC in Argon 

atmosphere , which indicate they could meet temperature resistant requirements  .  

Table(9) TGA 

UPRS 

DT/°C 

T50

% 

Resid

ue 

at 
oC500 

Char 

% 

At 

300°

C 

Ti 
To

p1 
Top2 Tf 

UPRS

3  C Nano 
32

2 

19

0 

414.

5 

>50

0 

>50

0 
82% 62.5 

DT: Decomposition temperature. 

Ti: Initial decomposition temperature. 

Top: Optimum decomposition temperature. 

Tf: Final decomposition temperature. The final degree of dissociation temperature 

T50%: Temperature of 50% weight loss, obtained from TGA . 

Char% at 300 ° C: Residual weight percentage at 300 ° C in Argon by TGA 
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Figure (19) TGA cure of UPRS 3 supported by Carbon Nano 

Differential Scanning calorimeter analysis (DSC) study 

          Differential Scanning Calorimetry,is a technique of thermal analysis that investigates how 

material’s heat capacity (Cp) is transformed by temperature. A known mass sample is heated or cooled 

and the variations in its heat capacity are observed as alterations in the heat flow. This allows to reveal 

transitions such as melts[20] glass transitions (Tg), and the melting point (Tm) the degree of 

crystallization (Tc) This test was applied to the prepared samples , Shows the (Figure 22) for the sample 

of (UPRS 1 C Nano), the results showed the value of the glass transition (Tg) of the mixture (68ᴼC), 

referring to obtain the flow temperature and then increases endothermic the sample to reach the melting 

point (Tm) at (469ᴼC) completely dissolve and then less the sample heat absorption rate and by a curved 

appointed degree of crystallization (Tc) of the mixture was (360°C) . It also shows a (figure 22) for the 

sample of (UPRS 1 TiO2 Nano ) and the results showed the value of the glass transition (Tg) of the 
combination (49ºC) referring to an increase in the flow temperature and then increase endothermic the 

sample  to reach the melting point (Tm) at (452ºC) completely dissolve and then less the sample heat 

absorption rate and by a curved appointed degree of crystallization (Tc) of the mixture was (361.3ºC). It 

also shows a (figure 23) for the sample of (UPRS 2 C nano ) and the results showed the value of the glass 

transition (Tg) of the combination (85ºC) referring to an increase in the flow temperature and then 

increase endothermic the sample  to reach the melting point (Tm) at (467ᴼC) completely dissolve and 

then less the sample heat absorption rate and by a curved appointed degree of crystallization (Tc) of the 

mixture was (310 ºC). It also shows a (figure 24) for the sample of (UPRS2  TiO2 Nano ) and the results 

showed the value of the glass transition (Tg) of the combination (50ºC) referring to an increase in the 

flow temperature and then increase endothermic the sample  to reach the melting point (Tm) at (478 ᴼC) 

completely dissolve and then less the sample heat absorption rate and by a curved appointed degree of 

crystallization (Tc) of the mixture was (390 ºC).  It also shows a (figure 25) for the sample of (UPRS3  

C Nano ) and the results showed the value of the glass transition (Tg) of the combination (41.8ºC) 

referring to an increase in the flow temperature and then increase endothermic the sample  to reach the 

melting point (Tm) at (464 c º) completely dissolve and then less the sample heat absorption rate and by 

a curved appointed degree of crystallization (Tc) of the mixture was (335 ºC). It also shows a (figure 26) 

for the sample of (UPRS 3 TiO2 Nano ) and the results showed the value of the glass transition (Tg) of 

the combination (49ºC) referring to an increase in the flow temperature and then increase endothermic 
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the sample  to reach the melting point (Tm) at (471.8 c º) completely dissolve and then less the sample 

heat absorption rate and by a curved appointed degree of crystallization (Tc) of the mixture was (335 

ºC).  

 

 

Table (10) shows the degree of glass transition, melting point and the degree of crystallization 

in the differential thermal analysis of UPRS 

Tc (ºC) Tm (ºC) Tg (ºC) Samples 

335 464 41.8 

10 

% C 

Nano 

Carbon 

UPRS  

 

 

Tg : Degree glass transition 

Tm : Melting Ponit 

Tc : Degree of crystallization 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure (25) DSC cure of UPRS  supported by Carbon Nano 

 

 

Conclusions 

      In this study , new unsaturated polyesters were prepared from reacting diols with dicarboxylic 

acids and unsaturated carboxylic acid in the presence of p-Toluene sulphonic acid as catalyst and xylene 

as solvent .It show physiochemical properties such as solubility, acid value .Unsaturated polyesters show 

good solubility in  solubility in various solvents . It shows cross linking with styrene . It show good 

mechanical and thermal properties when it supported by some fillers such as carbon Nano and TiO2 

Nano. In general mechanical and thermal properties of UPRS is very good. 
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Pogostemon erectus (Dalzell) Kuntze’nin In Vitro Sürgün Rejenerasyonu Üzerine Zeatinin Etkisi 
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ÖZET 

Bu çalışmanın amacı, akuatik bir bitki olan Pogostemon erectus (Dalzell) Kuntze’nin doku kültürü 

teknikleriyle hızlı ve etkili bir şekilde çoğaltılmasıdır. P.erectus’un sürgün ucu eksplantları farklı 

konsantrasyonlarda (0,10-0,80 mg/L) Zeatin hormonunu içeren Murashige ve Skoog (MS) temel besin 

ortamının içerisinde altı hafta boyunca kültüre alınmıştır. 10 gün sonunda ilk sürgün oluşumları 

gözlenmeye başlanmıştır. Altı hafta sonunda deneme sonlandırılmıştır. Sürgün rejenerasyon yüzdeleri 

%66.66 - %100 arasında değişmiştir. %100,00 sürgün rejenerasyonları 0,10 ve 0,80 mg/L Zeatin içeren 

MS ortamında elde edilirken, en düşük sürgün rejenerasyon yüzdesi 0,40 mg/L Zeatin içeren MS 

ortamında elde edilmiştir. En fazla eksplant başına sürgün sayısı 17.45 adet ile 0,80 mg/L Zeatin içeren 

MS ortamında, ardından ise 15,34 adet ile 0,40 mg/L Zeatin içeren MS besin ortamında tespit edilmiştir. 

En az sürgün sayıları 11,72 adet ile 0,10 mg/L Zeatin içeren MS ortamında elde edilmiştir. Ortalama 

sürgün uzunlukları değerlendirildiğinde en yüksek sürgün uzunluğu (4,11 cm) 0,80 mg/L Zeatin içeren 

MS ortamı üzerinde belirlenmiştir. En kısa sürgünler ise 1,60 mg/L Zeatin içeren MS ortamında 

ölçülmüştür.  Rejenere sürgünler, 0,25 mg/L indol-3-butirik asit (IBA) içeren MS ortamına köklenmiştir 

ve daha sonra köklü bitkicikler akvaryumda başarıyla iklimlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Doku kültürü, P. erectus, Sürgün rejenerasyonu, Sürgün ucu 

 

1. GİRİŞ 

 

Bitki doku kültürü, aseptik şartlarda ve yapay bir besin ortamında bütün bir bitki, hücre, doku veya 

organ gibi bitki kısımlarından (eksplant) yararlanılarak yeni doku, tam bir bitki ya da bitkisel ürünlerin 

elde edilmesi işlemleridir. Bu teknik yararlanılarak, yeni bitki çeşitleri geliştirilmekte, nesli tehlikede 

olan bitkiler korunmakta, var olan türlerde genetik çeşitlilik sağlanmakta ve zor çoğalan türler 
çoğaltılmaktadır (Babaoğlu ve ark., 2001).  

 

Kullanılacak eksplantı seçerken dikkat edilmesi gereken hususlar;  

 Bitki içi dokular dışındakilere göre daha az kontamine içerir, 

 Eksplant ne kadar küçükse o kadar az kontamine riski taşır, 

 Eksplantın rejenerasyon yeteneği büyüklüğüne ve yaşına bağlı olarak değişir, 

 Eksplantlar gelişme döneminin başlangıcında aktif büyüyen sürgünlerden alındığında başarılı 

sonuçlar elde edilmektedir,  

 Anaç bitkinin yetişme ortamındaki ışık ve sıcaklık koşulları, beslenme durumu ve yaşı eksplantın 
büyüme ve gelişmesine etki etmektedir (Özkaynak ve Samancı, 2003). 

 

Bitki doku kültürü ortamı bir bitkinin normal olarak gelişebilmesi ve büyümesi için gerekli tüm 

besinleri içermelidir. Bu besin ortamı temelde; makrobesinler, mikrobesinler, vitaminler, diğer organik 
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bileşenler, bitki büyüme düzenleyicileri, karbon kaynağı ve bazı jelleştirme ajanlarından (katılaştırma 

durumlarında) oluşmaktadır (Murashige ve Skoog, 1962). 

 

Doku kültürünün temel aşamaları (Hepaksoy, 2004); 

 Anaç bitkinin seçimi ve yüzey sterilizasyonunun yapılması 

 Kültürlerin başlatılması 

 Sürgün çoğaltım aşaması  

 Sürgün gelişimi ve köklendirme aşaması 

 İn vitro köklendirme 

 İklime alıştırma ve toprağa aktarma 
 

Bu çalışmanın amacı, tıbbi açıdan önemli Pogostemon erectus (Dalzell) Kuntze’un farklı 

konsantrasyonlarda Zeatin içeren MS besin ortamlarındaki sürgün ucu eksplantlarından in vitro 

koşullarda hızlı ve çoklu sürgün rejenerasyonunu gerçekleştirmektir.   

2. MATERYAL VE METOT 

 

Bitki materyali olarak kullanılan Pogostemon erectus (Dalzell) Kuntze’un yüzey sterilizasyonu 

işlemi uygulanmadan önce 30 dk akan çeşme suyunun altında bekletilmiştir. Bitkilerin yüzey sterilizasyonu 

ticari çamaşır suyu (%30 NaOCI) ile muamele ile edilmiştir. 5 dk süreyle 3 kez durulama işlemi 

uygulandıktan sonra sürgün ucu eksplantları izole edilerek, hormonsuz Murashige ve Skoog (1962) (MS) 

besin ortamına aktarılmıştır. Buradan elde edilen steril ve sağlam eksplantlar çoğaltım çalışmaları için 

kullanılmıştır. Kültür ortamlarının hazırlanmasında MS besin tuzları (Tablo 1) ve %3 sükroz (Duchefa) 

kullanılmış ve jelleştirme ajanı olarak %0.65’lik agar (Duchefa) ilave edilmiştir. 

 

Denemelerde kültür ortamında 0.10-0,80 mg/L Zeatin (KIN) konsantrasyonları kullanılmıştır. 1N 

NaOH ve 1N HCl ile kültür ortamının pH’sı 5.7±0.1’e yapılmış ve otoklavda steril edilmiştir (1.2 basınç - 

120 ºC’de 20 dk). Denemelerde eksplantlar, beyaz ışık yayan diyotlar (LED) 24±1 ºC'de ve 16 saat ışık 

fotoperiyodunda kültüre alınmıştır. İn vitro köklendirmek için kesilen sürgünler 0,25 mg/L Indol-3-butirik 

asit (IBA) içeren MS ortamına aktarılmıştır.  

Rejenere sürgünlerin üzerindeki besin ortamı şebeke suyu ile arındırıldıktan sonra bitkiler, dış 

koşullara alıştırılmak için akvaryum ortamına aktarılmıştır. Akvaryum tabanına 4-5 cm yüksekliğinde dere 

kumu yerleştirilmiş olup, 24ºC sıcaklık ayarlı termostat ve 16 saat fotoperityodunda aydınlatma 

kullanılmıştır. Ayrıca akvaryum suyuna sıvı gübre ilave edilmiştir. 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

P. erectus sürgün ucu eksplantları sürgün rejenerasyonu için 0,10-0,80 mg/L Zeatin içeren MS 

ortamında kültüre alınmıştır. 10 gün sonunda eksplant üzerinde sürgün oluşumları gözlenmeye 

başlamıştır. Altı hafta sonra (Şekil 1) deneme sonlandırılmış ve eksplant başına sürgün sayısı ve sürgün 

uzunluğu verileri alınmıştır (Şekil 2,3,4). 
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Tablo 1. Murashige ve Skoog (1962) ortamında bulunan maddeler ve konsantrasyonları 

Bileşenler 
Konsantrasyon 

(mg/L) 

Makro Elementler 

NH4NO3 1650.000 

KNO3 1900.000 

CaCI2.2H2O 440.000 

MgSO4.7H2O 370.000 

KH2PO4 170.000 

Mikro Elementler 

KI 0.830 

H3BO3 6.200 

MnSO4.4H2O 22.300 

ZnSO4.7H2O 8.600 

Na2MoO4.2H2O 0.250 

FeSO4.7H2O 27.850 

CoCl2.6H2O 0.025 

CuSO4.5H2O 0.025 

Na2EDTA.2H2O 37.250 

Vitaminler 

Myo-Inositol 100.000 

Nicotinic Acid 0.500 

Pyrotinic Acid 0.500 

Thiamine-HCI 0.100 

Glycine 2.000 

 

 

Şekil 1. Farklı Zeatin dozlarını içeren MS ortamında P.erectus bitkisinin yaprak eksplantları sürgün rejenerasyonu 
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Şekil 2. Farklı Zeatin dozlarının P.erectus’ın sürgün ucu eksplantlarından sürgün rejenerasyon 

yüzdesine etkisi. 

 

Sürgün rejenerasyon oranı %66,66-100,00 arasında değişmiştir. %100,00 sürgün rejenerasyonları 

0,10 ve 0,80 mg/L Zeatin içeren MS ortamında elde edilirken, en düşük sürgün rejenerasyon yüzdesi 

0,40 mg/L Zeatin içeren MS ortamında elde edilmiştir (Şekil 2).  

 
Şekil 3. Farklı Zeatin dozlarının P.erectus’ın sürgün ucu eksplantlarından eksplant başına sürgün 

sayısı üzerine etkisi.    

 

Eksplant başına sürgün sayısı sürgün ucu eksplantında 11,72-17.45 adet arasında kaydedilmiştir 

(Şekil 3). En fazla eksplant başına sürgün sayısı 17.45 adet ile 0,80 mg/L Zeatin içeren MS ortamında, 

ardından ise 15,34 adet ile 0,40 mg/L Zeatin içeren MS besin ortamında tespit edilmiştir. Buna karşın en 

düşük sürgün sayıları 11,72 adet ile 0,10 mg/L Zeatin içeren MS ortamında elde edilmiştir.  
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Şekil 4. Farklı Zeatin dozlarının P.erectus’ın sürgün ucu eksplantlarından ortalama sürgün 

uzunluğuna etkisi.    

Kültür ortamında rejenere sürgünlerin uzunlukları 3,28-4,11 cm arasında kaydedilmiştir (Şekil 4). 

En yüksek sürgün uzunluğu (4,11 cm) 0,80 mg/L Zeatin içeren MS ortamı üzerinde kaydedilmiştir. 

Ardından ise 3,81 cm ile 0,40 mg/L KIN içeren MS ortamı üzerindeki eksplantlarda elde edilmiştir. En 

kısa sürgünler 1,60 mg/l Zeatin içeren MS ortamında saptanmıştır.  
İn vitro köklendirilmek için rejenere sürgünlerden kesilen bitkiler 0,25 mg/L Indol-3-butirik asit (IBA) içeren MS 

ortamında kültüre alınmış ve kök oluşumları başarıyla sağlanmıştır. Ardından bitkiler, içerisinde su bulunan 

akvaryum koşullarına aktarılmıştır. 4 hafta sonunda bitkilerin dış koşullara alıştırılması başarıyla sağlanmıştır. 

Benzer şekilde, in vitro koşullarda üretilen Ceratophyllum demersum L. (Karatas ve ark., 2014; Dogan ve ark., 

2015), Hygrophila polysperma (Roxb.) T. Anderson (Karatas ve ark., 2013), . Limnophila aromatica (Lamk.) Merr 

(Dogan, 2018a) ve Lysimachia nummularia L. (Dogan, 2018b). 

 

Sonuç olarak, farklı konsantrasyonlarda Zeatin içeren MS ortamında P. Erectus bitkisinin sürgün 

ucu eksplantları kültüre alınmış ve çoklu sürgün rejenerasyonları ve tam bitki üretimi başarıyla 

sağlanmıştır.  
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Abstract 

 

Under severe earthquake, link element in eccentrically braced frames show inelastic deformation while other 

elements such as columns, beams and braces remain elastic. Link elements are designed to have lower strength 

than other components. Design guideline of link element is given in AISC 341. One of the design parameter is 

detailing adequate stiffener to prevent premature web buckling. Spacing of stiffener is determined according to 

web height and thickness in AISC 341. Previous studies have showed that inaccurate welding reduce capacity of 

link. Trapezoidal web eliminates the requirement of stiffeners and reduces fabrication costs. Finite element models 

were used to investigate performance of links with trapezoidal web and flat web with stiffeners. Monotonic loading 

were applied to determine load carrying capacity. The results obtained from numerical models were presented. 

 

Keywords: Trapezoidal web, link element, finite element analysis. 

 

1. INTRODUCTION 

 

 

Eccentrically braced frames (EBFs), that stand yielding of a link beam between braces, have been 

demonstrated to provide ductility and energy dissipation under seismic loading. In AISC 2005 seismic 

code EBF design guideline for links having wide-flange cross-sections are given. On the other hand, 

utilization of wide flanges as link beams requires that they be braced out-of-plane to keep from lateral 

torsional buckling. This demand has restricted their use in bridge piers where lateral bracing is hard to 

maintain. In some bridge applications, very short links were applicated or specific account for link 

stability were made, which may have raised the cost of the projects. EBF systems may be used to replace 

present lacking pier brace systems. 

 

 

In EBF frames, a distance is either formed between the two edges of the bracing elements, or between 

the bracing element and the beam, or between the bracing element and the column. The formed span is 

called link (e). The principal objective of the link is to maintain a weak section in the frame which allows 

plastic  deformation capacity and absorb the energy released by the earthquake. EBFs are popular seismic 

load resisting systems as they integrate the high elastic stiffness of concentrically braced frames with the 

ductility and stable energy dissipation of moment resisting frames (Jeffrey et al. 2010). EBFs are defined 

by a positive combination of high ductility, stiffness and strength. The energy dissipation is reached 

through the yielding of a beam part named the link. On the other hand, next frame members, incorporating 

outer beam parts, braces, and columns, should keep essentially elastic (Kassai & Popov 1986).  

Therefore, eccentrically braced frames are called as a seismic load resisting system in which inelastic 

action is limited mainly to ductile links. So, the energy dissipation is obtained from flexural yielding if 

the link is long enough. If not, the link is exposed to shear yielding. 
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In this study,  finite element models were used for both trapezoidal web and flat web with stiffeners for 

link elements on steel frames in order to investigate the performance of the frame. Monotonic loading 

were applied to determine load carrying capacity. The results obtained from numerical models were 

presented in the last chapter. 

 
2. MATERIALS AND METHODS 

Analytical studies were conducted using nonlinear finite element software. Solid elements were used for meshing. 

Nonlinearity of material and geometry were introduced. The NLGEOM option in ABAQUS was used to take into 

account geometric nonlinearity. The simulations were modeled using the reduced integration eight node brick 

element with hourglass control. 

Web element was divided 6 layer, while other elements such as flange and stiffener were divided 4 layer for 

meshing. Optimum mesh size was obtained after conducting several numerical model. To account for welding 

between web and flange, tie constraint was used.  

 

Figure 22. Material Properties and Mesh Configurations 

 

The experiment conducted by Bozkurt et al. (2018) was modeled in order to verify numerical model. Material 

properties of test specimens (Figure 1.) were taken from Bozkurt et al. (2018). For verification, only submodel 

was modeled (Figure 1). Pretension loads were given to bolts according to AISC provision. Kinematic hardening 

was defined to carry out nonlinear analyses. Hysteresis behavior of numerical model and experimental results were 

compared in Figure 2. 
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Figure 2. Hystresis behavior and von mises distrubition of verified model 

 

In order to reduce computational time, only submodel of experimental setup was analyzed. Excellent correlation 

was obtained between numerical model and experimental setup.  Yielding was observed at the end of top and 

bottom flanges. 

 

For numerical studies, replaceable link with bolted end-plate was modeled. IPE240 section was selected for link 

element. Stiffeners of link element were designed according to AISC. Link element with trapezoidal web which 

has same weight with IPE240 section with stiffener was modelled according to EN 1993-1-5, Annex D. Monotonic 

loading was applied to models. 

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

For numerical studies, IPE240 section with stiffener designed according to AISC provision was modeled. Shear 

force was 530 kN at 0.15 rad rotation. Panel zones at web  and end of  bottom and top flanges exceed yield stress. 

Stiffeners and end plates remained elastic. Hysteresis behavior and von mises distrubition were given in Figure 3. 

Figure 

3. Hystresis behavior and von mises distrubition of link with flat web 
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Link with trapezoidal web designed according to Eurocode provision was modeled. In this case, shear force was 

600 kN at 0.15 rad rotation. Using trapezoidal web decrease stress concentration at web. Hysteresis behavior and 

von mises distrubition were given in Figure 4. 

 

 

Figure 4. Hystresis behavior and von mises distrubition of link with trapezoidal web 

5. CONCLUSION 

Numerical models were developed to compare behavior of link with flat web and link with trapezoidal web. The 

results indicated that using link with trapezoidal web in eccentrically braced frames increase strength capacity up 

to 12%.  This leads reduction in link weight. Hysteresis behavior of link elements were compared in Figure 5. 

 

 
Figure 5. Comparison of hysteresis behavior of flat web and trapezoidal web 
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Experimental analyses should be conducted to comprehend behavior of link with trapezoidal web. Due to nature 

of welding process, low cycle fatigue tests may give supporting results. Experimental studies are going to be 

conducted in Necmettin Erbakan University. 
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Abstract 

 

After the 1994 Northridge earthquake, reduced beam section developed in order to weaken beam section to prevent 

brittle failures in the connection. Reduced beam sections are used to decrease stress concentration near the 

connection. While radius cut reduced beam section is popular among research and construction, drilled flange 

reduced beam section offers easier fabrication and eliminates heat effects due to flame cutting. This paper presents 

the results of parametric study of drilled flange reduced beam sections. The parametric study involves 5 finite 

element models. In the finite element analysis, nonlinear material and geometry models were used. Reduced beam 

sections were tested under monotonic loading using ABAQUS software. The effects of the parameters a, b and c 

which are given in the AISC standard were examined. On the other hand, the effects of drilled hole size were also 

studied.  

 

Keywords: reduced beam section, earthquake, finite element analysis. 

 

1. INTRODUCTION 

After Northridge and Cobe earthquakes, reduce beam section (RBS) also known as dog bone has been started to 

use in moment resisting frames. Aim of the reduce beam section is to lessen moment capacity of beam at a 

predefined location which is adjacent to beam to column connection so that plastic hinge will form away from the 

column face.  This prevents damage to connection. Although trimming flange section reduces moment capacity of 

beam, effect of the overall structure strength is insignificant.  Various cutout shapes such as tapered cut, radius 

cut, constant cut and drilled flange have been developed.  These shapes are depicted in Figure 1. 

 

 
Figure 23. Reduced Beam Section Configurations (Sophianopoulos and Deri, 2011) 
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Swati and Gaurang (2014) performed experimental and analytical studies to investigate behavior of moment 

connection with and without reduced beam section. The results show that cyclic behavior of reduced beam section 

performed better hysteresis curve than without RBS. Rahnavard et al. (2015) carried out numerical analysis using 

ABAQUS software to study effects of cutouts shapes to cyclic behavior of reduced beam sections. Energy 

dissipation capacity, rupture index and out of plane deformations were compared. Reduced beam section with 

varied holes showed better performance than other connections.  

Drilled flange reduced beam sections were proposed in order to remove heat effects due to flame cutting. Vetr et 

al. (2012) performed cyclic loading to IPE270 profile using loading protocol recommended by ATC24 regulations. 

The flange of IPE270 profile was drilled with variable hole diameter (Figure 2.). The specimen completed 0.05 

rad rotation. Effective length of the plastic hinge in flange drilled RBS connection was higher than radius cut RBS 

connection. Due to higher effective length, lateral torsional buckling was reduced, which leads to increase in 

stability of beam. Moreover, energy absorption capacity of RBS via drilled flange was higher than RBS with radius 

cut. 

 

 

Figure 2. Reduced Beam Section with Variable Hole (Vetr et al., 2012) 

 

Atashzaban et al. (2015) conducted nonlinear numerical analysis in order to examine the effects of hole locations 

and hole configurations. The results showed that Equivalent Plastic Strain and Rupture Index of connection are 

affected by hole locations and configurations dramatically. 

The AISC standards limit a, b and c parameter in order to be formed plastic hinge into radius cut section. These 

parameters and limitations are given Figure 3. These limitations are valid for radius cut section.  

 

Figure 3. Limitations of a, b and c Parameters 
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The aim of this paper was to conduct numerical models to investigate a, b, c parameter which are given in AISC 

for drilled flange reduced beam section. The numerical models were developed to simulate experimental studies 

(Figure 4.) which are going to be conducted in Necmettin Erbakan University. 

 

 

Figure 4. Experimental Study 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

Beam to column T- subassemblage (Figure 5.) were modeled to represent experimental studies. Eight node reduced 

integration solid elements (C3D8R) was used to model T-subassemblage. Finer element mesh was used in beam 

section while coarse element mesh was used in other components in order to decrease computational time. The 

grid size of column and its stiffener were 40mm and the grid size of other components was 10mm except bolts 

which were given 5mm grid size (Figure 6). 

 

Figure 5. Experimental Study 
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The finite sliding surface to surface contact was used for surface between end plate of beam and column flange. 

The friction coefficient was taken as 0.3. Tie constrain was used for welding connection. Nonlinearity of geometry 

and materials were considered in all models.  

El-Tawil et al. (1998) founded that the effects of initial geometric imperfection is negligible to behavior of 

subassemblage. Later, Shen (2009) performed numerical analysis to examine the effects of geometric imperfection 

of T-subassemblage to behavior of beam. No difference was recorded between geometric imperfection of 1mm 

and 3mm. Therefore, any extra geometric imperfection were not introduced in this study. 

Three steps were defined in numerical models. Boundary conditions were defined in the first step of analysis. 

Pretension forces of bolt according to AISC standards were given in the second step of analysis. Loading was 

applied to top of the beam in the final step of analysis.  

 

Figure 6. Mesh Configurations 

 

Material properties (Table 1.) was selected from previous experiments. The tensile strain-stress properties of 

reduced beam section was given in Figure 7. ABAQUS uses true strain and stress; therefore, the engineering stress 

and strain were converted into true stress and strain. 

Table 20. Material Properties 

Young's Modulus (MPa) Poisson's Ratio Yield Strength (MPa) Tensile Strength (MPa) 

190000 0.3 300 585 
 

In test specimens, the effects of a, b, c and drilled hole diameters to behavior of reduced beam sections were 

compared. The b parameter was calculated as distance between centers the first hole and the last hole. The c 

parameter was calculated as distance to center of hole to flange edge. The defined parameters were displayed in 

Figure 7.  
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Figure 7. The Parameters 

 

Five different test specimens were developed. The parameters a, b, c and hole diameter used in numerical models 

were given in Table 2. 

Table 2. Material Properties 

 

 a b c hole diameter 

Model 1 120 150 30 30 

Model 2 180 150 30 30 

Model 3 120 150 30 40 

Model 4 120 210 30 30 

Model 5 120 150 50 30 

     
 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

In Model 1, the parameter a was selected as the lowest limit according to AISC. The results showed that yielding 

occurred around first hole. Any damage on beam-to-column connection was not observed. Hysteresis behavior 

and von mises distribution of numerical Model 1 were given in Figure 8. 

 

Figure 8. Hysteresis Behavior and Von Mises Distribution of Model 1 
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In Model 2, the parameter a was increased to 180mm which was upper limit according to AISC. In this case, 

yielding occurred at connection. Loading carrying capacity dramatically reduced. Hysteresis behavior and von 

mises distribution of numerical Model 2 were given in Figure 9. 

  

Figure 9. Hysteresis Behaviour and Von Mises Distribution of Model 2 

In Model 3, the parameter a was selected as 120mm. Hole diameter was increased to 40mm. Yielding was observed 

around first bolt. Load carrying capacity was a little lower than Model 1. Hysteresis behavior and von mises 

distribution of numerical Model 3 were given in Figure 10. 

  

Figure 10. Hysteresis Behavior and Von Mises Distribution of Model 3 

In Model 4, the parameter b increased to 210mm. The results were similar to Model 1. Hysteresis behavior and 

von mises distribution of numerical Model 4 were given in Figure 11. 
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Figure 11. Hysteresis Behavior and Von Mises Distribution of Model 4 

In Model 5, the parameter c was increased to 50mm. Yielding was observed at connection. Load carrying 

capacity lessened. Hysteresis behavior and von mises distribution of numerical Model 5 were given in Figure 12. 

  

Figure 12. Hysteresis Behavior and Von Mises Distribution of Model 5 

5. CONCLUSION 

Five numerical model were developed in order to study the effects of a, b, c parameters and hole diameter to 

behavior of reduced beam sections. Some of these parameters were not defined in AISC provision. These 

parameters were defined in previous sections. Comparison of hysteresis behavior of five numerical models is given 

in Figure 13. 
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Figure 13. Comparison of Hysteresis Behavior of Numerical Models 

 

Results of numerical models showed that increasing parameter a to upper limit given in AISC provision can cause 

damage at connection. Load carrying capacity reduced significantly. Increasing parameter b and hole diameter did 

not affect behavior of reduced beam dramatically, however, load carrying capacity decreased a little. Increasing 

parameter c leads damage at connection which cause reduction in load carrying capacity. 

It can be concluded that parameter which are given in AISC for reduced beam section cannot be applied to drilled 

flange reduced beam section. For drilled flange reduced beam section, comprehensive numerical and experimental 

analyses should be conducted to determine limitations for these parameters. 

REFERENCES 

Atashzaban, A., Hajirasouliha, I., Jazany, R. A., & Izadinia, M. (2015). Optimum drilled flange moment resisting connections 

for seismic regions. Journal of Constructional Steel Research, 112, 325-338. 

 

El-Tawil, S., Mikesell, T., Vidarsson, E., and Kunnath, S. K. (1998). "Strength and Ductility of FR Welded-Bolted 

Connections." SAC Report No. 98-01, SAC Joint Venture, Sacramento, California. 

Rahnavard, R., Hassanipour, A., & Siahpolo, N. (2015). Analytical study on new types of reduced beam section moment 

connections affecting cyclic behavior. Case Studies in Structural Engineering, 3, 33-51. 

Shen, Y. (2009). Seismic performance of steel moment-resisting frames with nonlinear replaceable links (Doctoral 

dissertation). 

Swati, A. K., & Gaurang, V. (2014). Study of steel moment connection with and without reduced beam section. Case Studies 

in Structural Engineering, 1, 26-31. 

Sophianopoulos, D. S., & Deri, A. E. (2011). Parameters affecting response and design of steel moment frame reduced beam 

section connections: an overview. International Journal of Steel Structures, 11(2), 133-144. 

 

Vetr, M., Miri, M., & Haddad, A. (2012). Seismic behavior of a new reduced beam section connection by drilled holes 

arrangement (RBS_DHA) on the beam flanges through experimental studies. In 15th World Conference of Earthquake 

Engineering (15WCEE), Lisbon, Portugal. 

 

  

0

30

60

90

120

150

0 0.03 0.06 0.09 0.12 0.15

Fo
rc

e 
(k

N
)

Rotation (rad)

MODEL 1 MODEL 2 MODEL 3 MODEL 4 MODEL 5



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                                  1256 

 

 

Investigation of physicochemical and nutritional properties of jujube (Zizyphus jujuba) and evaluation of 

alternative uses 

 

Müge Hendek Ertop1, Rabia Atasoy2 

 
1Kastamonu University, Faculty of Engineering and Architecture, Dept. of Food Engineering, Kastamonu-

TURKEY 
2Kastamonu University Institute of Science, Kastamonu-TURKEY 

 

*Corresponding author e-mail: rabiatasoy.06@hotmail.com 

 

Abstract 

 

Ziziphus jujuba which is also called jujube, red date, Chinese date, Indian date and hünnap is a drupe in the 

Rhamnaceae family. Although its’ homeland is China, it is cultivated in several regions Turkey.  Whereas its' 

crumb is hard and greenish before the jujube fruit is mature, it turns to black and purple color after ripening. It is 

generally consumed after harvesting as whole fruit form end of the storage period for ripening in our country. The 

oil obtained from the seeds of jujube, which also takes place in alternative medicine applications traditionally, is 

used for the treatment of severe diseases in Chinese medicine. In this study, basic physicochemical properties such 

as ash, pH, total acidity, protein, water/oil binding capacity and grain weight; various nutritional attributes such 

as, mineral content, antioxidant activity, and mineral bioavailability of jujube fruit cultivated from Mersin region 

have been determined. In view of the present findings, except local consumption as a snack food, its' alternative 

uses have been evaluated for the food industry. 

 

Keywords: Zizyphus jujuba,hünnap, jujube 

1. INTRODUCTION 

The scientific studies about agricultural food products in the world and in our country are increasing in recent 

years. Thanks to scientific studies, conscious consumers take into account the consumption nutritional and 

functional qualities of the foods as well as their taste and smells. Therefore, production and consumption of fiber, 

vitamin and mineral rich fruits and vegetables have increased. Especially, functional and nutritional attributes of 

regional or traditional food products have been rediscovered (Kadakal and Yaşa, 2016). A member of the 

Rhamnaceae family, Zizyphus jujuba, commonly called jujube, is the fruit of a tree which has 40 species and grows 

mainly in the warm and subtropical areas of Southeast Asia, China, and the Mediterranean region where included 

Marmara, western and southern Anatolia in Turkey (Singh and  Arya, 2011). Mineral content has significance in 

terms of human and plant nutrition. Li et al. (2007) made a comparative study on five cultivars of jujubes in China 

regarding their differences in nutritional compositions (minerals, vitamins). Pareek (2002) also reported the 

nutritional composition of jujube fruit. The study showed that the major mineral constituents in jujube fruit are 

potassium, phosphorus, calcium, and magnesium and that other minerals found in considerable amounts are iron, 

sodium, zinc, manganese, and copper. Also, it contains a high amount of sugar. This mineral content of jujube 

contributes to enhancing cardiovascular health and metabolism (Yaşa, 2016) The scientists reported that the jujube 

is a good source of nutritional compounds. However, there is no adequate study about nutritional and various 

physicochemical properties of jujube fruit which is cultivated in Turkey. In this study, various physicochemical 

properties such as ash, protein, moisture, water/oil binding capacity, grain weight, color and nutritional attributes 

such as mineral content, antioxidant activity and bioavailability have been determined. 
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2. MATERIALS AND METHODS 

2.1 Materials 

Jujube fruit samples used in the research were obtained from Mersin province in several local market. Then they 

were homogenized before the analyses. 

2.2 Methods 

2.2.1 pH and Titration Acidity 

For measurement of pH, the sample and distilled water were mixed (1:9, w/v) by ultra turrax (IKA, T25, Germany) 

until a homogeneous mixture was obtained, then pH was measured with pH meter. The same mixture was titrated 

with 0.1 N NaOH, and total titratable acidity (TTA) was measured (Rizzello et al. 2016).  

 

2.2.2. Moisture 

The crust and crumb were homogenized, and 5 g was weighed out. Moisture was determined by oven drying at 

105 °C to constant weight and then calculated. 

 

2.2.3. Crude Cellulose 

It was determined according to the method used by Akyildiz (1984), slightly modified. 

 

2.2.4. Colour 
The colour profile of bread crust and bread crumb were determined using a colourimeter (Konica-Minolta, CR400, 

Japan) as L*, a* and b*. The measurement was performed on five points from the crust and crumb. Mean values 

were calculated (Torrieri et al., 1999). 

 

2.2.5. Ash 

It was determined accordingto AOAC (1990) method. 

 

2.2.6 In-vitro mineral digestibility (MD) 

The sample (1 g ) was incubated with 25 mL of pepsin solution ( 0.03 N 1 L HCl+2 g pepsin ) at 37°C for 3 h. 

Each sample was filtered by ashless filterpaper (Whatman). The pellet and filter paper wer burned together in the 

furnace and the ash value wa calculated. The digestible mineral content was obtained with their differences. The 

MD value (%) was obtained by using the following equation (Saharan et al., 2001): 

 

𝑀𝐷% =
Digestible Mineral Content

Total Mineral Content
𝑥 100       (1) 

 

2.2.7. Mineral Content 

The mineral composition amounts were determined by an ICP-AES  as explained by Kilci and Göçmen (2014). 

 

2.2.7. Scanning Electron Microscopy (SEM) 
The sample coated with 30 mÅAu / Pd for 35 sec. with SC 7620 mini Cressington Sputter Coater 108 Auto were 

examined by SEM (FEI, Quanta FEG 250, USA) (Aponte et al. 2014). 

 

2.2.8. Antioxidant Activity 

The antioxidan activity, the extraction was carried out according to Değirmencioğlu et al. (2016). Antioxidant 

activity was determined by the method described by Karamac et al.(2002) with minor modification, as inhibition 

% using the α,α diphenyl-β- picrylhydrazyl (DPPH) radical scavenging assay. In the study, the 0.020 mL extract 

was mixed with 2.5mL of methanol and a methanolic solution of DPPH (1mM, 0.300mL) was then added. It was 

calculated as inhibition %.  

 

3. RESULTS  
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In this study, some physicochemical properties of jujube fruit were investigated. Proximate compositional profile 

of the of jujube was given in Table 1. The physicochemical values ranged, moisture content 78.5-84.2% and 

protein content 1.24-2.96% depending on their varieties in a study that conducted by Kundi et al (1989). According 

to the results obtained in the study, jujuba fruit was a very rich source, especially in terms of K. K content of jujube 

fruits, was determined to be 13060 ppm.The jujube was also rich in terms of Si and Ca. This results indicated that 

the major mineral constituents in jujube fruitare K, P, Ca and Cl, and those other minerals found in considerable 

amounts are Fe, Na, Zn, Maand Cu.Physical and nutritional properties of jujube fruits from Aegean regions were 

studied by Akbolat et al. (2008), who studied a bulk of fruit from a single source; they only reported the average 

values. They reported protein (14.13%), K (0.12%), Ca (10.21%), P (0.12%), Mg (0.07%), and N (2.26%) content 

on dry weight (DW) basis. 

 

Table 1.Some physicochemical properties of jujube fruit fractions 

  Crumb Crust Whole fruit** 

Moisture (%)  20.41±0.28 16.97±0.70 20.43±0.04 

Colour (%) 
L* 

a* 

b* 

62.02±1.08 

8.61±1.42 

34.50±2.03 

32.56±1.47 

25.55±2.04 

18.88±1.27 

- 

- 

- 

Fat (%)  nd* 0.52±0.00 nd* 

Protein (%)  - - 2.93±1.47 

Crude cellulose (%)  - - 5.51±1.02 

Ash (%)  1.96 ±0.01 2.53±0.01 2.22±0.02 

Carbohydrate (%)  - - 68.91±0.25 

pH  - - 3.05 ±1.25 

Titration acidity (%)  - - 2.88±1.13 

Digestible ash  - - 1.84±0.04 

%Mineral digestibility  - - 84.74±1.29 

Inhibition (%)  - - 64±0.42 

*non-determined 

**except kernel 

Table 2. Mineral content of jujube fruit 

Mineral ppm 

K 13060.0±2.98 

Si 2783.0±1.12 

Ca 1633.0±1.56 

P 1227.0±1.03 

Al 916.7±0.05 

Ti 85.2±0.22 

Fe 37.8±0.97 
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SEM microscope images were captured from the crumb and crust of the jujube fruit. SEM images clearly show 

polymeric cellulose structures. This polymeric cellulose structure was confirmed by the result of crude cellulose 

analysis. The crude cellulose level was found as 5.51%. Also, various measurement was performed which were 

seen in Figure 1a, Figure 1e, and Figure 1f. The thickness of the crust was determined as 43.48 µm. The diameter 

of the polymeric cellulose structures was measured as 43.73 µm. Additionally, there were very small granules 

which were supposed to be starch granules. They were visually homogenous, and their diameter was found as 7.07 

µm. 

 

             (a)                                                       (b)                                                    (c) 

 

 

 (d)                                                 (e)                                                     (f) 

Figure 1. Scanning Electron Microscopy (SEM) micrographs of crust (600X) and crumb texture 

(200X, 500X, 1000X and 2500X) of jujube fruit 

 

4. DISCUSSION and CONCLUSION 

According to the results obtained, it is thought that the jujube fruit which is rich in mineral content and fiber is a 

good food source for direct consumption and may be a good additive for different foods when dried. The study 

revealed that the jujube fruit (especially in dried and powder form) can be valorized in future studies as fortifying 

and hydrocolloid ingredient due to its' high carbohydrate content in a different type of products. Moreover, the 

bakery products such as cake can be fortified by its' dried form due to its' mineral bioavailability and high mineral 
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and fiber content. In the light of the findings of the present study, further detailed exploration of the beneficial 

properties of chickpea sourdough for the bakery industry and consumers is now required. 
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Abstract 

 

The most consumed drink in the world is tea after water.Green tea is a kind of tea where fresh tea 

leaves are produced without fermentation.  It has been used for centuries in traditional Chinese medicine. 

During green tea production, enzymatic oxidation of catechins is not allowed. In green tea production, 

the enzyme activity in the leaf is  firstly stopped by applying heat. The color of green tea is completely 

green due to the non-oxidation of catechins. Green tea has high antioxidant, antimutagenic, 

anticarcinogenic and antibacterial activities and  protects against especially cancer and cardiovascular 

diseases because it contains high concentrations of phytochemicals. It has also been known for many 

years that green tea has a diuretic properties such as black tea. This potential of green tea is mostly due 

to catechins and EGCG. In this study, the antioxidant, anticarsinogen, antimicrobial and antiuretic 

properties of  the high concentrations polyphenols in green tea will be rewiewed and the effects on many 

diseases such as cardiovascular diseases, cancer, hypertension, obesity and anemia will be interpreted. 

 

Key words: green tea, cathechin, poliphenols, pytochemicals 

1. INTRODUCTION 

Green tea (camellia sinensis) is a plant that grows in many tropical and subtropical regions [1]. The 

tea, which is the most consumed drink in the world after water, has been used for treatment in traditional 

Chinese medicine for thousands of years. Since green tea contains a large number of natural phenolic 
compounds, it is being continued to be used for health purposes. 

 

In recent years, with the numerous scientific researches, new findings about the medicinal 

properties of both green and black tea and benefits on many health problems, especially cancer, have 

increased the interest to this plant. Depending on how the tea plant is processed, it is produced as four 

main tea varieties. These teas are white, green, oolong and black tea. White tea is produced from very 

young leaves and buds that are not yet green. Green tea is produced from mature leaves with minimal 

processing (only dries). Oolong tea is produced from partially fermented mature leaves and black tea is 

produced from fully fermented mature leaves. Green tea, which accounts for about 20% of the world's 

tea production, is mostly consumed in China, Korea and Japan. (Gupta et al., 2014,  Jigisha et al.,,2012, 

Wanda et al, 2017). 
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1.1 Green Tea Processing 

 

Green tea is obtained by very little processing of mature tea leaves. During green tea production, 

enzymatic oxidation of catechins is not allowed. In green tea production, firstly, the polyphenol oxidase 

enzyme activity in the leaf is stopped by thermal application. Thus, the formation of polyphenolic 

compounds which is responsible from the color of black tea  from flavanols is prevented. Catechins in 

green tea are completely green since they do not undergo oxidation. The other important process is the 

rounding where the leaves are cut and twisted. The final form of green tea depends on the type of variant 

produced (Cabrera et al. 2006).    

 

Polyphenols are oxidized by the enzyme polyphenoloxidase. To prevent this, green tea leaves are 

rapidly heated after harvest and thus the polyphenol oxidase is inhibited. On the other hand, black tea 

leaves are dried first, then rolled and crushed, which promotes oxidation (Cabrera et al. 2006).   

 

1.2 Green tea components 

 

The chemical composition of green tea is quite complex. The structure includes protein, amino 

acid, carbohydrate, fatty acid, sterol, xanthine base, pigment, volatile compound vitamins, minerals and 

trace elements (Cabrera et al. 2006, Fung et al. 2003, Xu et al. 2003 ). Table 1 summarizes the average 

chemical composition of green tea leaves.  

 

 

Table 1. Mean Composition (%) of Green Tea and Black Tea (and Its Infusion)( Cabrera et al. 

2006) 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

* Data refereed to dry weight of tea leaves. ** Black tea; infusion time: 3 min. *** Especially 

flavonoids, **** Oxidised phenolic compounds  

 

Polyphenols are the most important components of green tea. The most effective group of 

polyphenols in green tea leaves is flavonoids. Flavonoids in green tea contains especially the high 

amounts catechins and catechin derivatives.  Catechins in green tea;  epicatechin (EC), epicatechin-3-

gallate (ECG), epigallocatechin (EGC), and epigallocatechin-3-gallate (EGCG) (Figure 1). The most 

abundant of these in green tea is EGCG (60%) elements (Cabrera et al. 2006, McKay et al. 2002). The 

amount of catechins in tea varies depending on which leaves are harvested, how the leaves are processed 

and how the tea is prepared. In addition, where the leaves grow (geographically) and the growing 

Compound  Green tea*  Black tea*  Infusion† 

demleme 

Proteins  15 15 trace 

Aminoacids  4 4 3,5 

Fibre  26 26 0 

Others carbohydrates  7 7 4 

Lipids 7 7 trace  iz 

Pigments  2 2 trace 

Minerals  5 5 4,5 

Phenolic compounds*** 30  5  4.5  

Oxidised phenolic 

compounds**** 

0 25 4,5 
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conditions affect the amount of catechin  (Wanda et al. 2017, Liu et al.  2015, Lantano et al. 2015). Green 

tea also contains condensed and hydrolyzable tannins (Engelhardt,  et al. 2004). 

 

 
 

Figure 1. Chemical structure of gallic acid and the major catechins in green tea.  (1) GA, gallic 

acid; (2) GC, (_)-gallocatechin ; (3)  (C) (+)-catechin ;  (4) ECG, (_)-epicatechin-3-gallate; (5) EC, (_)-

epicatechin;  (6) EGCG, (_)-epigallocatechin-3-gallate; (7)  EGC, (_)-epigallocatechin  (Forester and 

Lambert, 2011). 

 

 

Green tea has the highest concentration of polyphenols compared to other teas, including EGCG. 

So it may be why green tea can induce apoptotic cell death in cancer better than other teas (Lin et al. 

2003). It has been shown that catechins can inhibit lipid hydroperoxide formation and toxicity, and have 

a effect scavenging superoxide, peroxynitrite and other free radicals. Again, many studies have shown 

that catechins increase the catalytic activity of antioxidant enzymes. Furthermore, catechin has been 

shown to significantly inhibit the increase in MDA (Malondialdehyde) level formated as a result of lipid 

peroxidation (Mustata et al.  2005, Cabrera et al. 2006). 

 

Table 2. Compounds in green tea (Wanda et al. 2017) 
 

Yeşil çayda bulunan kimyasal bileşikler 

Proteins   mostly enzymes  

Aminoacid 5-Nethylglutamine, glutamic acid, tryptophan, glycine, serine, aspartic 

acid, tyrosine, valine, leucine, threonine, arginine, lysine 

carbohydrate cellulose, pectins, glucose, fructose, sucrose; (5-7% dry weight) 

Lipits linoleic and –linolenic acids  

Pigments chlorophyll and carotenoids 
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Minerals and trace 

elements   

Ca, Mg, Cr, Mn, Fe, Cu, Zn, Mo, Se, Na, P, Co, Sr, Ni, K, F and Al  

Phenolic compounds flavonoidler  (EGCG, ECG, EGC,EC) 

Vitamins B, C, E 

Volatile compounds  aldehydes, alcohols, esters, lactones, hydrocarbons 

Xanthic bases caffeine and theophylline  

 

 

The amounts of catechin in green tea are found as quite high. Expecially, EGCG, EGC and ECG 

are  the  

catechins present in higher percentages (7.358% 3.955% and  0.910-3.556%,  respectively) 

(Cabrera et al. 2006). In studies with different processed teas, EGCG and total catechin levels were 

analyzed and the sequence was determined in the following order: green tea (old leaves) > green tea 

(young leaves) and oolong tea > black tea (Lin et al. 2003).  

 

1.3 Bioavailability of Green Tea Catechins 

 

Catechins and their metabolites have been identified in blood plasma, urine, and various tissues. 

Studies have shown that metabolites detected in blood plasma are ECG, EGCG, EC and EGC and 

metabolites detected in urine are EC and EGC. The potential health effects of catechins depend on both 

the amount consumed and their bioavailability (Manach et al., 2004). Studies have shown that catechins 

(EC, ECG, EGC, and EGCG) are absorbed from the intestine. Catechin levels in human blood plasma 

reach peak in 2-4 hours after ingestion (Yang et al., 1998, Cabrera et al. 2006). The components usually 

reach between 4-6 hours after ingestion to peak concentrations of in the urine.  Kim et al. (2000) observed 

that when rats were given GTP with their drinking water during 28 days, were determined high amounts 

EGC and EC in the esophagus, large intestine, kidney, bladder, lung, and prostate. EGCG levels were 

higher in the esophagus and large intestine, but lower in other organs, likely due to poor systemic 

absorption of EGCG. So, in humans, EGCG may be less bioavailable than other green tea catechins 

(Yang et al., 1998, Cabrera et al. 2006). 
 

 

For many years, many researches have been carried out about the health problems of green tea. As 

a result of the studies, it was determined that green tea has a lot of health benefits. These benefits result 

of the anticarcinogenic, anti-inflammatory, antimicrobial, and antioxidant properties.  These show 

benefits on about lot of diseases and methabolic process. It is known that green tea inhibits or delays the 

formation of cancer, arthritis, cardiovascular and other disorders. 

 

1.4 Biochemical properties of green tea and its effects on health 

 

1.4.1 Antimicrobial and Antiviral effects 

 

A large amount of research has been performed on the antimicrobial and antiviral activiteleri of 

green tea catechins.  Studies have shown that especially epigallocatechin-3-gallate (EGCG) has antiviral 

effects of GTCs against different viruses. GTCs have shown inhibitory activities against various viruses 
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originating from human, animal and fish (Lin et al.  2015, Zhao et al. 2014, Xu et al. 2017). It has been 

shown that EGCG is effective on HIV virus (human immunodeficiency virus) and inhibits its binding to 

lymphocytes (Nace et al. 2003).  It is determined that green tea shows its antimicrobial activity by 

inhibiting bacterial fatty acid synthesis, by inhibiting bacterial fatty acid synthesis, by inhibiting the 

bacterial fatty acid (Isaacs et al. 2011). 
 

 

1.4.2 Antioxidant effects 
 

Antioxidants protect cells against the harmful effects of reactive oxygen species (such as 

superoxide anion (•O2
–), hydrogen peroxide (H2O2), peroxyl radical (ROO-), hydroxyl radical (OH).The 

imbalance between antioxidants and reactive oxygen species leads to oxidative stress and results in 

cellular damage. Some enzymes (such as superoxide dismutase, peroxidase, catalase, glutathione 

reductase), vitamins (C and E), proteins (albumin, ferritin), amino acids (such as histidine, aginin) and 

polyphenols (catechin type flavonoids) serve as antioxidant scavenging free radicals. The beneficial 

effects of EGCG most likely be based on its antioxidative activity (Bose et al., 2007). Studies are  shown 

that  EGCG reacts with .O2
–, leading to oxidation of the D-ring (Severino et al., 2009) and  also  can 

scavenge •HO- and •O2
– (Shi et al., 2000). It has been reported that the antioxidant capacity of green tea 

particles is 20 times stronger than that of vitamin C (Hijazi et al., 2015). 

Green tea polyphenols cause also pro-oxidant reactions. Catechol group of green tea polyphenols 

accelerates ROS production under Fenton conditions. EGCG and EGC react with H2O2 to form 

oxidation products (Zhu et al 2000).  In these reactions, by reduction of copper II by green tea 

polyphenols, the hydroxyl radical and superoxide anion are formed and consequently the cellular DNA 

damage is induced (Malik et al. 2003). Green tea polyphenols have been reported to have direct or 

indirect antioxidant effects. Green tea polyphenols scavenge reactive oxygen species (ROS) by 

generating more stable phenolic radicals. The radical scavenging feature of EGCG stems from the 

presence of the galloyl group in ring B and D. EGCG reacts with O2
– leading to oxidation of the D ring 

(Severino et al. 2009).  Electron paramagnetic resonance (EPR) has also shown that EGCG can scavenge 

OH and O2
– (Shi et al. 2000, Forester et al. 2011). Green tea polyphenols have been shown indirect 

antioxidant effect by increasing the levels of antioxidant enzymes such as glutathione peroxidase and 

reductase, glutathione-S-transferase (GST), catalase, quinone reductase and superoxide dismutase (Lee 

et al. 1995).  

 

 
 

Figure 2. Scavenging and formation of ROS mechanisms by green tea polyphenols. These 

mechanisms are applicable to all green tea polyphenols, but Epigallocatechin gallate is shown as a 

representative molecule  (Forester and Lambert 2011). 
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1.4.3 Anticarcinogen effects 
 

Studies with green tea have shown that it inhibits and reduces the number of tumors in different 

organ tissues such as skin, lung, liver, stomach, mammary gland and colon (Chen et al. 2008). In 

particular, animal studies and clinical studies suggest that EGCG may play an important role in the 

prevention of cancer (Fujiki et al. 2000). Green tea has the highest concentration of polyphenols 

compared to other teas, especially EGCG; therefore, green tea can cause more apoptotic cell death in 

cancer than in other teas (Lin et al. 2003,  Forester and Lambert, 2011). It is reported that tea catechins 

inhibit the onset, progression and transformation stages of cancer, and protects against chemical 

carcinogens that cause stomach ( Fujino et al. 2002), lung (Zhong et al. 2001), prostate (Jian et al. 2004), 

esophagus (Wang et al. 2002), duodenum, breast (Wu et al. 2003), ovarian (Zhang et al. 2002) and colon 

cancer. A large number of studies have shown that green tea polyphenols such as EGCG and EGC induce 

apoptosis in breast cancer cells in particular. (Kavanagh et al. 2001). EGCG has also been shown to 

inhibit various types of cancer cells more than other green tea polyphenols (Valcic et al. 1996) but has 

no effect on normal cells (Lin et al. 1996). 

 

1.4.4 Anti-inflammatory effects 

Inflammation usually leads to cancer. EGCG and ECG (not EGC or EC) have anti-inflammatory 

effects because they induce apoptosis at monocytes at concentrations of 10 to 50 μM (Kawai et al. 2005) 

Selenium increases the anticancer activity of green tea (Li et al. 2008). 

 

1.4.5 The effect of catechins on cardiovascular diseases 

 

Cardiovascular diseases are the leading cause of mortality in among both men and women in the 

World. Recent studies have focused on the effects of dietary strategies on cardiovascular diseases and 

how flavonoid components are effective against cardiovascular problems. Catechins have been reported 

to have a significant effect on the prevention of cardiovascular disease. These studies show that catechins 

can be effective against cardiovascular problems by modulating blood lipid metabolism, protecting 

vascular endothelium and lowering blood pressure, total colesterol and LDL levels  (Chen et al. 2017, 

Onakpoya et al. 2014, Bogdanski et al.. 2012). It increases the burden on the heart and blood vessel wall 

pressure when blood pressure is higher than the normal range, which can damage blood vessels and very 

easily induce cardiovascular diseases (Wanda et al. 2017). Recently,  the studies shown that consumption 

green three cups tea per day is decreased the rate of myocardial infarction about 11%  (Peters et al. 2001). 

Another recent study found that increased intake of dietary flavonoids was associated with a decreased 

risk of CVD (Wanda et al. 2017). It is shown that catechins promote the expression of heme oxygenase 

so as to maintain blood pressure balance in the body regulating nicotinamide adenine dinucleotide 

phosphate (NADPH) oxidase gene subtype (Nagao et al. 2007).  

 
 

1.4.6 The effect of catechins on lipid metabolism 

 

Studies have shown that different types of catechins can reduce blood fat accumulation and 

consequently regulate serum triglyceride, total cholesterol, low density lipoprotein cholesterol and 

apolipoprotein B levels. Catechins increase the activity of antioxidant enzymes in order to remove free 

radicals and prevent oxidative damage and reduce lipid peroxidation(Chen et al. 2017). In addition, 

catechins can reduce the accumulation of cholesterol and oxidation products in the arterial walls by 
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capturing free radicals and thus play a role in the prevention of ateroskleroz (AS) by improving blood 

circulation (Liu et al. 2002, Yu et al. 2012).  

1.4.7 The effect of catechins on diabetes 

Green tea is traditionally used to control blood sugar. In particular, it has been shown in a study on 

animals that green tea can help prevent type 1 diabetes and slow down its development (Waltner-Law 

2002). In addition, EGCG has been shown to increase insulin sensitivity and repair damaged beta cells 

(Anderson and Polansky 2002).   Studies revealed that EGCG,  blocks sodium-dependent glucose 

transporter 1 (SGLT1) (Kobayashi et al. 2000). Recently, green tea and green tea extracts were 

demonstrated  to cause benefical effect on glucose metabolism   of type II diabetes mellitus (Park et al. 

2014).  

1.4.8 Other effects 

Studies have shown that EGCG accelerates metabolism and helps break down fats. By reducing 

reactive oxygen species levels, it is determined that catechins reduces infertility and improve the quality 

of gametes in both males and females (Roychoudhury et al. 2017). Green tea can be used externally to 

stop or slow bleeding from cuts and scrapes and to relieve itchy insect bites, finally it can also regulate 

blood sugar and insulin levels (Stensvold et al. 1992).   

1.5 Harmful effects on metabolism 

1.5.1 Hepatotoxicity  

Green tea extracts and catechins, which are taken orally at high doses, have been reported to 

increase the ALT AST ASP levels in the liver. Hepatotoxicity may be due to the ability of EGCG or 

other tea metabolites to induce oxidative stress in the liver if catechin plasma levels increase. According 

to the reported information, it has been reported that women are more sensitive to tea hepatotoxicity. 

(Mazzanti et al. 2009).   

1.5.2 Anemia  

 

The absorption of non-hem iron has been reported to reduce polyphenols, phytate, dietary fiber, 

certain proteins and amino acids. Expecially, it has long been known that tea polyphenols adversely affect 

the absorption of non-iron (Mehta et al. 1992).  But,  suggest does not affect iron absorption as long as 

the tea is not consumed with an iron-containing meal (South et al. 1997). In addition, it has been reported 

that green and black tea extracts inhibited the intake of folic acid and therefore, the use in pregnancy 
should be limited (Alemderoğlu et al. 2008). 

 
2. CONCLUSIONS 

Green tea has been consumed in order to maintain and improve health for ages.  Nowadays, green 

tea is considered one of the most promising dietary agents for the prevention and treatment of many 

diseases and consequently, it is being studied extensively worldwide. It is known that green tea partucules 

are a lot of benefit against degenerative diseases, including obesity, cancer, cardiovascular diseases, type 

2 diabetes and various inflammatory diseases. Green tea catechins play a role in many biological 

activities such as antioxidation and modulation of various cellular lipids and proteins. However, other 

studies have reported that chronic consumption of green tea may result in hepatic failure, neuronal 

damage, and exacerbation of diabetes.  This results suggesting that interindividual variations in the green 

tea effect are large. 
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Özet 

Konfeksiyon sektöründe işlemlerin karışıklığı, çalışan sayısının fazlalığı ve değişken olması nedeniyle üretim 

birimlerinin belirli bir zamandaki verimliliğini belirlemek oldukça güçtür. Bu yüzden verimliliği ölçen belli 

teknikler geliştirilmiştir. İş etüdü tekniği verimliliği tespit etme ve arttırma tekniklerden biridir. İş etüdü, üretim 

faktörlerinin kullanım etkinliğini yükseltmekte ve özellikle emeğin verimliliğini artırmada yaygın şekilde 

kullanılmaktadır. Ayrıca zaman etüdü tekniğinin maliyetinin oldukça düşük olmasına karşın ciddi verimlilik 

artışları sağlayabiliyor olması, bu tekniği özellikle küçük boyutlu işletmeler için gerekli ve faydalı kılmaktadır. İş 

etüdü, iş ölçümü ve metot etüdü tekniklerini kapsamaktadır. Metot etüdü, daha kolay ve etken yöntemlerin 

geliştirilmesi, uygulanması ve maliyetlerin düşürülmesi amacı ile bir işin yapılışındaki mevcut ve önerilen yolların 

sistematik olarak kaydedilmesi ve eleştirilerek incelenmesidir. İş ölçümü ise nitelikli bir işçinin, belli bir işi, belli 

bir çalışma hızıyla (randıman) yapması için gereken zamanı saptamak amacıyla geliştirilmiş tekniklerin 

uygulamasıdır. Bu çalışmada takım elbise üretimi yapılan bir firmada pantolon bandında üretilen 2 farklı model 

pantolon için üretim akışı oluşturulmuştur. Daha sonra bu bantta zaman etüdü uygulaması yapılmış ve bu 

uygulama ile standart süreleri belirlenmiştir. Belirlenen standart süreler sayesinde işletmeye aynı modellerden 

gelen siparişlerin tamamlanma süresini ve çalışan sayına bağlı olarak değişen üretim verimliliğini tahminlemek 

mümkün olmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Konfeksiyon, zaman etüdü, verimlilik, takım elbise üretimi 

 

1. GİRİŞ 

Endüstrideki temel ilke, bir çalışanın adil bir günlük çalışma hakkına sahip olduğu, adil bir günlük ödeme hakkını 

almasıdır. Adil bir günlük çalışma, standart bir hızda çalışırken kalifiye bir çalışan tarafından üretilebilecek iş 

miktarı ve işin, süreç sınırlamalarıyla kısıtlanmadığı zamanını etkin biçimde kullanması olarak tanımlanabilir. 

Kalifiye eleman terimi, söz konusu işin gereklerine uygun olarak, işin herhangi bir aşamasını ve tüm aşamalarını 

tam olarak tatbik edebilen ve tatmin edebilecek çalışanların temsilci ortalaması olarak tanımlanabilir. Standart hız, 

ne hızlı ne de yavaş çalıştığı ve belirli bir işin fiziksel, zihinsel ya da görsel gereksinimlerini dikkate aldığında, 

bilinçli, kendi kendini yürüten, kalifiye bir çalışanın etkin performans oranı olarak tanımlanabilir. Etkin kullanım, 

makul dinlenme ve kişisel ihtiyaçlar için gerekli olanın dışında, işin temel işlemlerini gerçekleştirirken standart 

bir hızın korunması olabilir. İş ve zaman etüdü, adil günlük çalışmayı belirleyen bir yöntemdir (Freivalds, 2009). 

İş etüdü tekniği, verimliliği arttırma tekniklerden biridir. İş etüdü, üretim faktörlerinin kullanım etkinliğini 

yükseltmekte ve özellikle emeğin verimliliğini artırmada yaygın şekilde kullanılmaktadır. İş etüdü tekniklerinden 

biri olan zaman etüdü tekniğinin oldukça düşük maliyetli olmasına karşın, ciddi verimlilik artışları sağlayabiliyor 

olması, bu tekniği özellikle küçük boyutlu işletmeler için gerekli ve faydalı kılmaktadır (Temiroğlu 2007). Zaman 

etüdü çalışması 1880 yılında geliştirilmiştir. Frederick Taylor, bir işi ölçmek için kronometreyi ilk kullanan kişidir 

(Meyers ve Stewart, 2002). O zamandan beri pek çok araştırmacı, farklı sektörlerde farklı amaçlar için zaman 

etüdü tekniklerini kullanmıştır (Abbey ve ark., 2012, Pigage ve Tucker, 1954, Hashim, 2010, Bircan ve İskender, 

2005, Lopetegui ve ark., 2004, Magu ve ark., 2015, Al-Saleh, 2011). 

El emeği ve çalışan performansının son derece önemli olduğu, ülkemizin lokomotif sektörü olarak adlandırılan, 

hazır giyim sanayi, Türkiye’nin kalkınmasında önemli bir yeri olan ve sektörler arasında ihracatı ile ülkeye 

kazandırdığı net döviz girdisiyle, istihdam oranıyla ilk sıralarda yer almaktadır. Ocak-Haziran 2018 döneminde 

Türkiye’nin hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatı 2017 yılının aynı dönemine göre %7,7 artış ile 8,8 milyar dolar 
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olmuştur. 2018 yılı hazırgiyim ve konfeksiyon ihracatında önce çıkan ürünler içinde üçüncü sırada %8,1’lik pay 

ile erkek dokuma takım elbise, ceket ve benzeri ürünler gelmektedir (İTKİP, 2018). 

Bu çalışmada, bir konfeksiyon işletmesindeki takım elbise pantolonu üretiminde iş akışı ve standart birim sürenin 

belirlenmesi için öncelikle ürüne ait iş akışı oluşturulmuştur. Üretim bandında uygulanan zaman etüdü çalışmasına 

ve sonuçlarına yer verilmiş, alınan zaman değerleri istatistiksel olarak analiz edilmiştir. 

 

2. MATERYAL VE METOD 

2.1 Zaman Etüdü Ekipmanı 

Zaman etüdü çalışmasını yürütmek için gerekli minimum ekipman bir kronometre, zaman çalışma tahtası, zaman 

çalışma formları ve hesap makinesidir. 

Zaman etüdünde genellikle iki tür kronometre kullanılmaktadır. Birincisi, mekanik kronometre ikincisi ise daha 

pratik ve kullanışlı olan dijital kronometrelerdir. Dijital kronometreler ise hem kullanım açısından hem de daha 

ayrıntılı bilgi elde edilmesi açısından daha yaygın kullanım alanına sahip olan araçlardır. 

Etüt altlığı, kontrplaktan veya uygun bir maddeden yapılan bir altlık olup, zaman etüdü formları ile kronometrenin 

üzerine yerleştirilerek rahatça gözlem yapılmasında kullanılmaktadır. Altlık, etüt uzmanının sol eliyle hem etüt 

altlığını tutmasına hem de kronometreyi çalıştırıp durdurmasına imkân verecek şekilde hazırlanmalıdır. 

Zaman etüdü kayıt formları, zaman etüdünde ölçülen sürelerin ve ilgili hesaplamaların yapıldığı kayıt ortamlarıdır. 

Zaman etüdünde kullanılan ölçüm formu iki yüzlüdür. Formun ön yüzünde etüde başlama ve bitiş saati, çalışma 

tekniği ve yöntemi, çizim bölümü, temel zaman ve paylar, gözlemlenen kişilere ait temel bilgiler gibi bilgiler yer 

almaktadır. Formun arka yüzünde ise işlem kademeleri ve ölçüm noktaları, ilgili miktar, ölçülen zamanlar, tek 

zamanların ortalaması gibi bilgiler yer almaktadır (Kurt ve Dağdeviren, 2003). Gerçekleştirilen çalışmada, 

yapılan gözlemler sonucunda elde edilen sonuçlar REFA formlarına kaydedilmiştir. 

2.2 Zaman Etüdü Adımları 

Bir zaman etüdü çalışmasının yapılması genellikle aşağıdaki sekiz adımdan oluşur (Kanawaty, 1992); 

1. İşin yapılışını etkilemesi mümkün olan iş, operasyon ve çevre koşulları hakkındaki tüm bilgilerin elde 

edilmesi ve kaydedilmesi. 

2. Yöntemin tam bir tanımını yapma ve işlemi elementlere ayırma. 

3. En etkili yöntemin ve hareketlerin kullanıldığından emin olmak için, işin detaylı olarak incelenmesi ve 

gerekli gözlem sayısının belirlenmesi. 

İhtiyaç duyulan gözlem sayısını hesaplamak için istatistiksel yöntem kullanılmaktadır. İstatistiksel yöntemde, önce 

birkaç ön gözlem (n’) yapılmalıdır. Daha sonra %95 güven aralığı ve ± %5 hata payı için Formül (1) 

çözümlenmelidir (Kurt ve Dağdeviren, 2003); 

𝑛 = [
40√(𝑛′∗∑𝑥2−(∑𝑥)2)

∑𝑥
]

2

          (1) 

n = Saptanmak istenen örnek büyüklüğü 

n’ = Ön etütle alınan gözlem (okuma) sayısı 

∑ = Değerlerin toplamı 

x =Okumaların değeri 

4. Bir kronometre ile operasyonun her bir elementinin süresini kaydetmek. 
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5. Aynı zamanda, standart randımana karşılık gelen oranda, çalışmanın etkin hızını değerlendirmek. 

6. Temel zamanları hesaplamak 

Temel zaman = Gözlemlenen zaman * randıman derecesi      (2) 

7. Operasyon için temel zamanın üzerine eklenecek toleransları belirlenmek 

8. Operasyon için ‘standart zaman’ı belirlenmek (Kanawaty, 1992). 

Standart Zaman = Temel zaman + Toleranslar        (3) 

3. SONUÇ 

Bu bölümde zaman etüdü uygulamasından elde edilen sonuçlar yer almaktadır. Üretimin her bir bölümünde akış 

sırası dikkate alınarak iş öğelerinin süreleri dijital kronometre ile ölçülmüştür. Her bir operasyon için 15 adet 

gözlem yapılmış, gözlem adetlerinin geçerliliği istatistiksel olarak kontrol edilmiştir. Gözlemler sonunda elde 

edilen sürelerin ortalama temel zamanları bulunmuştur. Daha sonra bu temel zamanlara payların oluşturduğu 

tolerans eklenmiştir. Toleransı oluşturan bu paylardan kişisel ihtiyaç payı için standart kabul edilen yüzdeler; 

erkekler için temel zamanın %5’i, kadınlar için %7’si alınmıştır. Temel yorgunluk payı için standart kabul edilen 

yüzdelik değer hem erkek hem kadında aynı olup %4 olarak alınmıştır. Sabit ve değişken payların 

hesaplanmasında ise literatürdeki tablolar kullanılmıştır. Beklenmeyen payların hesaba dahil edilebilmesi için 

makine tiplerine bağlı olarak iplik değişimleri, iplik kopmaları, makine bozulmaları gibi durumlar gözlemlenmiş, 

bunların ortaya çıkış sıklıkları ve süreleri ayrı ayrı incelenmiştir (Tablo 1). 

Tablo 1. Beklenmeyen paylar 

Makine Tipi Beklenmeyen Paylar (%) 

Overlok 1,9 

Düz 0,5 

Reçme 4,4 

Zincir 0,3 

Zikzak 0,5 

İlik 4,0 

Overlok Otomat 4,4 

Zincir Otomat 2,6 

Punteriz 1,0 

 

Pantolon bandında üretilen 2 farklı modelin üretim akışları oluşturulmuştur. MS Visio programıyla oluşturulan 

modellere ait akışlar Şekil 1 ve Şekil 2’de gösterilmektedir.  Bandı oluşturan her bölümün iş öğeleri için yapılan 

15 adet gözlem sonucunda elde edilen temel zaman, eklenen paylar ve bunların sonucunda hesaplanan standart 

zaman değerleri Şekil 3, Şekil 4, Şekil 5 ve Şekil 6’da gösterilmiştir. Gerekli gözlem sayılarını bulmak için her 

işlem için istatistiksel analiz yapılmıştır. Bunun sonucunda Model 1’de; birit dikme, dil kapama ve sağ patlet çıma 

işlemlerinde; Model 2’de ise yan cep pervaz çıma işleminde hatalı gözlem sayısı tespit edilmiş ve tekrar ek gözlem 

yapılmıştır. Bu işlemlerin dışında kalan diğer işlemler için yapılan 15 adet gözlemin yeterli olduğu görülmüştür. 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                                  1274 

 

 

 

          Şekil 1. Model 1’in iş akışı        Şekil 2. Model 2’nin iş akışı 

 

Şekil 3. Hazırlık bölümüne ait zaman sonuçları 
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Şekil 4. Ön – Arka hazırlık bölümüne ait zaman sonuçları 

No İşlem Önceki işlem Temel Süre(sn) K.İ.P. T.Y.P. D.P. Beklenmeyen Pay Makine Türü %lik pay Std. Süre(sn) 1Satteki Ür.

21 Ön Patlet Yan Cep Tela  Yapıştırma 28,7 5 4 7 Ütü 16,0 6,0 30,4 118,3

22 Ön Otomat 21 24,54 7 4 10 4,4 Ov. 25,4 15,4 28,3 127,1

23 Ön Ağ Overlok 22 25 7 4 6 1,9 Ov. 18,9 8,9 27,2 132,2

24 Üst Kesti rme 23 8,9 7 4 6 1,9 Ov. 18,9 8,9 9,7 371,4

25 Pervazl ı Cep Takma 4 ve 24 44 7 4 6 0,5 Düz 17,5 7,5 47,3 76,1

26 Cep Ütü 25 19 7 4 10 Ütü 21,0 11,0 21,1 170,7

27 Yan Cep Gaze 26 24 5 4 5 0,5 Düz 14,5 4,5 25,1 143,6

28 Yan Cep Tutturma 27 25,1 7 4 6 0,5 Düz 17,5 7,5 27,0 133,5

29 İç Kulak Dikim 28 22,2 7 4 6 0,5 Zikzak 17,5 7,5 23,9 150,9

30 Üst Cep Tutturma 29 14,7 5 4 5 0,5 Düz 14,5 4,5 15,4 234,4

31 Cep Kulak Kesme 30 11,3 5 4 5 1,9 Ov. 15,9 5,9 12,0 300,8

32 Sağ Patlet Takma 7, 11 ve 31 13 7 4 6 0,5 Düz 17,5 7,5 14,0 257,7

33 Yan Patlet Takma Çıma Çekme 32 24,8 5 4 5 0,5 Düz 14,5 4,5 25,9 138,9

34 Arka Beden Tela  Yapıştırma 12,1 5 4 7 Ütü 16,0 6,0 12,8 280,7

35 Arka Otomat 34 19,23 7 4 10 4,4 Ov. 25,4 15,4 22,2 162,3

36 Arka Ağ Overlok 35 18,2 7 4 6 1,9 Ov. 18,9 8,9 19,8 181,6

37 Arka Pens 36 26,4 5 4 5 0,5 Düz 14,5 4,5 27,6 130,5

38 Arka Pens  Ütü ve Tela  Yapıştırma 37 25,6 5 4 7 Ütü 16,0 6,0 27,1 132,7

39 Arka Cep Çizim 38 23,06 7 4 6 - 17,0 7,0 24,7 145,9

40 Fleto Cep Açma 12 ve 39 29,4 7 4 6 0,5 Düz 17,5 7,5 31,6 113,9

41 Fleto Cep Kes im 40 20,16 7 4 6 - 17,0 7,0 21,6 166,9

42 Arka Cep Fleto Köşe Zikzak 41 26 7 4 6 0,5 Düz 17,5 7,5 27,9 128,8

43 Arka Cep Karşıl ık Tutturma 42 24 5 4 5 0,5 Düz 14,5 4,5 25,1 143,6

44 Arka Cep Ütü 43 18,2 7 4 10 Ütü 21,0 11,0 20,2 178,2

45 Arka Cep İl ik Açma 44 19,6 7 4 6 4,0 İ l ik 21,0 11,0 21,7 165,5

46 Arka Cep Astar Zikzak 45 10,54 7 4 6 0,5 Zikzak 17,5 7,5 11,3 317,8

47 Arka Cep Punteriz 46 21 7 4 6 1,0 Punteriz 18,0 8,0 22,7 158,8

48 Arka Cep Torbas ı Kapama 47 44,07 5 4 5 0,5 Düz 14,5 4,5 46,0 78,2
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Şekil 5. Montaj bölümüne ait zaman sonuçları 

 

 

 

Şekil 6. Finish bölümüne ait zaman sonuçları 

4. TARTIŞMA 

Rekabetin kıyasıya yaşandığı günümüz koşullarında, hiçbir şirket ya da örgütün verimli çalışmadan varlığını 

sürdürmesi mümkün değildir. Düşük verimliliğin sebep olacağı olumsuzluklardan sakınmak için geliştirilmiş pek 

çok yöntem mevcuttur. Ancak herhangi bir yöntemin uygulanabilmesi için öncelikle mevcut durumun belirlenmesi 

gerekmektedir. Mevcut durumun belirlenmesi için ilk akla gelen uygulama olan standart zamandır. Eğer işletme 

içindeki tüm faaliyetlerin zamanları belirlenebilirse, verimlilik kayıplarının da nereden kaynaklandığı kolayca 

ortaya çıkarılabilir. 

No İşlem Önceki işlem Temel Süre(sn) K.İ.P. T.Y.P. D.P. Beklenmeyen Pay Makine Türü %lik pay Std. Süre(sn) 1Satteki Ür.

49 Arka-Ön Paça Eşleme 33 ve 48 13,3 7 4 10 - 21,0 11,0 14,8 243,9

50 Yan Catma(otomat) 49 45,5 7 4 10 2,6 Zincir 23,6 13,6 51,7 69,6

51 Ara Çatma(otomat) 50 24,9 7 4 10 2,6 Zincir 23,6 13,6 28,3 127,2

52 Yan Dikiş Açma Ütü Pres 51 22,11 5 4 7 Döner pres 16,0 6,0 23,4 153,6

53 Ara Dikiş Açma Ütü Pres 52 16,15 7 4 10 Döner pres 21,0 11,0 17,9 200,8

54 Köprü Takma 13 ve 53 29 7 4 6 0,5 Düz 17,5 7,5 31,2 115,5

55 Kemer Takma 19 ve 54 43,1 5 4 5 0,5 Düz 14,5 4,5 45,0 80,0

56 Sol  Patlet Biye,Elçik Takma 55 11,2 5 4 5 0,3 Zincir 14,3 4,3 11,7 308,3

57 Di l  Kapama 56 19,4 5 4 5 0,5 Düz 14,5 4,5 20,3 177,6

58 Sağ Patlet Astar Ütü I 57 4,6 5 4 7 Ütü 16,0 6,0 4,9 738,3

59 Sağ Patlet Astar Takma 58 17 7 4 6 0,5 Düz 17,5 7,5 18,3 197,0

60 Sağ Patlet Astar Ütü II 59 12,06 5 4 7 Ütü 16,0 6,0 12,8 281,6

61 Sol  Patlet Kemer Di l  Pres 60 22,7 5 4 7 Pres 16,0 6,0 24,1 149,6

62 Sol  Patlet Gazi 61 32,24 5 4 5 0,5 Düz 14,5 4,5 33,7 106,9

63 Sağ Patlet Çıma 62 12,3 5 4 5 0,5 Düz 14,5 4,5 12,9 280,2

64 Kanca Basma 63 21,6 5 4 5 Kanca M. 14,0 4,0 22,5 160,3

65 Fermuar Ayar 64 12,44 7 4 6 - 17,0 7,0 13,3 270,5

66 Bel  Ölçüsü 65 11,1 7 4 10 - 21,0 11,0 12,3 292,2

67 Ağ Bağlama 66 24,2 5 4 5 0,5 Düz 14,5 4,5 25,3 142,4

68 Arka Çatma 67 24 5 4 5 0,5 Zincir 14,5 4,5 25,1 143,6

69 Arka Dikiş Açma Ütü 68 16,34 7 4 10 Ütü 21,0 11,0 18,1 198,5

70 Zıp Basma(Stropel ) 69 8,14 7 4 6 Zıp Basma 17,0 7,0 8,7 413,3

No İşlem Önceki işlem Temel Süre(sn) K.İ.P. T.Y.P. D.P. Beklenmeyen Pay Makine Türü %lik pay Std. Süre(sn) 1Satteki Ür.

71 Yan Cep Punteriz 70 19,5 7 4 6 1,0 Punteriz 18,0 8,0 21,1 171,0

72 Köprü Al t Punteriz 71 28,9 5 4 5 1,0 Punteriz 15,0 5,0 30,3 118,7

73 Kemer Baskı 72 20,65 7 4 6 Baskı M. 17,0 7,0 22,1 162,9

74 Köprü Üst Punteriz 73 31,7 5 4 5 1,0 Punteriz 15,0 5,0 33,3 108,2

75 Yan Cep Nokta 74 9 7 4 6 1,0 Punteriz 18,0 8,0 9,7 370,5

76 Kemer Nokta 75 23,2 7 4 6 1,0 Punteriz 18,0 8,0 25,0 143,7

77 Ağ Nokta 20 ve 76 23,1 7 4 6 1,0 Punteriz 18,0 8,0 24,9 144,3

78 İ l ik Köprü Kesme 77 17,5 7 4 6 4,0 İ l ik 21,0 11,0 19,4 185,4

79 Paça Overlok 78 26 5 4 5 1,9 Ov. 15,9 5,9 27,5 130,7

80 Pantolon İp Temizleme 79 102,1 7 4 10 - 21,0 11,0 113,3 31,8

81 Kontrol 80 58,23 7 4 10 - 21,0 11,0 64,6 55,7
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Bu çalışmada da takım elbise üretimi yapılan bir konfeksiyon firmasında zaman etüdü çalışmaları yapılarak, 

pantolon üretim bandında sıklıkla üretilen Model 1 ve henüz yeni üretilmeye başlayan Model 2 için standart 

zamanlar belirlenmiştir. Standart zamanların belirlenmesinde gözlemcinin konusunda uzman olması oldukça 

önemlidir. Çünkü standart sürenin belirlenmesi esas olarak verim derecesinin tahmin edilmesine bağlıdır. Her ne 

kadar çalışma 3 aylık bir sürede gerçekleşmiş olsa da gerçekçi verilerin elde edilmesi için uzun yıllar boyunca 

gözlem yapılmasında fayda vardır.  

Pantolon üretiminin çoğunluğu benzer faaliyetlerden oluştuğundan toplam 95 adet operasyondan ölçüm yapılarak 

2 farklı ürünün standart zamanları (sn olarak) ortaya çıkarılmıştır (Tablo 2). 

Tablo 2. İki farklı modelin standart zamanları 

Model Standart Süre 

(sn) 

Model 1 1807,4 

Model 2 2012,8 

İşletmeye bu 2 modelin herhangi birinden tekrar sipariş geldiğinde, siparişteki adedin kaç saatte üretilebileceğini 

tahmin etmek mümkündür. Örneğin her bir modelden 1200 adet sipariş geldiği bir durumda, işletmenin günlük 

çalışma süresi olan 540 dk olduğu göz önüne alındığında ve gerekli çalışan sayısının ortalama 83 kişi olduğu 

varsayıldığında, her biri modelin kaç saatte üretileceğini hesaplamak mümkündür (Tablo 3). 

Tablo 2. İki farklı modelin üretim süreleri 

Sipariş Adedi Model Üretim Süresi (sn) 

1200 Model 1 7 saat 16 dk 

1200 Model 2 8 saat 5 dk 

 

 Modeli 1’in 1200 adetlik üretimi için hesaplama şu şekilde yapılmaktadır; 

Üretim süresi = [(sipariş adedi*standart zaman)/(kişi sayısı*saat çevrimi)]    (4) 

= [(1200*1807,4)/(83*60)] = 435,52 = 7 saat 16 dk olarak bulunmuştur.  

Tüm modeller için gerçekleştirilecek zaman etüdü çalışmaları firmanın müşterilerine daha doğru bir cevap 

vermesini sağlayacaktır. Bu nedenden dolayı çalışmanın yapıldığı firmanın her departmanında zaman etüdü 

gerçekleştirmek, üretimin tüm verilerine sahip olmak açısından son derece önemlidir. 

Firmanın şu anki çalışma şekli günlük adetlerin sağlanması yönündedir. Ancak unutulmamalıdır ki her modelin 

kendine has zorlukları ve kolaylıkları vardır. Doğal olarak zor modellerin üretim süreleri daha uzun, kolay 

modellerin ise daha kısa olduğundan tüm modeller için aynı üretim adedini beklemek hatalıdır. Bilimsel 

çalışmaların gereği bir standardı yakalamak ve korumak yönünde olduğundan, firmanın da bu yaklaşımla hareket 

etmesi, kendini geliştirme çalışmalarının esasını oluşturmalıdır.  

Yapılan bu uygulama çalışmasının hesaplamalarında ortalama kişi sayısı alınarak hareket edilmiştir. Gerçek 

uygulamada böyle bir veri söz konusu olamayacağından, her bantta kaç kişini çalışması gerektiğini belirlemek için 

hat dengeleme çalışmaları yapılmalıdır. Verimlilik çalışmaları sadece veri toplamak ve bir standardı oluşturmak 

değildir. Bunların yanı sıra eldeki standartlarla optimum üretimi yakalamaktır. Çalışmanın devamında eldeki 

verilere bağlı olarak işletmede kurulan üretim hattı incelenecek ve hat dengeleme çalışmalarına geçilecektir.  

Bunların yanı sıra etüt çalışmaları sırasında çalışanların işlemleri yapma şekilleri ve ergonomik koşulların nasıl 

olduğunu incelemekte mümkündür. Gelecekte bu konu da çalışacak araştırmacılara, zaman etüdü dışında yukarıda 

bahsedilen konuları göz önüne almaları tavsiye edilmektedir. 
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Özet 

Projelerin gecikmeden, belirlenmiş mevcut şartlar dâhilinde tamamlanabilmeleri için; etkili bir proje yönetimine 

ihtiyaç duyulmakta ve bu gereksinimlerin karşılanmasında proje planlama tekniklerinden yararlanılmaktadır. En 

çok bilinen ve en gelişmiş olan proje planlama, programlama ve kontrol teknikleri (Critical Path Method) CPM ve 

(Project Evaluation and Review Technique) PERT’tir. Bu teknikler, proje için belirlenen hedeflere sınırlı 

kaynakların optimum şekilde kullanımını sağlayarak ulaşmayı amaçlamaktadır. Bu çalışmada CPM ‘critical path 

method’ ve PERT ‘Project Evaluation and Review Technique’ teknikleri kullanılarak spor giyim üretimi yapan 

bir tekstil işletmesindeki sweatshirt üretimine ait iş akışının tamamlanma süresi Kritik Yol Yöntemi’ne göre 

hesaplanmıştır. Çalışmanın sonucunda, koleksiyonu yapılan ve doğrudan imalatı gerçekleştirilen iki farklı ürün 

için, projenin tamamlanma süresinin yanı sıra projenin tamamlanma süresine etki eden faaliyetler belirlenmiştir. 

Tüm bunların yanı sıra projenin toplam bitiş tarihine PERT’in olasılıklı tahminlemesini gerçekleştirmek mümkün 

olmuştur. Mevcut bilgiler ışığında projenin farklı günlerdeki tamamlanma olasılığını hesaplanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Konfeksiyon, kritik yol yöntemi, spor giyim üretimi, üretim planlaması. 

 

1. GİRİŞ 

Herhangi bir üretim sürecinin tamamlanma süresini belirleyen kritik faaliyetler ve üretim tamamlanma süresini 

belirli bir zamana kadar etkilemeyen kritik olmayan faaliyetlerdir. CPM ve PERT teknikleri hangi faaliyetin kritik 

hangisinin kritik olmayan özellik taşıdığını belirlemektedir. Geliştirilen her iki tekniğin temelinde de şebeke 

diyagramları kullanılmakta olup, şebeke diyagramları üretimin bütününü oluşturan faaliyetlerin ve bu faaliyetlerin 

aralarındaki mantıksal bağlantıların grafik şeklinde ifade edilmesine dayanmaktadır. Burada temel hedef, üretimin 

tüm kaynaklarının optimum düzeyde yararlanılarak, istenen sürelerde üretimin tamamlanmasını sağlamaktır 

(Karahan ve Ezin, 2014). Her iki metot arasında çok büyük uygulama farkı bulunmamaktadır. PERT tekniğinde, 

her faaliyet için tahmini süreler üzerinden hesaplamalar yapılarak muhtemel faaliyet süreleri tespit edilirken, CPM 

tekniğinde her faaliyet için gerekli süreler kesin olarak bilinmektedir (Tekin, 2010).  

Proje yönetimi teknikleri olan CPM ve PERT tekniklerinin kullanımında ülkemizde yapılmış birçok çalışma 

bulunmaktadır; 

Mazlum M (2014), tarafından yapılan araştırmanın amacı; klasik ve bulanık CPM ve PERT tekniklerinden 

faydalanılarak bir projenin planlaması yapılmış ve sonuçlar karşılaştırılmıştır. Ayrıca proje yönetimi, projelerin 

planlanması, programlanması ve kontrolü kavramları ile bulanık mantık metodolojisi incelenmiştir. 

Coşkun ve Ekmekçi (2012), tarafından yapılan araştırmada bir inşaat projesinin evreleri ile zaman ve maliyet 

analizinin proje yönetim teknikleri; CPM ve PERT teknikleriyle incelenmiştir. Bu doğrultuda, bir inşaat projesinin 

evreleri, zaman ve maliyet analizleri incelenerek, söz konusu inşaat projesinin özellikleri ile kendisini diğer 

projelerden ayıran özellikler ortaya konmuştur. 

Küçük ve Güner (2015), tarafından bir konfeksiyon işletmesinde süreç analizi yolu ile verimlilik arttırma çalışması 

yapılmıştır. Bu çalışma ile konfeksiyon sektöründe kaliteli üretimin gerçekleşmesi için ele alınan proseslerin 

verimliliğinin ölçülmesi ve arttırılması amacıyla üretim kademelerine ne gibi iyileştirmeler yapılması gerektiği 

gözlemlenmeye çalışılmıştır. Bu gözlemler Ağ planı-CPM (Critical Path Method) kullanılarak sayısal olarak 

değerlendirilmiştir. Bu sayede firmanın üretim verimliliğinin arttırılması için çeşitli öneriler sunulmuştur.  

Sarıca (2006), tarafından yapılan araştırmada; büyük ölçekli projelerin, belirlenmiş bir zaman periyodu içerisinde, 

mevcut kaynakları kullanarak, optimum maliyetlerle tamamlanması ve proje için belirlenen hedeflerin 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                                  1280 

 

 

gerçekleştirilebilmesi açısından Planlama, Programlama ve Kontrol safhalarının analizi ele alınmıştır. Proje 

yönetiminin en önemli üç aşaması olan Planlama, Programlama ve Kontrol safhaları CPM ve PERT teknikleri 

ışığında incelenmiştir. 

Uzunal (2009), tarafından yapılan çalışmada, proje planlama teknikleri; CPM ve PERT incelenmiş ve PERT 

tekniğinin inşaat sektöründe uygulamasıyla örnek bir olay çalışması yapılmıştır. 

Tolunay ve Çavuşoğlu (2015), tarafından Devlet orman fidanlıklarında fidan üretiminin kritik yol yöntemi (CPM) 

ile planlanması yapılmıştır. Bu çalışmada, Muğla İlinde bulunan Fethiye Devlet Orman Fidanlığı örnek saha olarak 

belirlenmiştir. Çalışmada 1,000 adet çıplak köklü kızılçam fidanları üretimi Kritik Yol Yöntemi kullanılarak ne 

kadar sürede üretileceği hesaplanmıştır. Sonuç olarak, çalışma sahasının mevcut şartlarına göre 1000 adet kızılçam 

fidan üretiminin 387 günde tamamlanacağı hesaplanmıştır. 

Konfeksiyon üretiminde kritik yol yöntemi analizi adlı bu çalışmada proje yönetiminin önemli bir basamağını 

oluşturan, proje planlama teknikleri incelenmiş; bu tekniklerden günümüzde en çok tercih edilen CPM ve PERT 

kullanılarak bir spor giyim üretimi yapan bir tekstil işletmesindeki sweatshirt üretimine ait iş akışının zaman 

planlaması yapılmış, kritik yol yöntemi analizi uygulanmış ve işin takip ve kontrolü gerçekleştirilmiştir. 

 

2. MATERYAL VE METOD 

CPM, bir deterministik yaklaşım tekniği olarak örnek gösterilmektedir. CPM tekniğinde her aktivite için en erken 

ve en geç başlama ve bitiş tarihleri ile süresel değerler kesin olarak hesaplanmaktadır. Projeyi bir bütün süreç 

içinde ele alıp ona göre zaman değerlerinden faydalanılır (Duran, 2007). 

PERT ise, bir probalistik yaklaşım tekniğidir. Aktivite süreleri için kesin değerler belirlenmesinin yerine her 

aktivite için iyimser, ortalama ve kötümser bakış açılarıyla üç ayrı süre tahmini yapılmaktadır. Projeyi değişik 

zaman değerleriyle ele alır. İyimser süre aktivitenin gerçekleşebileceği en uzun süreyi ifade etmektedir. Ortalama 

süre ise, aktivitenin normal şartlar altında alacağı süredir (Kanıt ve Özkan, 2005). 

CPM ve PERT birbirinden ayıran temel faktör uygulanan projenin zaman sürelerinin durumu ile alakalıdır. CPM 

sabit süreleri ele alarak projeyi sonlandırırken, PERT ise zaman süreleri konusunda kesin olmayan olasılık 

değerleri ile hareket eder. 

2.1 CPM-PERT’de hesaplama algoritması 

Planlamacılar ağ faaliyetleri hakkında dört adet bilgi geliştirmek için bir algoritma kullanırlar: 

• En Erken Başlama Zamanı (ES), bir faaliyetin en erken başlama süresi, faaliyetin başlayabileceği mümkün olan 

en erken zamanı ifade eder ve faaliyete başlangıç teşkil eden olayın en erken olay zamanına tekabül eder. 

• En Erken Bitme Zamanı (EF), bu süre en erken başlama süresine faaliyet süresinin eklenmesiyle bulunmaktadır 

ve bir faaliyetin proje programını aksatmadan bitebileceği en erken zamanı göstermektedir. 

• En Geç Başlama Zamanı (LS), bu süre bir faaliyetin, tüm projeyi geciktirmeden başlayabileceği en geç süredir. 

En geç başlama süresi, her faaliyetin en geç bitme süresinden bu faaliyetin tamamlanma süresinin çıkarılmasıyla 

bulunmaktadır. Etkinliğin başlayabileceği ve projeyi geciktiremeyeceği en son zamandır. 

• En Geç Bitme Zamanı (LF), Bir faaliyetin en geç bitme süresi, o faaliyetin bitim noktasını teşkil eden olayın en 

geç olay zamanına tekabül eder. En geç bitme süresi bir faaliyetin tüm projeyi geciktirmeden bitebileceği en geç 

süredir (Şekil 1). 

Yöntemin kullanım algoritması şu şekildedir: 

İleri hareket:  

 Her yol için, diyagramın sol tarafında başlayın ve sağ tarafa doğru ilerleyin 
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 Her başlangıç etkinliği için: ES= 0. 

 Her aktivite için: ES + Etkinlik zamanı = EF. 

 Bir sonraki aktive için ES = önceki aktivitenin EF değeridir. Bir etkinliğin birden çok öncel aktivitesi 

varsa, ES değeri, kendi öncüllerinin en büyük EF'sine eşittir. 

Geriye Hareket:  

 Her yol için, diyagramın sağ tarafında başlayın ve sol tarafa doğru ilerleyin 

 Tüm son etkinlikler için en büyük EF'yi, LF olarak kullanın. 

 Her aktivite için: LS = LF- Etkinlik zamanı 

 Önceki aktivite için LF = izleyen aktivitenin LS değeridir. Bir etkinliğin birden çok izleyen aktivitesi 

varsa, etkinliğin LF değeri, izleyen aktivitelerin en küçük LS'sine eşittir (Stevenson, 2015). 

 

Şekil 1. Zaman gösterimi 

2.2 PERT Tekniği 

Olasılık durumlarında her aktivite süresinin tahmini için üç farklı değer söz konusudur. PERT tekniği bunların 

ortalaması şeklinde belirtilmektedir (Heldman, 2005): 

1. İyimser Zaman (a): eğer bütün etkenler faaliyeti en iyi şekilde etkilerse gerçekleşecek süredir. Bu süre faaliyetin 

en erken tamamlanabileceği süredir. 

2. Kötümser Zaman (b): eğer bütün etkenler faaliyeti en kötü şekilde etkilerse gerçekleşecek süredir. Bu süre 

faaliyetin en geç tamamlanma süresidir. 

3. Normal Zaman (m): eğer faaliyet normal şartlar altında tamamlanırsa gerçekleşecek süredir (Keller 2004). 

Bu üç zaman tahmininden istatistik olarak tek bir zaman tahmini hesaplanır. Tahmin edilen (muhtemel) zaman 

olan Te’yi aşağıdaki şekilde hesaplamak mümkündür (Tobis, 2002): 

𝑇𝑒 =
𝑎+4∗𝑚+𝑏

6
            (1) 

PERT ile programlama yaparken sadece aktivitelere ait beklenilen zamana Te değil aynı zamanda bu zamanların 

güvenilirlik derecesine de ihtiyaç duyulmaktadır. Eğer aktivitelere ait iyimser, normal ve kötümser sürelerin 

oluşturduğu alan genişse güvenilirliği azalacak, bu alan dar ise güvenilirliği artacaktır. Bu sebeple aktivitelerin 

değişkenliğin ölçülmesi gerekmektedir. Eğer aktivitelerin değişkenliğini hesaplanırsa güvenilirliğini de 

hesaplanabilir. Mümkün olan aktivite zamanlarının değişkenliğinin bir ölçütü, dağılımın standart sapmasıdır. 

Standart sapma ve varyans istatistikte çok sık kullanılan ölçütlerdir. Varyans, bütün değerlerin ortalamaya olan 

sapmasının karesi olarak tanımlanabilir. Standart sapma ise varyansın karekökü olarak elde edilir (Brandon, 2005). 

Projenin varyansı: 𝑉 = [(𝑏 − 𝑎)/6]2         (2) 

Projenin standart sapması: 𝜎𝑝 = √𝑝𝑟𝑜𝑗𝑒𝑛𝑖𝑛 𝑣𝑎𝑟𝑦𝑎𝑛𝑠𝚤      (3) 

3. SONUÇ 
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Çalışmada bir konfeksiyon firmasının üretim hazırlık hattından itibaren üretime kadar gerçekleşen süreci analiz 

edilmiştir. Siparişler genellikle fermuarlı üst eşofman ve sweatshirt ürünlerinden oluşmaktadır. Çalışma 

kapsamında, incelenen modelin koleksiyon sürecinin yapılıp üretildiği ve koleksiyon süreci önceden yapılmış 

tekrar siparişler için iki farklı model ele alınmıştır. Uygulama bölümünde MS Project 2013 yazılımı kullanılmıştır.  

Koleksiyon ve imalat süreçlerine göre farklılık gösteren işlemler Tablo 1’de ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Bu 

süreçlerin her birinin iyimser, kötümser ve muhtemel süreleri hakkındaki bilgilere geçmiş veriler analiz edilerek 

ulaşılmıştır. 

Tablo 1. Koleksiyon ve imalat süreçlerine göre farklılık gösteren işlemler 

 

Daha önce de belirtildiği gibi projenin toplam süresini etkileyen yolların tümüne kritik yol denir. Kritik yolun 

hesaplanması için öncelikle, yukarıda yer alan koleksiyon süreçlerine ait tüm işlemlerin, iyimser, kötümser ve 

muhtemel zamanları göz önüne alınarak beklenen zamanları hesaplanmıştır. Beklenen zaman değerleri MS Project 

programına eklendiğinde Şekil 2’deki görüntü elde edilmiştir. 
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        Şekil 2. Koleksiyon sürecine ait Gantt gösterimi             Şekil 3. İmalat sürecine ait Gantt gösterimi 

 

Tablo 2’de koleksiyon sürecine ait MS Project’ten elde edilen bilgiler verilmiştir. Operasyonların işlem süreleri 

ve öncelikleri göz önüne alınarak paralel yürüyen süreçlerden esnetilemeyenler, yani projenin toplam bitiş tarihine 

direkt etkisi olanlar, kritik olarak seçilmiştir. Kritik yolun beklenen süre toplamı, projenin toplam süresini (89,91 

gün) vermektedir. Operasyonlardan kritik olanlar için, iyimser, kötümser ve en çok kullanılan zamanların değerleri 

ve buna dayalı çıkartılan beklenen süre ve sürelerin varyanslarıyla standart sapma değerleri Tablo 2’de 

gösterilmektedir. Bu bilgiler ışığında varyans ve standart sapma değerlerine de ulaşılmıştır. Projenin standart 

sapması 20 gün olarak hesaplanmıştır. 

İmalat süreci için kritik yolun bulunması için öncelikle, yukarıda yer alan imalat süreçlerine ait tüm işlemlerin, 

iyimser, kötümser ve muhtemel zamanları göz önüne alınarak beklenen zamanları hesaplanmıştır. Beklenen zaman 

değerleri MS Project programına eklendiğinde Şekil 3’teki görüntü elde edilmiştir. 

Tablo 3’te imalat sürecine ait MS Project’ten elde edilen bilgiler verilmiştir. Kritik yolun beklenen süre toplamı, 

projenin toplam süresini (94,27 gün) vermektedir. Operasyonlardan kritik olanlar için, iyimser, kötümser ve en 

çok kullanılan zamanların değerleri ve buna dayalı çıkartılan beklenen süre ve sürelerin varyanslarıyla standart 

sapma değerleri Tablo 3’te gösterilmektedir. Koleksiyon sürecinde olduğu gibi operasyonların işlem süreleri ve 

öncelikleri göz önüne alınarak paralel yürüyen süreçlerden uzun olanlar yani projenin toplam bitiş tarihine direkt 

etkisi olanlar kritik olarak seçilmiştir. 

İyimser, kötümser ve optimum zamanlardan (muhtemel zaman) beklenen süre elde edilmiştir. Kritik yolun 

beklenen süre toplamı, projenin toplam süresini vermektedir. Bu bilgiler ışığında projenin standart sapması 19 gün 

olarak hesaplanmıştır. 
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Tablo 2. Koleksiyon sürecine ait kritik yolların süre tahminleri ve standart sapmaları 

 

 

Tablo 3. İmalat sürecine ait kritik yolların süre tahminleri ve standart sapmaları 

 

4. TARTIŞMA 

Proje planlama teknikleri, gerçek hayatta karşılaşılan problemleri basit bir şekle indirgeyerek çözmeye 

çalışmaktadır. Bu teknikler özellikle sağladıkları bakış açıları ve problem yapısını kurmada sağladıkları kolaylıklar 

açısından proje yöneticilerine oldukça yardımcı olmaktadır. Bu çalışmada, bir konfeksiyon üretim süreci 

planlaması için MS Project programı desteğiyle, CPM yöntemi uygulanmıştır. Bu sayede, 

• Proje içerisinde akış sırasında oldukça karmaşık olan üretim hazırlık ve üretim aşamaları ele alınmıştır. 
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• Akışın toplam süresi, kritik yolları bulunmuş, kritik yollardan esas alınarak proje içindeki boş zamanlar 

saptanmıştır. 

• Bu aşamaların hepsi, yönetici tarafından görülecek şekilde yollara ayrılmış, böylece işlem kalabalığının içinde 

hareket edilmektense uzaktan hangi aşamada olunduğunun görülmesi sağlanmıştır. 

Tüm bunların yanı sıra projenin toplam bitiş tarihini ve PERT’in olasılıklı tahminlemesini gerçekleştirmek 

mümkün olmuştur. Örneğin mevcut bilgiler ışığında projenin farklı günlerdeki tamamlanma olasılığını 

hesaplamak mümkündür. Projenin beklenen süresinin gerçekleşme olasılığı PERT analizine göre %50’dir. Bunun 

sonrasında bulunacak olasılık değeri, beklenen süreden fazla ise eklenir, eksik ise çıkartılır. İmalat sürecinin 100 

günde tamamlanma olasılığı şu şekilde hesaplanabilir; 

Z = ((ilgili gün-beklenen gün)) /(standart sapma)        (4) 

Z = ((100-94,27 ))/19 = 0,3015 

Bu değer z tablosunda; 0,3015 = 0,1179 = %11,79 ihtimal demektir. 

100 günde tamamlanma olasılığı 0,5+11,7 = %61,7’dir. Diğer tüm günlere ait olasılıklar Tablo 4’te verilmektedir. 

Tablo 4. Genel olasılık tablosu 

 

Tablo 4’te projenin 89-103 günleri arasındaki gerçekleşme ihtimalleri verilmiştir. Aynı hesapları koleksiyon 

süreçleri için gerçekleştirmek de mümkündür. 

Çalışma sonucunda koleksiyon süreci için en büyük varyans değerine sahip işlemin 18. işlem olan ‘Onaylanan 

kumaşların nakış (artwork) çalışma talimatlarının hazırlanması’ işlemi olarak belirlenmiştir. Bunun nedeninin, 

sipariş yoğunluğunun dönemsel farklılıklar göstermesi olduğu belirtilmiştir. İmalat süreci için en büyük varyans 

değerine sahip işlemin 5. işlem olan ‘Net siparişlerin (PO) gelişi’ işlemi olduğu tespit edilmiştir. Bunun nedeni, 

bu işlemin dışa bağımlılık oranının yüksek olmasıdır.  

Çalışmanın devamı için şu önerileri vermek uygundur; 

• Proje kısaltmak istenirse; varyansı büyük olan aktivitelerin nedeni araştırılmalıdır. Bu araştırma balık kılçık 

diyagramı ile çözüme kavuşturulabilir. 

• Sorunların ne nasıl ve ne zaman olduğunun, nerede gerçekleştiğinin, neden ve kimden kaynakladığının 

incelenmesi için 5N1K tekniğini uygulamak uygun olacaktır. 

• Pareto analizi yardımıyla varyans büyüklüğüyle ilgili olarak en önemli sorunun ne olduğu ortaya çıkarılabilir. 

TEŞEKKÜR  

Çalışmanın uygulanması sırasında, veri toplama aşamasında sağladığı destek için Sinem ÖĞE’ye teşekkürü bir 

borç bilirim. 
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Özet 

Bu çalışmada humik asit (HA) x bor (B) interaksiyonunun Tombul fındık çeşidinde (Corylus 

avellana L.) ocak başına verim (kg/ocak), 100 adet kabuklu ağırlık (g) ve iç ağırlık (g) üzerine etkileri 

incelenmiştir. Bu amaçla Giresun ili merkez ilçe Yenicehisar köyünde Tombul fındık çeşidinin 

yetiştirildiği fındık bahçesine 0, 100, 200 ve 400 ppm HA (BAS-18, %18 humik asit) ve 0, 5,10 ve 15 g 

B/ocak dozları (Etidot 67, %21 B) 2016 yılında faktöriyel deneme desenine göre 3 tekerrürlü 

uygulanmıştır. Varyans analizlerine göre fındık veriminde HA uygulamaları ve HA x B interaksiyonu 

önemli (P<0.01) bulunurken, sadece B uygulaması önemli bulunmamıştır. Kabuklu ve iç fındık ağırlığı 

üzerine uygulamalar önemli bulunmamıştır (P>0.05). Humik asit fındık verimini kontrolde 1.30 

kg/ocak’dan 50, 100 ve 200 ppm HA uygulamaları ile sırasıyla, 1.48, 1.56 ve 1.90 kg/ocak’a artırmıştır. 

Humik asit ile birlikte uygulanan B ise fındık verimini kontrolde 1.19 kg/ocak’tan 2.18 kg/ocak’a %83.20 

oranında artırmıştır. İstatistiksel bakımdan  2.03 kg/ocak fındık veriminde sağlanan %70.59’luk artış 

önemli bulunmuştur. En yüksek fındık verimi 200 ppm HA ile birlikte uygulanan 15 g B/ocak dozunda 

elde edilmiştir. En yüksek 100 adet kabuklu fındık ağırlığı kontrol B dozunda 200 ppm HA 

uygulamasından (158.39 g) elde edilirken; iç ağırlık ise 10 g B dozunda 50 ppm HA uygulamasından (86 

g) elde edilmiştir. Çalışma sonunda optimum fındık veriminin elde edilmesinde humik asit ile bor’un 

birlikte kullanımının (100 ppm HA + 5 g B/ocak) tek başına kullanımlarına göre (200 ppm HA ve/veya 

11.39 g B/ocak) daha etkili olduğu ve daha az B ve HA kullanılması gerektiği tespit edilmiştir.  

Anahtar kelimeler: Tombul fındık, humik asit, bor, verim, kabuklu ağırlık, iç ağırlık  
 

1. GİRİŞ 

Fındık, bitkiler âleminin; Fagales takımı, Betulaceae Familyası ve Corylus cinsi içinde yer 

almaktadır. Ülkemizde yetiştiriciliği yapılan 16 çeşit fındık mevcuttur (Anonim, 2016). Ülkemizde 15 

ilde ekonomik olarak fındık yetiştirilmekte, yaklaşık 400 bin aile işletmesine ait, 650 bin hektar alanda, 

350-800 bin ton fındık ürünü yetiştirilmekte ve bunun 450 -550 bin tonu ihraç edilmektedir  (Anonim, 

2016). TÜİK (2016) verilerine göre 2015 yılında 701 bin hektarlık alanda fındık yetiştiriciliği 

yapılmaktadır.  

Fındık saçak köke sahip bir kültür bitkisi olduğundan kökleri fazla derine gitmemekle birlikte, 

meyilli arazilerde 80 cm toprak derinliğine kadar ulaşabilmektedir. Toprak isteği olarak fazla seçici 

değildir. Toprak pH’sı 6,0 civarında olan, besin maddelerince zengin, tınlı-humuslu bünyeye sahip ve 

derin topraklarda iyi bir gelişme göstermektedir (Karadeniz ve ark., 2008). 

Toprakların toplam bor (B) kapsamları 20-200 ppm arasında değişirken, yarayışlı B yüksek pH, 

kireç, kil, organik madde, iklim şartları ve antagonistik ilişkili besin elementlerinden dolayı genellikle 

çok daha düşük seviyelerde bulunur (Turan ve Horuz, 2012). Topraklarda bitkiye yarayışlı yeterli B 

konsantrasyounu  0.5-2 ppm arasında değişim göstermekte olup, kritik konsantrasyon ortalama 1.0 ppm 

B civarındadır (Keren ve Bingham, 1985). Dünya genelinde mikro besin elementleriyle yapılan 

çalışmalarda bitkilerde en yaygın sorununun bor ve çinko elementlerinden kaynaklandığı belirlenmiştir. 

Bor mutlak gerekli mikro besin elementleri içerisinde noksanlığı veya  fazlalığıyla  bitkisel üretimi en 
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fazla sınırlandıran bir besin  elementidir (Brown ve ark., 2002).  Bor bitkilerde karbonhidrat  

metabolizmasında, şekerlerin sentezinde, hücre bölünmesi ve uzamasında, nükleik asit ve protein 

sentezinde, fosfor ve kalsiyum alımında, polenlerin döllenmesi ve tane dolumunda etkileri ile bitkilerde 

büyüme, gelişme ve verim açısından önemli bir besin elementtir (Horuz ve Turan, 2012; Kacar ve Katkat 

2009).  

Özkutlu ve ark. (2017), Ordu-Samsun yöresi fındık bahçelerinin bor beslenme durumlarının 

belirlenmesi çalışmasında 412 faklı lokasyondan aldıkları toprak örneklerinde yarayışlı bor’un  % 71’i  

“az” sınıfında olduğu (<0,5 ppm), %29’unun ise yeterli sınıfında olduğunu (0.5-2.0 ppm) bildirmişlerdir. 

Araştırmacılar bitkiye yarayışlı B konsantrasyonunun 0,02 ile 1.61 ppm arasında değiştiğini ve yöre 

fındık bahçelerinin çoğunlukla B bakımından yetersiz beslendiğini bildirmişledir.   

Saçlı (2015), Ordu ilinin 16 farklı ilçesinde 242 farklı lokasyondaki fındık bahçesinde toprakların 

% 86’sında bor’un düşük (0.5 ppm >) sevide olduğunu, % 14’ünün ise yeterli (0,5-2,0 ppm) seviyede B 

kapsadığını bildirmiştir. Yaprak örneklerinde ise B konsantrasyonunun,  % 35’inin <30 pm’den düşük 

olduğu az olarak sınıflandırıldığını, % 56’sının 30-75 ppm arasında yer aldığı yeterli” olarak 

sınıflandırıldığını ve % 9’unun ise >75 ppm’den yüksek olduğu ve fazla olarak sınıflandırıldığını 

belirtmiştir. Tarakçıoğlu vd, (2008) Palaz fındık çeşidinde topraktan 0, 6, 12 g B/ocak uygulamasında 6 

g/ocak bor uygulaması ile toplam yaş ağırlık, kabuklu verim, kabuklu tane ağırlığı, iç ağırlığı kontrole 

göre bir artış gerçekleştiğini, ancak 12 g B/ocak uygulamasının verimde azalmaya neden olduğunu 

bildirmişlerdir.  

Korkmaz ark. (2001), Ünye Keş köy‟de Palaz fındık çeşitlerinde topraktan 12 g B/ocak 

uygulamasının fındık dane verimini %55.51 oranında artırdığını tespit etmişlerdir. Ordu- Ünye- Göbü 

köyünde yaptıkları araştırmada ise 12 ve 18 g B/ocak uygulamalarının kontrole göre fındık dane verimini 

artırdığını, fakat bu artışın istatistiki açıdan önemli olmadığını bildirmişlerdir.  

Humik asit kullanılması sonucu bitki büyümesinin artmasının sebebi, N,Ca, P, K, Mg, Zn ve Cu 

gibi besin maddelerinin alımının artmasından kaynaklandığı bildirilmiştir (Adani ve ark., 1998 ; David 

ve ark.,  1994). Humik asidin faydalı etkileri; toprak özelliklerinde ve yapısında iyileşmelere (Kahsnitz, 

1992), mineral besin maddelerinin bitkiler için daha fazla bulunmasına (Gillot 1997), bitki büyüme 

düzenleyicileri gibi, biyolojik aktivitenin ve mikrobiyal popülasyonun artmasına atfedilmiştir (Tomati 

ve Gali, 1995). 

Bu çalışmada humik asit bor interaksiyonunun fındıkta ocak başına verim, kabuklu ve iç fındık ağırlığına 
etkileri incelenmiştir. 

 

2. MATERYAL VE METOD 

Bu araştırma Giresun ili Merkez Yenicehisar Köyü Tombul çeşidinin (Corylus avellana L.) 

yetiştirildi bir bahçesinde yürütülmüştür. Araştırmada humik asit (HA) kaynağı olarak (BAS 18 sıvı 

humik asit %18) 0, 50, 100 ve 200 ppm dozlarında ve bor kaynağı olarak Etidot- 67 disodyum oktaborat 

tetrahidrat (Na2B8O13, %21 B) gübresinden 0, 5, 10 ve 15 g B/ocak dozlarında kullanılmıştır. Deneme 

tam şansa bağlı bloklarda faktöriyel deneme desenine göre 3 tekerrürlü (4x4x3) olarak 2016 yılında 

yürütülmüştür. Deneme sonunda uygulamalara bağlı olarak toplanan zuruflu fındıklar kurutulduktan 

sonra zuruflarından ayrılmış ve tartılmak suretiyle ocak başına fındık verimi (kg/ocak) belirlenmiştir. 

Kurutulan fındıklardan her bir ocak için ayrı olmak üzere rastgele 100 adet fındık tartılarak 100 adet 

kabuklu fındık ağırlığı (g), bu fındıkların kırılması suretiyle de 100 adet iç ağırlık  (g) tespit edilmiştir.   

Fındık bahçesinin toprak özelliklerinden bünye hidrometre yöntemi (Bouyoucous, 1951); kireç 

Scheibler kalsimetresi (Soil Survey Staff, 1993); toprak reaksiyonu (pH) ve elektriksel iletkenlik (EC) 

saturasyon çamurunda (Soil Survey Labrotory, 1992) belirlenmiştir. Organik madde modifiye Walkley-
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Black yöntemine göre (Jackson, 1967); alınabilir potasyum 1 N amonyum asetat (NH4OAc) metodu ile 

belirlenmiştir (Suarez ve Vaughan, 2001). Toplam azot mikro kjeldahl metodu ile (Bremner ve 

Mulvaney, 1982); yarayışlı fosfor asit topraklar için geliştirilen Bray ve Kurtz (1954) metoduna göre 

belirlenmiştir. Çinko, demir, mangan ve bakır 0,005 M DTPA metoduna göre Perkin Elmer, AA-400 

Atomik Absorbsiyon Spektrofotometresinde (Lindsay ve Norvell 1978);  yarayışlı bor sıcak su 

ekstraksiyonunda Azometin-H yöntemine göre belirlenmiştir (John ark., 1975). Deneme arazisinin bazı 

fiziksel ve kimyasal özellikleri Tablo 2.1’de verilmiştir.  

Fındık yaprak örnekleri laboratuarda saf su ile yıkanıp kurutulduktan sonra etüvde 65 °C’de sabit 

ağırlığa ulaşıncaya kadar bekletilmiş ve analize hazır hale getirilmiştir (Kacar, 1984). Kurutulan fındık 

yaprak örnekleri porselen pota içerisinde ezilerek, sap kısımları ayıklanmış ve 0,5 mm elek açıklığındaki 

çelik değirmende öğütülmüştür (Kacar, 1991). Örneklerin toplam azot kapsamı Kjeldahl metodu ile 

belirlenmiştir (Keeney, 1982). Mineral madde analizi için örnekler kuru yakma metoduna göre 550 ℃’de 
kül fırınında yakılmıştır (Kacar, 1972). Örneklerde fosfor Bartın metoduna göre 430 nm dalga boyunda 

spektrofotometrede, toplam K Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresiyle (PERKİN ELMER AA-400) 

belirlenmiştir (Kacar ve İnal, 2008).  

Humik asit ve B uygulamaları ile elde edilen verim, kabuklu ve iç fındık ağırlıklarına ait verilere 

SPSS 19.0 paket programında iki yönlü varyans (ANOVA) analizi uygulanmıştır. Varyans analiz sonucu 

bulunan ortalamalar LSD testi (P<0.01) ile karşılaştırılmıştır. Önem testi %1 (**), %5 (*) ve önemli değil 

(öd) şeklinde değerlendirilmiştir (Düzgüneş ve ark., 1987).  

 

Tablo 2.1. Deneme bahçesinde toprağın bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri 

Toprak Özellikleri Değer  

pH1:1 6.24 

EC, dS/m 0.514 

Kireç Yok 

KDK, me/100g  29.5 

Organik madde, % 2,44 

Kum, % 53.30 

Silt, % 24.04 

Kil, % 22.66 

Tekstür sınıfı Kumlu-killi-tın (SCL)+ 

Toplam N, % 0.240 

Yarayışlı P, ppm 28.06  

Değişebilir K, mek/100g 156,0 

Değişebilir Na, mek/100g 0.421 

Değişebilir Ca, mek/100g 25,25 

Değişebilir Mg, mek/100g 6,25 

Yarayışlı Fe, ppm 17.81 

Yarayışlı Cu, ppm 4.34 

Yarayışlı Zn, ppm 3.35 

Yarayışlı Mn, ppm 5.84 

Yarayışlı B, ppm 0.44 

                                SCL: Sandy clay loam 
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3. SONUÇ  

Artan dozlarda uygulanan humik asit ile bor uygulamalarının fındık verimine etkisi Tablo 3.1’de verilmiştir. 

Varyans analizlerine göre fındık veriminde HA ve HA x B interaksiyonu önemli (P>0.01) bulunurken, B 

uygulamaları önemli bulunmamıştır. Humik asit uygulamaları ile fındık verimini 1.30 ile 1.90 kg/ocak arasında 

değiştirmiştir. Fındık verimi kontrole göre (1.30 kg/ocak) 50 ppm HA seviyesinde %13.85 artarak 1.48 kg/ocak, 

100 ppm HA seviyesinde %20 artarak 1.56 kg/ocak’a ve 200 HA seviyesinde %46.15 artarak 1.90 kg/ocak 

seviyesine artmıştır.  Humik asit ile fındık verimi arasında önemli ilişki (r=0.994) elde edilmiştir (Şekil 3.1). Bor 

uygulamaları ise fındık verimini kontrole göre 1.40 kg/ocaktan 1.63 kg/ocağa %16.43 oranında artırmış ancak bu 

artış istatistiki bakımdan önemli bulunmamıştır (Şekil 3.2). Humik asit B ile birlikte uygulandığında ise fındık 

verimi 1.13 ile 2.18 kg/ocak arasında değişmiştir (Şekil 3.3).    

 

 

Tablo 3.1. Humik asit ve B uygulamaları ile elde edilen fındık verimi 

HA 

ppm 

Fındık verimi, kg/ocak 

B dozları, g/ocak 
Ort. 

0 5 10 15 

0 1.19e-f 1.13f 1.18f 1.72a-f 1.30C 

50 1.68a-f 1.45b-f 1.44c-f 1.36d-f 1.48B 

100 1.16f 2.03a-c 1.79a-e 1.24d-f 1.56B 

200 1.56b-f 1.81a-d 2.05ab 2.18 a 1.90A 

Ort. 1.4 1.6 1.61 1.63 1.56 

LSD0.01 HA:0.23 HAxB:0.61 

 

 

 
Şekil 3.1. Humik asit uygulamalarının fındık verimine etkisi 
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Şekil 3.2. Bor dozlarının fındık verimine etkisi 

 

 
Şekil 3.3. Humik asit  x bor  interaksiyonunun fındık verimine etkisi 

 

Humik asit ve bor uygulamaları100 adet kabuklu ve iç fındık ağırlığına etkisi önemli 

bulunmamıştır (P>0.05). Kabuklu fındık ağırlığı 131.02 ile162.11 g/100 adet arasında değişmiştir (Tablo 

3.2).  En yüksek kabuklu fındık ağırlığı 50 ppm HA uygulamasında 157.67 g/100 adet olarak; 10 g/ocak 

B uygulaması ile 153.84 g/100 adet olarak elde edilmiştir. Humik asit ile birlikte B uygulamasında ise 

kontrol B dozunda uygulanan 200 ppm HA uygulamasından elde edilmiştir (Tablo 3.2).  

İç fındık ağırlığı 69.67 ile 86.00 g/100 adet arasında değişmiştir (Tablo 3.3).  En yüksek kabuklu 

fındık ağırlığı humik asit uygulamasında 50 ppm HA 83.42 g/100 adet olarak; 10 g/ocak B uygulaması 

ile 82.25 g/100 adet olarak elde edilmiştir. Humik asit ile birlikte B uygulamasında ise 50 ppm HA HA 

ile 10 g B/ocak uygulamasından elde edilmiştir.    
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Tablo 3.2. Humik asit ve B uygulamaları ile elde edilen kabuklu fındık ağırlığı 

HA 

ppm 

Kabuklu fındık ağırlık, g/100 adet 

B dozları, g/ocak 
Ort. 

0 5 10 15 

0 143.88 156.08 152.35 142.58 148.72 

50 155.39 156.80 162.11 156.38 157.67 

100 151.42 131.02 148.78 151.34 145.64 

200 158.39 141.16 152.12 148.04 149.93 

Ort. 152.27 146.27 153.84 149.59 150.49 

LSD0.05 öd 

 

Tablo 3.3. Humik asit ve B uygulamaları ile elde edilen iç fındık ağırlığı 

HA 

ppm 

İç fındık ağırlığı, g/100 adet 

B dozları, g/ocak 
Ort. 

0 5 10 15 

0 72.00 83.67 83.00 76.67 78.83 

50 82.67 82.67 86.00 82.33 83.42 

100 82.00 69.67 79.33 81.00 78.00 

200 83.00 71.67 80.67 79.33 78.67 

Ort. 79.92 76.92 82.25 79.83 79.73 

LSD0.05 öd 

 

 

4. TARTIŞMA 

Artan dozlarda uygulanan humik asit ve B Tombul fındık çeşidinin verimini 200 ppm HA ve 15 

g/ocak B dozuna kadar azalan verim kanununa göre artırmıştır. En yüksek fındık verimi kontrole göre 

1.19 kg/ocak’tan  2.18 kg/0cak’a %83.19 oranında artış göstermiştir. Ancak istatistiki bakımdan 100 ppm 

HA seviyesinde uygulanan 5 g B/ocak dozu (2.03 kg/ocak) önemli bulunmuştur. Artan dozlarda humik 

asit ile birlikte uygulanan B fındık verimi üzerine istatistiki bakımdan önemli bulunurken; tek başına 

uygulanan B fındık verimi üzerinde etkili bulunmamıştır. Bor dozları ile fındık verimi arasındaki (y=-

0.0018x2+0.041x+1.41) ilişkiden elde edilen fonksiyonun ektremum değerlerinin bulunması kuralına 

göre maksimum fındık verimi için fındık ocaklarına 11.39 g saf B verilmesi gerektiği hesaplanmıştır.  

Humik asidin faydalı etkileri toprak özelliklerine ve yapısında iyileşmelere (Kahsnitz 1992), 

mineral besin maddelerinin bitkiler için daha fazla bulunmasına (Gillot 1997), biyolojik aktivitenin ve 

mikrobiyal popülasyonun artmasına (Tomati ve Gali, 1995) ve aynı zamanda toprağa uygulanan B’un 

yarayışlılığını artırmasına atfedilmiştir. Keza Topraktaki borun yarayışlılığı ile organik bileşikler 

arasında yüksek pozitif ilişkiler olduğu bildirilmiştir (Chang, 1993). Karaman ve ark. (2012) humik 

asidin B-humat şeklinde bileşik oluşturmak suretiyle domates bitkisinde; bitki gövde çapı, yaprak dal 

sayısı, klorofil ve stoma geçirgenliği, bitki toplamı ve toplam kök ağırlığında kontrol dozuna göre daha 

yüksek etkiye sahip olduğunu belirlemişlerdir. Saçlı (2015) çeşit belirtmeksizin Ordu ilinde yetiştirilen 

fındıkların %35’inin B bakımından yetersiz (<30 ppm) olduklarını bildirmiştir. Tarakçıoğlu ve ark. 

(2008) Palaz fındık çeşidine topraktan 6 g/ocak bor uygulamasının toplam yaş ağırlık, kabuklu verim, 

kabuklu tane ağırlığı, iç ağırlığını kontrole göre artırdığını 12 g B/ocak uygulamasının ise verimde 

azalmaya neden olduğunu bildirmişlerdir.  
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Humik asit ve bor uygulamaları kabuklu ve iç fındık ağırlığına etkisi önemli bulunmamıştır (P>0.05). Humik asit 

uygulamaları 100 adet kabuklu ve iç fındık ağırlığını kontrole göre 50 ppm dozunda %6.02 ve 5.82 oranında, B 

uygulamaları ise sırasıyla, %1.03 ve 2.92 oranında artırmıştır. Ancak bu artışlar istatistiki balımdan önemli 

bulunmamıştır. Korkmaz ve ark. (2001) Samsun Terme Sakarlı Beldesinde fındık bitkisine 0, 6, 12, 18, 24 g 

B/ocak uygulamasının kontrole göre fındık dane verimini sırasıyla % 12.99, 57.09, 55.51 ve 42.91 oranında 

artırdığını bildirmişlerdir. 

Sonuç olarak Tombul fındık çeşidinde HA ile birlikte B uygulamasının tek başına HA (200 ppm) veya B (11.39 g 

B/ocak) uygulamalarına göre daha etkili olduğu tespit edilmiştir. Optimum fındık veriminin elde edilmesinde 

fındık ocaklarına 100 ppm HA ile birlikte 5 g B verilmesi tavsiye edilmiştir.   
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Özet 

Çay tüketimi ve milli ekonomideki yeri ile en önemli endüstri bitkilerinden birisidir. Çay 

üretiminde azot, fosfor ve potasyum (NPK) ise makro elementler içerisinde birinci sırada yer alır. Bu 

çalışmanın amacı farklı sürgün dönemlerinde hasat edilen çay yapraklarının NPK mineral besin 

kompozisyonunun değişimini belirlemektir. Bu amaçla Artvin ili Borçka ilçesinde çay yetiştirilen 10 

farklı köyde 17 bahçeden toprak ve yaprak örneği alınmıştır. Çalışmada elde edilen verilere  göre çay 

yapraklarının N içeriği I. sürgünde 25.43-43.05 g/kg, II. Sürgünde 22.67-41.44 g/kg ve III sürgünde 

21.44-35.73 g/kg arasında değişmiştir. Hasat dönemi uzadıkça sürgün ortalamalarına göre yaprak N 

içeriği sırasıyla, 36.02 g/kg’dan 30.26 ve 28.94 g/kg’a düşmüştür. Fosfor içeriği I. sürgünde 1.67-3.09 

g/kg, II sürgünde 1.53-3.05 g/kg ve III sürgünde 1.94-3.96 g/kg arasında değişmiştir. Sürgün 

ortalamalarına göre yaprak P içeriği sırasıyla, 2.35, 2.76 ve 2.76 g/kg’a yükselmiştir. Potasyum içeriği I. 

sürgünde 13.90-14.80 g/kg, II. sürgünde 14.10-15.30 g/kg ve III sürgünde 14.20-14.90 g/kg arasında 

değişmiştir. Sürgün ortalamalarına göre yaprak K içeriği sırsıyla, 14.53, 14.73 ve 14.58 g/kg şeklinde 

dalgalanma göstermiştir. Hasat dönemlerine göre azotun I. sürgünde %53’ü, II. sürgünde %12’si ve III 

sürgünde %6’sı yeterli; fosforun I ve II. sürgünde %88’i yeterli, III. sürgünde %94’ü yeterli bulunurken; 

potasyumum her 3 sürgünde de %100’ü yeterli bulunmuştur. Sonuç olarak azot I. sürgünde, fosfor II ve 

III. sürgünlerde ve potasyum II. sürgünde diğer sürgünlere göre daha yüksek bulunmuştur. 

Anahtar kelimeler: Çay, yaprak, sürgün dönemi, NPK, mineral besin kompozisyonu 

 

1. GİRİŞ 

Çay bitkisi (Camellia sinensis) Theaceae ya da Camellia familyasından nemli iklimlerde 

yetişebilen, yaprak ve tomurcukları içecek maddesi üretiminde kullanılan, her mevsim yeşil çok yıllık 

bir bitkidir (Nurik, 1983). Hem yeşil hem de siyah çayın içeriğinde polifenolik bileşikler bulundurması 

nedeniyle antioksidan bir içecek olması olarak değerlendirilmektedir (Weisburger ve ark., 2002; Henning 

ve ark., 2003).  

Türkiye’de çay hasadı, Nisan - Mayıs ayları ile Ekim - Kasım ayı başları arasında 

yapılabilmektedir. Ülkemiz iklim koşulları nedeniyle çay zararlılarından etkilenmeden, dolayısıyla 

kimyasal ilaç kullanmadan çay üretimi yapan ülkelerden biri olarak değerlendirilmektedir (Özden, 2009). 

Bitkiler gereksinme duyulan elementlere yeterince sahip olamadıkları zaman gelişme azalmakta ve en 

sonunda gelişme durmaktadır. O nedenle gelişme için mutlak gerekliliği belirlenmiş elementlerin bitkide 

yeterli düzeyde bulunması zorunludur. Bitkide bulunan elementlerin konsantrasyonu ise bitkinin gelişme 

gücü ve toprağın yarayışlı mineral madde konsantrasyonu ile yakından ilgilidir. Diğer yandan bitki analiz 

sonuçları usulüne uygun olarak saptanmış “yeterlik grupları” ya da “kritik konsantrasyona” göre 

değerlendirilmelidir (Kacar, 1982). Reuters ve Robinson (1982)’a göre çay yapraklarının, g/kg olarak, 

toplam N içeriği x<35 az, 35-50 yeterli ve x>50 fazla; fosfor içeriği x<2 az, 2-4 yeterli ve x>4 fazla ve 

potasyum içeriği x<18 az, 18-22 yeterli ve x>22 fazla olarak değerlendirilmektedir.  
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Doğu Karadeniz Bölgesinde çay tarımı yapılan toprakların % 4,32’sinde azot, % 21,99’unda fosfor, 

% 37,40’ında potasyumun noksan düzeyde olduğunu ve çay tarımı yapılan toprakların % 75,75’inde 

azotun ve % 57,52’sinde fosfor birikiminin olduğu belirlenmiştir (Taşkın ve ark., 2015). Taban ve ark. 

(2000) farklı dönem ve dozlarda tek başına ve NPK ile birlikte uygulanan yaprak gübresinin çay 

yaprağının ekstrakt toplam polifenol, kül, N,P K, Ca, Na, Fe, Mn, Zn ve Cu içerikleri üzerine olan 

etkilerinin önemli olduğunu belirtmişlerdir. Horuz ve Korkmaz (2006), çay bitkisi yapraklarında, I. 

sürgünden III. sürgün dönemine doğru verimin azaldığını, genel olarak hasat edilen çay bitkisi topraktan 

besin elementlerini çoktan aza doğru azot>kalsiyum>potasyum>magnezyum>fosfor> 

çinko>demir>bakır şeklinde bir sıra takip ettiğini bildirmişlerdir. Ayrıca araştırmacılar birinci sürgün 

dönemi ile mukayese edildiğinde; yeşil çay yapraklarının N, P ve Fe kapsamı II. hasatta azalma, III. 

hasatta artma eğilimi gösterirken; K, Ca, Mg, Zn ve Cu kapsamı II. hasatta artma, III. hasatta ise azalma 

eğilimi gösterdiğini tespit etmişlerdir. Ak (1997), yapmış olduğu bir çalışmada dinlenme dönemi ve 3 

farklı hasat döneminde çay bitkisinden yaprak numunesi toplamış. Azotun ocak ayında (dinlenme 

dönemi) minimum seviyede olduğu, 1. hasat döneminde en yüksek, 2. ve 3. Hasat döneminde ise giderek 

azaldığı belirlemiş. Ocak ayında minimum olan P ve Zn miktarları 1. hasatta artmış, 2. hasatta azalıp 3. 

Hasat döneminde tekrar artış göstermiştir.   

Bu çalışmada farklı hasat dönemlerinde hasat edilen çay yapraklarında NPK mineral besin element 

içeriğindeki değişim incelenmiştir.  

 

 
2. MATERYAL VE METOD 

Çalışma Artvin İli Borçka İlçesine bağlı çay yetiştiriciliği yapılan 10 farklı köyde 17 farklı çay 

bahçesinden toprak (0-30 cm) ve yaprak (I. Sürgün 25 Mayıs, II. Sürgün 15 Temmuz, III. Sürgün 1 Eylül) 

örnekleri alınarak 2015 yılında gerçekleştirilmiştir. Yaprak örnekleri Bölgede 2015 yılı iklim verilerine 

göre en düşük sıcaklık 2.84℃, en yüksek sıcaklık 27.85℃, ortalama sıcaklık 13.12℃,  ortalama yağış 
1983.2 mm olarak ölçülmüştür. Örneklerin alındığı çay bahçeleri Tablo 2.1’de verilmiştir.  

 

Alınan toprak örneklerinde bünye hidrometre yöntemi (Bouyoucous, 1951); toprak reaksiyonu 

(pH) ve elektriksel iletkenlik (EC) 1:1 toprak saf su süspansiyonunda (Soil Survey Labrotory, 1992) 

belirlenmiştir. Organik madde modifiye Walkley-Black yöntemine göre (Jackson, 1967); alınabilir 

potasyum 1 N amonyum asetat (NH4OAc) metodu ile belirlenmiştir (Suarez ve Vaughan, 2001). Toplam 

azot mikro kjeldahl metodu ile (Bremner ve Mulvaney, 1982); yarayışlı fosfor pH>7 topraklar Olsen 

metodu (Olsen ark., 1982); pH<7 topraklar Kacar (1970) metodu kullanılarak belirlenmiştir. Çinko, 

demir, mangan ve bakır 0,005 M DTPA metoduna göre Perkin Elmer, AA-400 Atomik Absorbsiyon 

Spektrofotometresinde (Lindsay ve Norvell 1978);  yarayışlı bor sıcak su ekstraksiyonunda Azometin-H 

yöntemine göre belirlenmiştir (John ve ark., 1975). Araştırma toprakların bazı fiziksel ve kimyasal 

özellikleri Tablo 2.2’de verilmiştir.  
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Tablo 2.1. Toprak ve yaprak örneklerinin alındıkları çay bahçeleri 

Bahçe Köy adı 
Coğrafi Koordinat 

x y 

1 Çaylıköy  4142619 4162679 

2 Çaylıköy  4144361 4161925 

3 Güreşen 4145229 4194432 

4 Boğazköy 4146052 4161652 

5 Boğazköy 4142790 4162580 

6 Güreşen 4146225 4163498 

7 Muratlı 4148848 4170403 

8 Karşıköy 4144782 4171624 

9 Karşıköy 4143499 4170778 

10 Aralık 4139754 4174359 

11 Aralık 4139893 4173325 

12 Atanoğlu 4139570 4176490 

13 Atanoğlu 4139971 4176735 

14 Düzköy 4137360 4160916 

15 Çifteköprü 4138710 4156719 

16 Çifteköprü 4138549 4155378 

17 Fındıklı 4139819 4161710 

 

Her hasat dönemindeki yeşil çay Kinez ve ark. (1981)’nın bildirdiği şekilde sürgünler 2,5-3,5 

yapraklı iken; balık yaprak üzerinden kesilerek toplanmış ve Kacar  (1972)’a göre değerlendirilmiştir. 

Taze çay örnekleri laboratuarda saf su ile yıkanıp kurutulduktan sonra etüvde 65 °C’de sabit ağırlığa 

ulaşıncaya kadar bekletilmiş ve analize hazır hale getirilmiştir (Kacar, 1984). Kurutulan çay örnekleri 

porselen pota içerisinde ezilerek, sap kısımları ayıklanmış ve 0,5 mm elek açıklığındaki çelik değirmende 

öğütülmüştür (Gürses ve Artık, 1987; Kacar, 1991). Örneklerin toplam azot kapsamı Kjeldahl metodu 

ile belirlenmiştir (Keeney, 1982). Mineral madde analizi için örnekler kuru yakma metoduna göre 550 

℃’de kül fırınında yakılmıştır (Kacar, 1972). Örneklerde fosfor Bartın metoduna göre 430 nm dalga 
boyunda spektrofotometrede, toplam K Atomik Absorpsiyon Spektrofotometresiyle (PERKİN ELMER 

AA-400) belirlenmiştir (Kacar ve İnal, 2008).  

Araştırmadan elde edilen veriler SPSS 23.0 paket programında varyans analizi (ANOVA) 

kullanılarak, ortalamalar arasındaki fark ise Duncan’ın %5 önem testine göre değerlendirilmiştir. 

Ortalamalar arasındaki korelasyon önemli (*, %5), çok önemli (**, %1) ve önemsiz (öd) şeklinde ifade 

edilmiştir (Düzgüneş ve ark., 1987).  
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Tablo 2.2. Araştırma topraklarının bazı fiziksel ve kimyasal özellikleri (n:17 toprak) 

Toprak Özellikleri Değişim aralığı 
pH1:1                   3.52 -   4.57 
EC, dS/m                   0.10 -   0.34 
KDK, cmol/kg                  20.95 - 32.87 
Organik madde, %                   2.27 -   5.46 
Kum, %                33.36 -  51.08 
Silt, %                22,64 -  33,08 
Kil,  24.54 -  38.51 
Toplam N, %           1.11 -    2.83  
Yarayışlı P, mg/kg    2.58 -  82.86 

Değişebilir K, mg/kg 85.08 - 150.54 

Değişebilir Na, mg/kg 80.34 - 185.70 

Değişebilir Ca, mg/kg 447.84 - 1241.45 

Değişebilir Mg, mg/kg               148.21 - 235.83 

Yarayışlı Fe, mg/kg 3.58 - 18.12 

Yarayışlı Mn, mg/kg 5.74 - 42.74 

Yarayışlı Zn, mg/kg 0.06 - 0.81 

Yarayışlı Cu, mg/kg 0.11 - 0.76 
Yarayışlı B, mg/kg 0.14 - 0.47 

 

3. SONUÇ  

Çay bahçelerinden farklı sürgünlerde hasat edilen çayın N, P ve K içerikleri ve ortalama değişimi 

Tablo 3.1’de belirtilmiştir. Azot I. sürgünde hasat edilen çayda  25.43 g/kg (8 nolu bahçe) ile 43.05 (2 

nolu bahçe) g/kg arasında değişmekte olup ortalama 36.02 g/kg olarak belirlenmiştir.  II. sürgünde hasat 

edilen çayın N miktarı 22.67 g/kg (10 nolu bahçe) ile 41.44 g/kg (2 nolu bahçe) arasında değişmekte olup 

ortalama 30.26 g/kg olarak belirlenmiştir. 3. sürgünde hasat edilen çayın toplam N miktarı 21.44 g/kg 

(11 nolu bahçe) ile 35.73 g/kg (15 nolu bahçe) arasında değişmekte olup ortalama 28.94 g/kg olarak 

belirlenmiştir. III sürgünün ortalamasının N miktarı 25.15 g/kg (8 nolu bahçe) ile 38.27 g/kg (2 nolu 

bahçe) arasında değişmekte olup ortalama 31.74 g/kg olarak bulunmuştur.  

Fosfor I. sürgünde 1.67 g/kg (12 nolu bahçe) ile 3.09 g/kg (10 nolu bahçe) arasında değişmekte 

olup ortalama 2.35 g/kg olarak belirlenmiştir. II. sürgünde hasat edilen çayın P miktarı 1.53 g/kg (9 nolu 

bahçe) ile 3.05 g/kg (13 nolu bahçe) arasında değişmekte olup ortalama 2.76 g/kg olarak belirlenmiştir. 

III. sürgünde hasat edilen çayın P miktarı 1.94  g/kg (1 nolu bahçe) ile 3.96 g/kg (10 nolu bahçe) arasında 

değişmekte olup ortalama 2.76 g/kg olarak belirlenmiştir. 3 sürgünün ortalamasının P miktarı 1.99 g/kg 

(9 nolu bahçe) ile 3.20 g/kg (10 nolu bahçe) arasında değişmekte olup ortalama 2.50 g/kg olarak 

bulunmuştur.  

Potasyum I. sürgünde hasat edilen çayın K miktarı 13.90 g/kg (12 nolu bahçe) ile 14.80 g/kg (9 

nolu bahçe) arasında değişmekte olup ortalama 14.53 g/kg olarak belirlenmiştir. 2. sürgünde hasat edilen 

çayın K miktarı 14.10 g/kg (5 nolu bahçe) ile 15.30 g/kg (13 nolu bahçe) arasında değişmekte olup 

ortalama 14.73 g/kg olarak belirlenmiştir. 3. sürgünde hasat edilen çayın K miktarı 14.20  g/kg (13 nolu 

bahçe) ile 14.90 g/kg (14 nolu bahçe) arasında değişmekte olup ortalama 14.58 g/kg olarak belirlenmiştir. 
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3 sürgünün ortalamasının K miktarı 14.42 g/kg (12 nolu bahçe) ile 14.74 g/kg (7 nolu bahçe) arasında 

değişmekte olup ortalama 14.61 g/kg olarak bulunmuştur.  

 

Tablo 3.1. Farklı sürgün dönemlerinde hasat edilen çayın ortalama N P K içeriği ve değişimi 

 N (g/kg) P (g/kg) K (g/kg 

Sürgün dönemi Sürgün dönemi Sürgün dönemi 

I.  II.  III.  Ort. I.  II.  III.  Ort. I.  II.  III.  Ort. 

En 

düşük 
25.43 22.67 21.44 25.15 1.67 1.53 1.94 1.99 13.90 14.10 14.20 14.42 

En 

yüksek 
43.05 41.44 35.73 38.27 3.09 3.05 3.96 3.20 14.80 15.30 14.90 14.74 

Ort. 

 
36.02a 30.26b 28.94b 31.74 2.35b 2.38b 2.76a 2.50 14.53b 14.73a 14.58ab 14.61 

Ort. St. 

Hata 
0.784 0.602 0.325 

Sürgün 

Dönemi 
** ** * 

Bahçe 

 
öd öd öd 

 

4. TARTIŞMA 

Çalışma sonunda farklı sürgün dönemlerinde hasat edilen çay yapraklarının NPK mineral 

konsantrasyonu Reuters ve Robinson, (1997)’in verdiği sınır değerlerine göre değerlendirildiğinde; 

toplam azotun I. sürgünde 8 örnekte az, 9 örnekte yeterli,  II. sürgünde 15 örnekte az, 2 örnekte yeterli, 

3. sürgünde 16 örnekte az, 1 örnekte yeterli, 3 sürgün ortalamasın da 14 örnekte az, 3 örnekte yeterli 

sınıfında olduğu belirlenmiştir. Azotun I. sürgünde %47’si az %53’ü yeterli; II. sürgünde %88’si az 

%12’si yeterli ve III. sürgünde %94’ü az %6’si yeterli bulunmuştur. Üç sürgünün ortalaması olarak N 

miktarının % 82’si az, % 18’i yeterli bulunmuştur (Şekil 4.1). Turan ve Horuz (2012) genç yapraklar 

olgunluğa erinceye kadar amino asitlerle beslendiğini bildirmişlerdir. Bu yüzden çay bitkisinin hasat 

dönemi boyunca sürekli azotça zengin bileşiklere ihtiyaç gösterdiği anlaşılmaktadır. Taşkın ve ark. 

(2015),  Artvin çay bahçelerinin, bitkideki azot değeri ortalama 44,52 g/kg olduğunu; çay yapraklarının 

% 1,05’i az, % 71,26’sı yeterli ve % 27,69’u fazla sınıfında olduğunu bildirmişlerdir. Sürgün dönemi 

ilerledikçe çaydaki toplam N miktarı azalmaktadır (Şekil 4.1). Çay yapraklarının NPK mineral besin 

kompozisyonu I ve II. sürgün dönemlerinde çok önemli (P<0.01), III. sürgün döneminde önemli (P<0.05) 

bulunmuştur. Birinci sürgün çayların toplam N ortalamaları, II. ve III. sürgün dönemi ortalamalarından 

fazla olup istatistiki açıdan çok önemli (p<0.01) bulunmuş; II. ve III. sürgün dönemleri arasında ise 

önemli bir fark bulunmamıştır. Ercişli ve ark. (2008) çay yaprakların en fazla N miktarının 1. Sürgünde 

olduğu, Horuz ve Korkmaz (2006) çay yapraklarındaki toplam N miktarının en fazla 1. Sürgünde 

olduğunu, 2. Sürgünde azalıp, 3. Sürgünde artma eğimimi gösterdiğini bildirmişlerdir.    

Fosfor miktarı I. ve II. sürgünde 2 örnekte az 15 örnekte yeterli, III. sürgünde ve 3 sürgün 

ortalamasında 1 örnekte az, 16 örnekte yeterli bulunmuştur. Fosforun I. ve II. sürgünde %12’si az %88’i 

yeterli, III. sürgünde ve üç sürgünün ortalaması olarak fosforun %6’sı az %94’ü yeterli bulunmuştur 

(Şekil 4.1). Benzer şekilde Horuz ve Korkmaz (2006) çay bitkisinin fosfor kapsamının 1. hasatta 2.20 

g/kg, 2. hasatta  2.1 g/kg ve 3. hasatta 2.20 g/kg  olduğunu ve her üç hasatta da yeterli düzeyde P içerdiğini 

bildirmişlerdir. Üç sürgünün ortalaması olarak P miktarının % 12’si az, % 18’i yeterli bulunmuştur. 

Fosfor III. sürgün çaylarda, I. ve II. sürgün ortalamalarından fazla olup istatistiki açıdan çok önemli 

(p<0,01)  bulunmuştur. Sürgün dönemi ilerledikçe çaydaki P miktarı artmaktadır (Şekil 4.1). 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                                  1300 

 

 

Potasyum miktarı 1. sürgün, 2. sürgün 3. sürgün ve 3 sürgün ortalamasının 17 örnekte az 

sınıfındadır. Üç sürgün ortalamasının K miktarı % 100’ü az olarak belirlenmiştir. Özkutlu ve ark. (2015) 

Rize-Merkez’e ait çay bahçelerinde çayların %70’i N konsantrasyonu bakımından,  % 100’ü P 

bakımından yeterli, , % 96’sı K konsantrasyonu bakımından noksanlık gösterdiğini bildirmişlerdir.  

Potasyum II. sürgün çaylarda, I. sürgün ve III. sürgün ortalamalarından fazla olup istatistiki açıdan 

önemli (p<0,05) olarak bulunmuştur. I. sürgünde düşük olan K miktarı, II. sürgünde en fazla olup, III. 

sürgünde tekrar düşmüştür (Şekil 4.1). Horuz ve Korkmaz (2006) birinci sürgün dönemi ile mukayese 

edildiğinde; yeşil çay yapraklarının N ve P kapsamı II. hasatta azalma, III. hasatta artma eğilimi 

gösterirken; K kapsamı II. hasatta artma, III. hasatta ise azalma eğilimi gösterdiğini. Topraktan kaldırılan 

besin maddesi miktarı bakımından, II. hasat döneminde N ve P miktarı artarken; K’un azaldığını,  III. 

hasat döneminde hepsinin de azaldığını bildirmişlerdir. 

 

 
 

 
Şekil 4.1. Farklı sürgün dönemlerinde hasat edilen çayın ortalama NPK besin elementi içeriği (n:17) 

 

 

Sonuç olarak, bölgede yetiştirilen çaylarda NPK içeriğinin hasat dönemlerine göre farklı olduğu 

bulunmuştur. Azot I. sürgünde, fosfor III sürgünde ve potasyum II. sürgünde diğer sürgünlere göre 

önemli derecede daha yüksek bulunmuştur. İkinci ve III. sürgün dönemlerinde azotun azaldığı, fosfor ve 

potasyumun arttığı tespit edilmiştir. Çay bahçelerinin azotça noksan, fosfor ve potasça yeterli 

beslendikleri belirlenmiş olup çay bahçelerindeki azot açığının giderilmesi için gerekli durumlarda 

toprak veya yapraktan azotlu gübrelerle takviye edilmesi tavsiye edilmiştir.   
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Özet 

Günümüzde kentlerde yaşayan insanların, rahat nefes alabilecekleri ve çeşitli açıkhava rekreasyonu 

etkinliklerini yapabilecekleri yeşil alanların başında gelen kent ormanları; kent içi ve yakın çevresinde 

bulunan yeşil alanlardır. Toplumsal, çevresel, sosyal ve ekonomik vb. yararları bulunan kent ormanları 

kent insanına doğayla bütünleşme, fiziksel ve ruhsal dinlenme ve rekreasyon imkanları sunmaktadır. Bu 

çalışmada araştırma alanı olarak seçilen Düzce Kent Ormanının rekreasyon olanaklarını, tercih edilme 

nedenlerini, kullanım amaçlarını, kentlilerin ihtiyacını ne ölçüde karşıladıklarını belirlemek 

amaçlanmıştır. Aynı zamanda bu çalışma ile kullanıcıların beklentilerinin ortaya koyulması 

hedeflenmiştir.  Çalışmada yöntem olarak 390 kişiyle yüz yüze görüşülerek anket uygulaması 

yapılmıştır. Araştırmada ortaya çıkan sonuçlar Düzce Kent Ormanı’nın sürdürülebilir gelişimi ve kent 

insanının rekreasyonel ihtiyaçlarını saptamaya olanak sağlayacaktır. Ayrıca çalışmada Düzce Kent 

Ormanı’nın eksikliklerinin belirlenerek yapılması gerekli çalışmalar hakkında da önerilerde 

bulunulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Kent ormanı, Yeşil alan, Rekreasyon, Düzce Kent Ormanı. 

 

1. GİRİŞ 

Endüstri devrimi ile başlayan teknolojik gelişmeler, hızlı nüfus artışı ve kentleşme; çevre kirliliği 

başta olmak üzere sağlık, ekonomik, ekolojik, sosyal ve kültürel bir çok sorunu da beraberinde 

getirmiştir. Bu nedenle kentleri daha sağlıklı ve yaşanabilir kılma, toplumsal bütünleşmeyi sağlama, 

çevre yapısının ve ekolojik dengenin bozulduğu alanlarda dengenin kurulmasını sağlamada kentlerdeki 

açık ve yeşil alanların önemi oldukça büyüktür. Ayrıca kentlerde yoğun iş temposunda stres altında 

yaşayan insanların bedensel ve zihinsel yorgunluklarını gidermelerinde, streslerini azaltmalarında ve 

çeşitli açıkhava rekreasyon aktivitelerini gerçekleştirmelerinde kentlerdeki açık ve yeşil alanlar oldukça 

etkilidir. Bu nedenle kentlerin içerisinde veya yakın çevresinde ağaçlık ve koruluk olarak mevcut yeşil 

alanların korunması ve yenilerinin planlanması gerekmektedir. 

İnsan ve doğa arasındaki vazgeçilmez ilişkinin kente yansıması olarak kabul edilen kent ormanları 

hiç kuşkusuz kentsel yeşil alanların en önemli parçalarından biridir (Üçler ve Acar, 2015). Kent ormanı; 

kent içi ve yakın çevresinde doğal olarak bulunan veya yapay yolla tesis edilmiş, kentsel yapıya estetik 

ve işlevsel katkılar sağlayan, kent insanına rekreasyonel imkanlar sunabilen ve kısa mesafede ulaşım 

imkanı bulunan alanlar olarak tanımlanmaktadır (Uslu 2006). Genel olarak kent ormanları; kent iklimini 

dengeleme, hava kalitesini artırma,  sera gazı etkisini önleme, su dengesini sağlama, toprak erozyonunu 

önleme, gürültüyü azaltma ve biyolojik çeşitliliği koruma gibi işlevleri ile ekolojik anlamda bir çok yarar 

sağlamaktadır (Givoni, 1991). Ayrıca kent ormanlarının psikolojik, sosyal, kültürel ve ekonomik katkılar 

yapmaya yönelik birçok fonksiyonun bulunmasının yanı sıra kent insanının dinlenme, eğlenme gibi 

rekreasyonel ihtiyaçlarını karşılama fonksiyonu günümüzde oldukça fazla önem taşımaktadır (Yılmaz 

ve ark.,2006). 

Rekreasyon insanların boş zamanlarında tamamen özgür iradeleriyle gerçekleştirdikleri, ruhsal ve 

bedensel gereksinimlerini karşılayan eğlenme-dinlenme amaçlı eylemler olarak tanımlanmaktadır (Dirik, 

2005). Rekreasyon insanlara kattığı yapıcı ve olumlu özellikleri nedeniyle önemli bir gereksinimdir 
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(Talay ve ark. 2010). İnsanlar kentlerdeki kalabalıktan, gürültüden ve günlük rutinlerden kaçma, kapalı 

mekanlardan uzaklaşma, yeni heyecan arayışları ve dinlenme gibi birçok nedenden dolayı açıkhava 

rekreasyon faaliyetlerine yönelmektedirler. Bu anlamda kent ormanları, kent halkının açık hava 

rekreasyonu ihtiyaçlarını karşılayabilmesi için oldukça elverişli ortamlardır. 

Bu çalışma ile Düzce Kenti için önemli bir rekreasyon alanı olan Düzce Kent Ormanı’nın 

rekreasyon olanaklarını, tercih edilme nedenlerini, kullanım amaçlarını, kentlilerin ihtiyacını ne ölçüde 

karşıladıklarını belirlemek amaçlanmıştır. Ayrıca çalışmada bu alanın eksikliklerinin belirlenerek 

yapılması gerekli çalışmalar hakkında önerilerde bulunulmuştur. 

 

2. MATERYAL VE METOT 

Bu çalışmanın ana materyali olan Düzce Kent Ormanı, Batı Karadeniz Bölgesi, Düzce İli sınırları 

içerisinde, kent merkezine 7 km uzaklıkta bulunmaktadır. Kent ormanının etrafı yerleşim yerleri ile 

çevrili olup, güneybatısında Kalıcı Konutlar, doğusunda Gürcüasar ve Akbıyıklar köyü, kuzeyinde 

Çakırlar ve Tokuşlar köyleri bulunmaktadır  (Şekil 1) (OGM, 2018). Düzce Kent Ormanı 2011yılında 

ilk olarak 158 ha olarak tescil edilmiştir fakat kullanıcıların ateşli piknik yapma isteğini kontrol altına 

almak için, yaklaşık 41 ha’ lık kısmı, C tipi mesire yerine dönüştürülmüştür (Çinis, 2016). Düzce şehrinin 

panoramik manzarası seyredilebilme imkanı veren kent ormanına özel araç, belediye otobüsü ve 

yürüyerek ulaşım sağlanabilmektedir. Kent ormanında kır gazinosu, gözlem kulesi, seyir terası, kamelya, 

çocuk oyun alanları, yürüyüş yolları, oturma bankları çeşme, tuvalet ve sportif amaçlı ahşap ekipmanlar 

bulunmaktadır (Şekil 2). 

 

Şekil 1. Çalışma alanı konumu ( Anonim, 2018a; Google Earth, 2018). 

Düzce Kent Ormanı’nda hâkim ağaç türleri göknar, sarıçam ve radiata çamı olup; meşe, gürgen ve 

kayın türleri de yer yer bulunmaktadır. Alanda alt örtüde ise kuşburnu, çayırotları, buğdaygiller, döngel 

ve böğürtlen türleri yer almaktadır. Düzce Kent Ormanı’nda görülen yaban hayvanları ise; yaban 

domuzu, tavşan, tilki, çakal ve sincaptır. Ayrıca dağ güvercini, şahin, serçe, ispinoz, çıvgın, kumru ve 

alakarga kuş türlerine de yaygın olarak rastlanmaktadır (Çinis, 2016). 

          

Şekil 2. Çalışma alanı genel görünümü (OGM, 2018).   
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Çalışmanın diğer bir materyalini ise Düzce Kent Ormanı’nda uygulanmış olan anket verileri 

oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra çalışma kapsamında alana ait veriler (fotoğraf, proje, vb.) ve çalışma 

konusu ile ilgili literatürler de materyal olarak kullanılmıştır. Türkiye istatistik kurumunun verilerine 

göre 2018 yılı Düzce kentinin toplam nüfusu 378.000 olarak alınmış olup (Anonim, 2018b),  bu rakam 

çalışmanın evrenini oluşturmuştur. Evreni temsil edecek örneklem büyüklüğünün belirlenmesinde % 95 

güven düzeyi ve % 5 hata payı (Yamane, 2001), dikkate alınarak 384 kişiye ulaşılması gerektiği 

belirlenmiş olup, 390 kişiyle anket çalışması yürütülmüştür. Örnek sayısı arttıkça popülasyona daha 

yakın değerler elde edilebileceği bilindiği için anket değerlendirmesi bu sayı üzerinden yapılmıştır. 

Çalışma kapsamında uygulanmış olan anket formunun oluşturulması 2 aşamalı yapılmıştır. İlk 

aşamada konuyla ilgili literatür taraması yapılarak benzer çalışmalardan Pak ve Türker (2004), Tolunay 

ve ark. (2004a,b), Kurdoğlu ve Düzgüneş (2011), Surat ve ark. (2014), Akyol ve Akbulut (2017) 

yararlanılmıştır. İkinci aşamada ise bu anket formuna alandan elde edilen bilgiler ışığında rekreasyonel 

kullanım amacına uygun sorular ilave edilmiştir. Hazırlanan anket formunda yer alan kent ormanına 

gitme amaçlarına ait ifadeler tesadüfi olarak sıralanmıştır.  

Kullanılan anket formu 4 bölümden oluşmaktadır. Anketin birinci bölümünde ziyaretçilerin bazı 

demografik özellikleri; ikinci bölümünde ziyaretçilerin Düzce Kent Ormanı’na ait kullanım kriterleri; 

üçüncü bölümünde kent ormanının yeterlilik durumu, son bölümünde ise ziyaretçilerin kent ormanından 

memnuniyet durumları sorgulanmıştır.  Hazırlanan anketler Mayıs-Eylül 2018 döneminde meydanda 

rastgele olarak 390 kullanıcıya yüz yüze görüşme yöntemiyle uygulanmıştır.    

Anket verilerini değerlendirmek için SPSS 22.0 programında veri tabanı oluşturulmuş ve veri girişi 

yapılmıştır. Veri giriş işlemi bittikten sonra veriler kontrol edilmiş ve eksik ve/veya hatalı girişler 

düzeltilmiştir. Oluşturulan veri seti yardımıyla çalışma amaçlarına uygu istatiksel teknikler 

kullanılmıştır. 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Ankete katılan kent ormanı ziyaretçilerinin % 56’sı kadın,  % 44’ü erkektir. Ziyaretçilerin yaş 

gruplarına ilişkin sonuçlar incelendiğinde 16-25 yaşları arasında olan grubun ilk sırada (% 30,8) yer 

aldığı gözlemlenmektedir. Ziyaretçilerin eğitim durumları incelendiğinde % 32,8’inin lise, % 29,8’inin 

ilköğretim, % 29,2’sinin de lisans mezunu olduğu belirlenmiştir. Çalışmaya katılan ziyaretçilerin % 

19,2’si memur, % 18,5’i de serbest meslek sahibidir. Ziyaretçilerin aylık gelir durumlarına bakıldığında, 

% 47,2’sinin 1001-3000 TL arası bir gelire sahip olduğu ve % 41’inin de il merkezinde oturduğu 
belirlenmiştir (Tablo 1). 

Ziyaretçilere Düzce’deki kent ormanının varlığından haberdar olup olmadıkları sorgulandığında  

% 98,7’si (385) daha önceden haberdar olduklarını,  % 1,3’ü (5) ise kent ormanının varlığını dahi 

bilmediklerini belirtmişlerdir. Rekreasyonel etkinliklerde bulunmak için kent ormanına gidip 

gitmedikleri sorulduğunda ziyaretçilerin % 95,9’u (374) gittiklerini, % 4,1’i (16) gitmediklerinin 

belirtmişlerdir. 
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Tablo 1. Kullanıcıların genel özellikleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ziyaretçilerin kent ormanına gitme amaçlarına ilişkin yapılan analizde 11 yargılı bir değerlendirme 

ölçeğinden yararlanılmıştır. Kent ormanına gitme amaçlarına ait bulgular 3 önem düzeyine göre Tablo 

2’de verilmiştir. Kent ormanına ziyaretçilerin en çok piknik yapmak, dinlenmek ve temiz hava almak 

amacıyla gittikleri belirlenmiştir.  Düzce İli’nin yeşilliği ve doğal güzellikleri oldukça fazladır. Ancak 

kent merkezinde insanların kolayca ulaşabileceği, orman niteliğinde ve mangallı piknik yapabilecekleri 

alanlar pek bulunmamaktadır. Düzce kent ormanı tüm bu özellikleri barındırdığından ziyaretçiler 

tarafından günün stres ve yorgunluğundan uzaklaşmak, dinlenmek ve piknik yapabilmek amacıyla tercih 

edilmektedir. Ayrıca Düzce İli topoğrafik yapısı gereği en fazla hava kirliliği sorunu yaşanan illerdendir. 
Düzce ve Kalıcı Konutlara en yakın mesafede olan kent ormanı şehrin kirli havasından uzaklaşmak 
isteyen insanlar tarafından da oldukça fazla tercih edilmektedir. Tolunay ve ark. (2004a,b) tarafından 

yapılan çalışmalarda, Gölcük Tabiat Parkı’nı kullanan ziyaretçilerin ve Ayazmana mesireliğini kullanan 

ziyaretçilerin piknik yapma amacıyla alanlara gitmeyi tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Surat ve ark. 

(2014) yaptıkları benzer bir çalışmada ise ziyaretçilerin Borçka-Karagöl Tabiat Parkına öncelikle piknik 

yapmak daha sonra ise dinlenmek amacıyla gitmeyi tercih ettiklerini belirtmişlerdir. Anket sonuçlarına 

bakıldığında ziyaretçilerin kent ormanına doğa yürüyüşü yapmak, çocuklarını gezdirmek ve onlara 

doğayı tanıtmak, manzara seyretmek ve doğayı incelemek amaçlı olarak çok gittikleri de belirlenmiştir. 

Ziyaretçilere göre kent ormanını gitme amaçları arasında nadir olarak görülen amaçlar önem sırasına 

Kullanıcıların genel özellikleri Frekans Yüzde (%) 

Cinsiyet 
Kadın 218 56 

Erkek 172 44 

Yaş 

16-25 120 30,8 

26-35 70 17,9 

36-45 111 28,5 

46-55 49 12,6 

56-65 26 6,7 

66 ve üzeri 14 3,6 

Öğrenim durumu 

Okuma-yazma bilmiyor 12 3,1 

İlköğretim 116 29,8 

Lise 128 32,8 

Lisans 114 29,2 

Lisansüstü 20 5,1 

Meslek 

Memur 75 19,2 

İşçi 34 8,7 

Köylü/çiftçi 33 8,5 

Serbest meslek sahibi 72 18,5 

Emekli 26 6,7 

Ev hanımı 59 15,1 

Öğrenci 63 16,2 

Diğer 28 7,2 

Aylık gelirli 

0-1000 TL 73 18,7 

1001-3000 TL 184 47,2 

3001-5000 TL 89 22,8 

5001 TL'den fazla 44 11,3 

İkamet yeri 

İl merkezi 160 41 

İlçe merkezi 124 31,8 

Belde  37 9,5 

Köy 69 17,7 
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göre (mantar, meyve ve yöresel ürünler toplamak, fotoğraf çekmek, spor yapmak ve kitap okumak vb.) 

Tablo 2’de gösterildiği gibi belirtilmiştir.  

Tablo 2. Kent ormanına gitme amacı 
Kullanım amacı  En çok Çok Nadir 

Piknik yapmak +   

Dinlenmek +   

Temiz hava almak +   

Doğa yürüyüşü yapmak  +  

Çocuklarını gezdirmek ve onlara doğayı tanıtmak  +  

Manzara seyretmek  +  

Doğayı incelemek  +  

Mantar, meyve ve yöresel ürünler toplamak   + 

Fotoğraf çekmek   + 

Spor yapmak   + 

Kitap okumak   + 

 

Çalışma kapsamında ziyaretçilerin kent ormanına gitme sıklıkları incelenmiş ve elde edilen 

bulgular Tablo 3’de verilmiştir. Ziyaretçilerin % 26,7’si üç ayda bir, % 19,7’si ayda bir kent ormanına 

gittikleri belirlenmiştir. Çalışma sonucunda katılımcıların % 57,6’sının 3 aylık yaz döneminde en az bir 

defa kent ormanına gittikleri belirlenmiştir. Puustinen ve ark. (2009) yaptıkları bir çalışmada ziyaretçi 

özelliklerinin ziyaret sayısının üzerinde etkili olduğunu ifade etmişlerdir. Yapılan karşılıklı görüşmelerde 

bu kişilerin bir kısmı Düzceli olduğunu, Ağustos ayında fındık toplamak için köylerine gittiklerini ve 

açık hava rekreasyonu ihtiyaçlarını köylerde karşıladıklarını söylemişlerdir. Ayrıca kent ormanının 

bulunduğu Kalıcı Konutlar 1999 Düzce depreminden sonra yapılmış içinde açık ve yeşil alanlar, 

kamelyalar, çocuk oyun alanları, spor alanları bolca bulunmakta ve insanların yürüyüş, bisiklet binme 

vb. rekreasyonel ihtiyaçlarına gün içerisinde fazlasıyla olanak sağlamaktadır. Yine de anket sonuçlarının 

oranlarına bakıldığında ziyaretçilerin yarısının kent ormanını yoğun olarak kullandığı söylenebilir. 

Alanın bu denli yoğun kullanımı, Düzce il merkezinde düzenlenmiş ve ormanla kaplı, havası temiz, kolay 

ulaşılabilir rekreasyon alanının olmayışından kaynaklanmaktadır. Ayrıca kent ormanının Kalıcı Konutlar 

mevkiinde yerleşim alanları ile iç içe olması alanın kullanım yoğunluğunu arttırmaktadır. Kurdoğlu ve 

Düzgüneş (2011) yaptıkları benzer çalışmada Artvin kent ormanına giden ziyaretçilerin yarısına yakın 

kısmının kent ormanını yaz aylarında yoğun olarak kullanıldıklarını belirtmişlerdir. 

Tablo3. Kent ormanına gitme sıklığı. 
Gitme sıklığı Frekans Yüzde (%) 

İlk defa 6 1,5 

Haftada bir 11 2,8 

İki haftada bir 27 6,9 

Ayda bir 77 19,7 

Üç ayda bir 104 26,7 

Yılda bir 67 17,2 

Çok nadir 11 2,7 

Toplam 400 100 

 

Kent ormanına ziyaretçilerin % 84,4’ünün (329) hafta sonları, % 15,6’sının (61) ise hafta içi gittiği 

belirlenmiştir. Çizelge 4’de görüldüğü gibi ziyaretçilerin kent ormanını gün içinde tercih ettikleri saatlere 

bakıldığında  % 41,8’i (163) 15:00-18:00 saatleri arasında, % 27,2’si (106)  ise 12:00-15:00 saatleri 

arasında olduğu görülmektedir. Yani kent ormanının yoğun kullanımı öğlen saatlerinde başlayıp akşama 

kadar sürmektedir. Tolunay ve ark. (2014a) tarafından yapılan çalışmada da benzer sonuçlara ulaşılmış, 
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ziyaretçilerin Gölcük Tabiat Parkı’nı yoğun olarak öğle ve akşam saatleri arasında tercih ettiklerini 

belirtmişlerdir. 

Tablo 4. Kent ormanını gün içinde tercih ettikleri zaman aralığı 
Zaman aralığı Frekans Yüzde (%) 

9:00-12:00 arası 50 12,8 

12:00-15:00 arası 106 27,2 

15:00-18:00 arası 163 41,8 

18:00-21:00 arası  71 18,2 

Toplam  390 100 

 

Çalışamaya katılan ziyaretçilerin kent ormanında geçirdikleri zaman ayrı ayrı sorgulanmış ve elde 

edilen bulgular Tablo 5’de verilmiştir. Ziyaretçilerin % 56,9’unun 1-3 saat arası zaman geçirdikleri 

görülmektedir. Bu durum alanın piknik ve yürüyüş dışında pek fazla aktiviteye olanak sağlamamasından 

kaynaklanmaktadır. 

Tablo 5. Kent ormanında geçirilen zaman 
Geçirilen zaman Frekans Yüzde (%) 

1 saatten az     93 23,8 

1-3 saat arası     222 56,9 

4-6 saat arası     69 17,7 

6 saatten fazla 6 1,5 

Toplam 390 100 

 

Kent ormanının rekreasyon amaçlı tercih edilme mevsimleri değerlendirildiğinde çalışamaya 

katılan ziyaretçilerin  % 49,7’si kent ormanına gitmek için yaz aylarını tercih etmiştir, bunu sırasıyla 

ilkbahar (% 22,1), sonbahar (% 18,5) ve kış (% 9,7) ayları takip etmiştir  (Tablo 6). Özellikle kış 

mevsimindeki az tercih edilmenin nedeni kış aylarının soğuk, karlı ve yoğun yağışlı geçmesi ve alanda 

kış etkinliklerine ait düzenlemelerin olmamasından kaynaklanmaktadır. Kurdoğlu ve Düzgüneş (2011), 

Surat ve ark. (2014)  yaptıkları benzer çalışmalarında kent ormanına gitmek için ziyaretçilerin en çok 

yaz aylarını tercih ettiklerini belirtmişlerdir.  

Tablo 6. Kent ormanında geldikleri mevsim 
Mevsim Frekans Yüzde (%) 

İlkbahar      86 22,1 

Yaz      194 49,7 

Sonbahar  72 18,5 

Kış  38 9,7 

Toplam 390 100 

 

Kent ormanına gidişlerde kullanılan araçlara bakıldığı zaman; ankete katılan ziyaretçilerin % 73,6’i  

(287) kent ormanına özel otomobiliyle giderken, %11,7’si (46) belediye otobüsüyle, % 7,2’si (28)  ticari 

taksiyle, % 3,9’u (15)  motosikletle ve % 3,6’sı (14)  ise yaya gitmeyi tercih etmektedirler. Tolunay ve 

ark. (2004a,b), Başar ve Miran (2010), Kurdoğlu ve Düzgüneş (2011)   tarafından yapılan çalışmalarda, 

doğal alanlara gelen ziyaretçilerin ulaşımda özel otomobilleriyle gelme ilk sırada yer aldığını ifade 

etmişlerdir. Çalışma süresince alanda yapılan gözlemler, ziyaretçi yoğunluğunun yaşandığı dönemlerde 

otoparkın yetersiz olduğunu göstermiştir. 

Ziyaretçilere kent ormanına kiminle geldikleri sorulduğunda % 51,5’i (201) ailesi, % 39’u (152) 

arkadaşları ve % 9,5’i de (37) yalnız geldiklerini belirtmişlerdir. Bu durum insanların doğal alanlarda 

gerçekleştirdikleri rekreasyonel aktivitelere aileleriyle birlikte gittiklerini göstermektedir. Tolunay ve 
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ark. (2004a,b), Akyol ve Akbulut (2017)  tarafından yapılan çalışmalarda da aile seçeneği öncelikli olarak 

tercih edilmiş olup, çalışma bulguları ile bu durum örtüşmektedir.  

Ziyaretçilerin kent ormanına daha sık gitmelerini engelleyen nedenler sorgulandığında en etkili 

nedenlerin başında sırasıyla ziyaretçilerin zamanlarının olmayışı (1,72±0,451), alanın güvenli olmayışı 

(1,79±0.408) ve alanda tesislerin yetersiz oluşu (1,84±0,404) gelmektedir. (Tablo 7). Kent ormanına 

gelen ziyaretçilerin büyük bir kısmı meslek sahibi olduğu için alana gidemeyişlerinin başında 

zamanlarının olmayışı gelmektedir. Kurdoğlu ve Düzgüneş (2011)  yaptıkları benzer çalışmalarında 

Artvin kent ormanına ziyaretçilerin gidemeyişinin nedenleri arasında ilk sırada vakit yetersizliğinin 

olduğunu belirtmişlerdir. Ziyaretçiler ile yapılan görüşmelerde kent ormanında görevli sayısının az 

olması, güvenlikle ilgili personelin olmaması ve alanın özellikle geceleri madde bağımlısı ve alkol 

kullanan insanların uğrak yeri olmasından dolayı alanı güvenilir bulmadıklarını belirtmişler. Ayrıca 

alandaki tesisleri yetersiz bulduklarını ve yapmak istedikleri aktiviteler için yeterli imkanın olmadığını 

belirtmişlerdir. Akbaba (2007) ise yaptığı çalışmada Kahramanmaraş kent ormanına sık gidilmemesinin 

nedenini alanın güvenli olmayışı ve tesislerin yetersiz oluşu olarak sıralamıştır. 

Tablo 7. Kent ormanına daha sık gitmeyi engelleyen nedenler 
Engeller Aritmetik ort. Standart sap. 

Zamanlarının olmayışı 1,72 ,451 

Güvenli olmayışı 1,79 ,408 

Tesislerin yetersiz oluşu 1,84 ,404 

Tenhalık 1,92 ,271 

Eşlik edecek kişi eksikliği 1,93 ,250 

Ulaşım zorluğu 1,93 ,250 

Ekonomik sıkıntılar 1,95 ,216 

Hava koşulları 1,95 ,226 

Aşırı kalabalık 1,97 ,166 

Kent ormanındaki tesislerin yeterli olup olmadığı sorgulandığında ziyaretçilerin % 72,1’i (281)  

ormandaki tesislerin yetersiz olduğunu % 15,1’i  (59) kısmen yeterli olduğunu, % 12,8’lik (50) kesim ise 

yeterli olduğunu belirtmiştir. Çalışmaya katılan ziyaretçilere kent ormanında gereksinim duydukları 

eksikliklere ilişkin yapılan analizde 14 yargılı bir değerlendirme yapılmış ve bu eksiklikler 3 önem 

düzeyine göre Çizelge 7’de gösterilmiştir. Ziyaretçiler kent ormanında en çok görevli sayısının, piknik 

masalarının,  tuvaletlerin, yağmur, güneş ve rüzgardan koruyucu piknik ünitelerinin yetersiz olduğunu 

belirtmişlerdir. Kent ormanında yeterli sayıda çeşme olmasına rağmen çeşmelerden su akmamaktadır. 

Kurdoğlu ve Düzgüneş (2011)  yaptıkları benzer çalışmalarında kent ormanında özellikle yağmur ve 

güneşten korunmayı sağlayacak yapılarla tuvalet, su ve piknik ünitelerinin yoğun günlerdeki talebi 

karşılamadığını ifade etmişlerdir. 

Çizelge 7. Kent ormanındaki eksiklikler 

Alanın Yetersizliği En çok Çok Az 

Görevli sayısının yetersiz olması +   

Piknik masalarının yetersizliği +   

Tuvaletlerin yetersizliği +   

Yağmur, güneş ve rüzgardan koruyucu piknik ünitelerinin yetersizliği +   

Oturma ve dinlenme yerlerinin yetersizliği  +  

Satış birimlerinin eksikliği  +  

Irmak, göl ve gölet gibi su yüzeylerinin olmaması  +  

Çöp kutularının yetersizliği  +  

Çeşmelerin yetersizliği  +  

Otopark sorunu  +  

Yürüyüş güzergâhlarının yetersizliği   + 

Spor alanlarının yetersizliği    + 
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Ziyaretçilerin kent ormanından memnuniyetleri sorgulandığında % 73,8’i (288) alanın 

kullanımından memnun olmadıklarını,  % 26,2’si  (102)  memnun oldukları belirtmişlerdir. Tolunay ve 

ark. (2004a) yaptıkları çalışmada ziyaretçilerin % 84,3’ünün kent ormanın kullanımından memnun 

olmadıklarını belirterek bunda en büyük etkinin alanda bulunan tesislerin yetersizliğinin olduğunu ifade 

etmişlerdir. 

4.SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yoğun olarak çalışan insanların ruhsal ve bedensel açıdan dinlenmek, eğlenmek ve iş verimliklerini 

arttırmak amacıyla kent ormanlarını tercih etmeleri, bu alanların insanların rekreasyonel ihtiyaçlarını 

karşılaması açısından oldukça önemli olduklarını göstermektedir. Düzce Kent Ormanı çalışma 

sonuçlarına göre kentte yaşayan insanlar için en çok piknik yapmak, dinlenmek ve temiz hava almak 

amacıyla kullanılmaktadır.  

Hemen hemen her yaştan ziyaretçinin yararlandığı Düzce Kent Ormanı özellikle aileler tarafından 

tercih edilmektedir. Ziyaretçilerin çoğunluğu eğitimli, orta gelir düzeyine sahip, meslek sahibi 

insanlardır. Genelde yaz aylarında kullan, en çok hafta sonu gidilen ve özellikle 1-3 saat arası vakit 

geçirilen kent ormanının, her mevsim ziyaretçilere hizmet verebilecek, hafta içleri de kullanım 

sağlayacak ve daha uzun sürelerde kalmayı olanaklı hale getirebilecek şekilde kent insanının 

ihtiyaçlarına, sosyal ve kültürel özelliklerine uygun fonksiyonlara, kullanımlara yer vermesi 

gerekmektedir. Düzce Kent Ormanı rekreasyonel anlamda piknik etkinliklerine yönelik planlanmıştır. 

Ancak kent ormanı kullanımının planlanmasında doğayla uyumlu rekreasyonel aktivitelere yer verilmesi 

gerekmektedir. Bunun için kent ormanında bu aktivitelere uygun alt ve üst yapı tesisleri yapılmalıdır. 

Kent ormanlarına getirilecek rekreasyonel aktiviteler, kent ormanının özellikleri dikkate alınarak, 

çevrenin ekolojik dengesini bozmadan sürdürülebilir bir şekilde gerçekleştirilmesi gerekirken (Acar ve 

Ark., 2009), kent ormanlarının öncelikli işlevinin kent insanına rekreasyonel imkanlar sunmak (Uslu ve 

Ayaşlıgil, 2007) olduğu göz ardı edilmemelidir. 

Alanı ziyaret eden kullanıcı kitlesinin büyük bir çoğunluğu özel araçları ile alana gelmektedir. 

Bunun sebebi toplu taşıma alt yapısının pek fazla gelişememiş olmasından kaynaklanmaktadır. 

Ziyaretçilerin çoğunluğunun alana özel otomobilleriyle gelmeleri alanda otopark sorunu yaratmaktadır. 
Bu durum alanla ilgili yapılacak düzenlemelerde otopark kapasitesinin artırılmasını ya da toplu taşıma, 

bisiklet vb. alternatif ulaşım olanaklarının geliştirilmesini gerekli kılmaktadır. 

Ziyaretçiler kent ormanını güvenli bulmadıkları için sık gitmeyi tercih etmediklerini 

belirtmişlerdir. Düzce kent ormanının giriş kısmında bekçi kulübesi bulunmakta ancak giriş çıkışlar 

kontrolsüz bir şekilde yapılmaktadır. Giriş kapısına acilen bekçi konulmalı ve alana giriş çıkışlar kontrol 

altına alınmalıdır. Alanda güvenlikle ilgili personel bulunmalı ve özellikle geceleri madde bağımlısı ve 

alkol kullanan insanların alana girmelerine engel olunmalıdır. Kent ormanında aydınlatma önemli bir 

sorundur ve alanın gerekli yerlerinin aydınlatılması hususunda dikkat edilmelidir.  

Alan ile ilgili genel bir değerlendirilme yapıldığında ziyaretçilerin büyük bir çoğunluğu alandaki 

tesislerin yetersiz olduğunu vurgulamıştır. Kent ormanında öncelikli olarak alanda kullanılan donatı 

elemanları ve malzemelerin bakımları yapılmalıdır. Mevcutta var olan yürüyüş yolları ve seyir terasları, 

piknik üniteleri, tuvalet ve çöp kutularının vb. sayıları arttırılmalı, yağmur, güneş ve rüzgarın etkilerinden 

koruyacak şekilde piknik ünitelerine yer verilmelidir. Alanda büfe ve oturma banklarına, tanıtım, 

Çocuk parkının yetersizliği   + 

Kent ormanında tabela vb. araçlarının yetersizliği   + 

Bisiklet parkurlarının olmayışı ya da yetersizliği    + 
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yönlendirme vb. tabelalara yer verilmeli, bozuk olan çeşmelerin kontrolleri yapılmalıdır. Alandaki 

mevcut donatı elemanları ahşap malzemeden yapılmıştır ve yeni eklenecek olan donatı elemanlarının 

kullanımında tamamen doğal ve yerel dokuya uygunluk ön planda tutulmalıdır. Alanda atv, bisiklet ve 

koşu parkurlarına, tırmanma patikalarına, paintball vb. oyun alanlarına, izci kamp alanlarına açık hava 

spor olanaklarına ve yöresel tatların tadılabileceği mekanlara yer verilmelidir. Ayrıca alanda yöresel 

şenlik ve festivaller düzenlenmeli, yörenin kültürünü yansıtan el sanatları, yöresel ürünler sergilenmeli 

ve satışı yapılmalıdır.  Böylece alan daha cazip hale gelerek rekreasyonel kullanım potansiyelinin 

arttırılması sağlanmalıdır. 

Kent ormanları, halkın sosyokültürel yapısı,  sosyoekonomik durumu göz önüne alınarak her yaş 

grubundaki bireylerin isteklerine uygun olarak planlanmalıdır. Planlama sürecinde çalışmaların başarıya 

ulaşabilmesi, kent halkının katılımının sağlanmasına, kent ormanından beklentilerin belirlenmesine ve 

kent ormanlarının bilinen yararları konusunda bilinç ve duyarlılık düzeylerinin artırılmasına ve kentin 

yapısıyla uyumlu olmasına bağlı olmaktadır. Zira kent ormanının planlanması, kullanımı ve 

sürdürülebilirliği yalnızca yönetsel bir durum olmayıp, kullanıcıların katılımcı ve benimseyici 

yaklaşımıyla mümkün olabilmektedir (Üçler ve Acar, 2015). 

Planlama; kent halkının açıkhava rekreasyon faaliyetlerinin buna zemin oluşturan kaynağa zarar 

vermeden sürekli ve dengeli bir şekilde olmasını sağlamalıdır. Kent ormanında bitki ve hayvan 

varlığının, var olan tesis ve donatı elemanlarının insan kaynaklı tahribatlara karşı koruma tedbirleri 

alınmalı ve düzenli bakımı yapılmalıdır. Farklı amaçlarla gelmiş olsalar bile ziyaretçilerde doğa ve çevre 

bilinci oluşturacak şekilde alan tanıtımının yapılması; doğal alanlarda baskı oluşturmayacak davranış 

biçimlerinin geliştirilmesi ve alanın sürdürülebilirliği açısından önem taşımaktadır (Akyol ve Akbulut 

2017). 

Kent ormanlarının doğal ve kültürel değerleri korunarak kullanılması ve ziyaretçilerin rekreasyon 

kalitesi düzeyinin korunması için alanın taşıma kapasitelerinin belirlenmesi ve uygulamaya konulması 

gerekmektedir. Sonuç olarak kent ormanları ekolojik ve sürdürülebilir yaklaşım doğrultusunda 

planlandıkları sürece, kent insanlarının rekreasyonel gereksinimlerini karşılamada etkili ve yeterli 

kaynak olmaktadırlar. 
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Mechanical properties of self-compacting concrete with waste steel wires by non-destructive tests 
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Abstract 

 

In this study, recycling was provided with the use of waste steel fibers, which were obtained as a result of the 
separation of waste tires, in concrete in different proportions. These waste wires, which were obtained to improve 
the mechanical properties of the material, were added to the concrete between 1% and 5% by weight. In the study, 

54 cube samples,6 pieces of cylinder samples and 6 beams have been cured according to standards. A series of 
studies were performed to all samples are obtained by axial loading, splitting-tensile, bending tests. In experimental 

studies, it was seen that short time corrosion of steel fibers does not affect mechanical properties practically. Also, the 
increase in the ratio of steel fiber was found to contribute positively to the mechanical properties of the sample such 

axial compressive strength, splitting-tensile strength, bending strength and ductility. Finally, in the samples subjected to 
bending tests, it has been found that a 6-fold increase in bending strength compared to the reference (non-fiber) sample 
was achieved in case of steel fiber ratio of 4% and 5%. 

Keywords: recycling, waste steel fibers, Non-Destructive, self-compacting 

 

 

1. INTRODUCTION 

In the last decade, steel wires from waste tires obtained from economical, innovative, environment 

friendly industrial recyclable waste tires have been interest of researchers (Bdour & Al-Khalayleh, 2010; 

Bjegovic, Bariceviv, & Lakusic, 2012; Domski, Katzer, Zakrzewski, & Ponikiewski, 2017) . In addition, 

studies have been conducted on the behavior of normal concretes in salty environments (Z. M. Babayev, 2016; 

Yüzer, 1998). However, studies on behavior of steel wire reinforced concrete in salt water environment are 

limited (Z. Babayev et al., 2017). On the other hand, as a result of literature surveys, there are almost no 

studies on the behavior of waste steel wires obtained from car tires in salty water environment. 

Obtaining waste tires at the production facility is realized as a result of many processes. Firstly, in order to 

be separated from the steel strip in them, waste tires pass through a steel separation unit with conveyors as a 

whole in recycling facilities and at this stage 95% of the steel is separated. The remaining steel gets its final as 

a result of the pyrolysis of solid products separated by magnetic separators(Yakaboylu,  2010). 

As a result of the literature researches conducted in this study, the effect of adding steel wires 

obtained from waste car tires to self-compacting concrete on mechanical properties of the concrete and how 

the mechanical properties will change when exposed to salty water were examined. In addition, the adherence 

of waste wires to concrete was examined in micro-dimension by taking SEM images. 

 

2. MATERIAL & METHODS 

In all samples prepared, crushed sand (0-4mm) was used as fine material and crushed stone (4-8 mm) was 

used as coarse aggregate. The largest aggregate diameter used in the study was chosen as 8 mm. Dry unit 

volume weights, saturated specific gravity and water absorption rates of the aggregates were calculated and 

given in Table 1. The aggregate content used in all samples is the same. 

 

Table 1. Grain density and water absorption test results of aggregates 

Aggregate Dry unit weight 
(g/m3) 

Saturated unit 
weight (g/m3) 

Water absorption 
ratio (%) 

0-4 mm 2.64 2.75 2.1 
4-15 mm 2.61 2.63 0.9 
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Recycled steel wires produced from waste tires used in the study were obtained from a licensed recycling 

company located in Konya. The supplied waste wires have quite different diameters, lengths and even shapes. 

Concrete mix design is given in Table 2. 

 

Table 2. Concrete mix proportions 

Specimen Cement 

(kg/m3) 

Water  

(kg/m3) 

Fine 
aggregate 
(kg/m3) 

Coarse 
Aggregate 
(kg/m3) 

Super 
plasticizer 
(kg/m3) 

Fiber 

(kg/m3) 

K-0 (0% fiber) 480 200 1396 404 32 0 
K-1 (1% fiber) 480 200 1396 404 32 25.1 

K-2 (2% fiber) 480 200 1396 404 32 50.2 

K-3 (3% fiber) 480 200 1396 404 32 75.4 

K-4 (4% fiber) 480 200 1396 404 32 100.5 

K-5 (5% fiber) 480 200 1396 404 32 125.6 

 

In order to determine the workability of fresh concrete flow-table tests were performed. Flow-table test results 

on self-compacting concretes based on the amount of recycled waste steel wire are shown in Table 3. 

 
Table 3. Flow table test results of self-compacting concrete 

Concrete Type Slump Flow (mm) 

K-0 (0% fiber) 680 

K-1 (1% fiber) 610 

K-2 (2% fiber) 530 

K-3 (3% fiber) 480 

K-4 (4% fiber) 420 

K-5 (5% fiber) 340 

 

 

For the determination of the mechanical properties of hardened concrete, 54 cube samples of 100x100x100 

mm size, 6 pieces of cylinders of 100x200 mm size and 6 prismatic samples of 100x100x400 mm were produced. 

The produced concrete was taken to the cure pool and kept until the experiment time. 

 

2. EXPERIMENTAL STUDY 

For the approximate determination of the compressive strength of the test samples, Schmidt (Rebound) hammer 

and Windsor Pin tests were performed on cube samples. In 1948,Schmidt hammer wasdeveloped for the uniaxial 

compressive strength estimation of concrete samples; from 1960 onwards, it has been a method used in the field 

of rock mechanics. Schmidt tests conducted on samples were performed according to ISRM (1981) (ISRM, 

1981)standard. After bending tests, their hardness was determined by cutting 100x100x100 mm cube samples from 

broken samples. For this, 10 different strokes were made to different points on the top and the side of the cube 

samples prepared for each test sample. During the strokes, the Schmidt hammer was adjusted to 90 degrees 

perpendicular to the samples. The average was calculated by recording each stroke value. The average values 

obtained were determined as Schmidt hardness. The measurement performed with the Schmidt hammer is shown 
in Fig. 1. 
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 Fig. 1. Schimdt hammer application for determination of compressive strength of test samples         

 

Windsor Pin Test was performed on 90-day cube samples. The Windsor Pin tool is placed vertically on the cube 

sample seen in Fig. 2. The part of the needle in the middle that goes into the cube was read by means of micrometer. 

compressive strength of the concrete is correlated by depth of penetration of the needle in concrete. Reading with 

the Windsor Pin tool can be performed up to 36.9 MPa value. 

Fig. 2. Windsor Pin tool measurement on cube sample  

 

Measurement results made using the Windsor pin tool is given in Table 4. 
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 Table 4. Determination of 28 day compressive strength of samples by Windsor Pin tool 

 

 

In Fig. 3, the cube sample results whose measurements were made with Schmidt Hammer and Windsor 

Pin tool are shown. Separate measurements were made with Schmidt Hammer on the cube samples cut from 

beams and on the cube samples prepared in the mold. 

 

 
Fig. 3. Determination of 28 day compressive strength of samples by compression test, Windsor Pin and 

Shmith Hammer tests. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 28 days compressive strength of cube samples 

Sample Micrometer Measurement (mm) Transformed Compressive Strength (MPa) 

K-0 0.8 0 0.001 18.9 

K-1 0.8 0 0.0021 19 

K-2 0.8 0.025 0.008 21.9 

K-3 0.8 0.025 0.004 21.6 

K-4  

K-5 

0.8 

0.8 

0.025

0.025 

0.003 

0.008 

21.45 

21.3 

Compressive Strength (Mpa) 

Shmith Hammer Modified Strength (MPa) 
Top 

Shmith Hammer Modified Strength (MPa) 

Side Modified Windsor Compressive Strength 
2

5.6 

2
6.8 

2
3.1 

2
3.9 

2
4.2 

2
0.3 

23.6 
2

1.6 

2
4.4 

1
8.9 

2
0.2 1

9.0 

21.7
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Additionally, ultrasonic pulse velocity method which requires evaluating the travel time, over a measured 

path length of a pulse of ultrasonic waves is used in order to estimate the strength of concrete samples. In 

ultrasonic pulse velocity test velocity is calculated as path length over travel time. Where, V = pulse velocity 

(m/s), l = length (m), t = time(s). The measurement of ultrasonic pulse velocity is applied for the 28 days and 

90 days cured concrete and Effect of the volume of steel fibers on UPV for cube samples are given in Fig. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4. Effect of the volume of steel fibers (%) on UPV for cube samples 

 

Fiber addition have not improved the UPV of cube samples unlike compressive strength of concrete. The 

reason is that since self-consolidated concrete were used, increased fiber addition caused to begin the void 

formation which diminish the workability of the concrete matrix. Therefore, it is assumed that speed of wave 

propagation reduces and lower UPV value was ensued. 

3. RESULTS 

 

 UPV tests showed a good results for estimating concrete quality approximately. 

 Optimum fiber ratio was determined as 4% and it was seen that after that ratio, the amount of 

fiber added to concrete negatively affected the mechanical properties of the concrete. 

 Test studies show that excess fiber added in concrete reduced the workability of concrete and 

reduced flow diameter in flow table test. 
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Abstract 

In this study, bending behaviour of Glass Fiber Reinforced Polymer (GFRP ) square box beams infilled by concrete 

and hybrid beams with steel reinforcements are investigated experimentally. Load displacement curves are 

investigated under four point bending tests. Bending load capacity of (GFRP ) square box beams is developed 

when compared to the bending load capacity of (GFRP ) square box beams infilled with various concrete ratio 

after bending tests. Additionally, both bending load bearing capacity and ductulity of beams were developed 

significantly when GFRP  square box is used. 

Keywords: Bending test, FRP, GFRP, hybrid, beam, composite 

1. INTRODUCTION 

Today, the use of composite materials, in construction industry, as well as many technical areas are rapidly 

increasing and developing day by day. Within this development process, the construction industry is constantly 

struggling to find new ways to improve construction technologies and designs in engineering problems and to 

obtain economic solutions (Köroğlu et al 2012). The new generation composites preferred in secondary structural 

elements which are not considered as carriers in the construction sector are now being used as carrier and main 

building element. In particular, with the increase in mass production of FRP composites, the use of FRP materials 

which are light and nonmetallic has been started to be used more effectively for different purposes in strengthening, 

repairing and improving concrete structures (Kara et al 2015). In recent years, research and development studies 

have focused on hybrid systems, in which traditional building materials such as concrete, and FRP composite 

materials are used together (Kara et al 2016). A large number of studies have been conducted on hybrid FRP 

columns, which have been recently filled with concrete or that are formed of FRP pipes (Gemi et al 2009). Based 

on scientific discussions, it is clear that the use of FRP composites in new structures in the near future will mainly 

focus on the use of hybrid structures. As a result of many research results, the use of traditional materials, especially 

in concrete with FRP composites, has been shown to be one of the key solution ways to overcome some 

disadvantages of FRP-produced structures (Gemi et al 2018). 

The aim of this study is to investigate the advantages of combining concrete which is the most basic building 

material with a long history as a hybrid with GFRP, also known as GTP (Glass Reinforced Plastic) box profiles. 

It is thought that GFRP profiles with many positive properties will develop in some physical and mechanical 

behaviors with the new synergy that will produce the new hybrid material produced by taking advantage of the 

positive properties of both component materials by combining these properties with concrete. 

In this study, it is aimed to make contribution to each other by making use of the superior properties of both 

materials in the hybrid building material formed by GFRP with concrete. 

2. MATERIALS AND METHODS 

The GFRP box profiles used in the tests are box profiles produced in Turkey, with a section of 74x74 mm and 4 

mm wall thickness (Figure 1). The physical and mechanical properties of these profiles, which are produced in the 

desired shape and size by polymer matrix and glass fiber reinforcement, are given in Table 1. 
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Table 1. Properties of GFRP box profile 

Modulus of Elasticity 293000 kg/cm2 

Tension Strength 5609 kg/cm2 

Poisson ratio 0.34 

Unit weight 1.738 g/cm3 

Specific weight 1.822 

Fiber volume percentage (%) longitudinally transverse matrix 

41.59 8.76 49.64 

 

 

Figure 1. GFRP box profile 

Weber.rep.grout mortar was used as the concrete filled into GFRP box profiles during the study. The material 

produced by Weber is manufactured in accordance with TS EN 1504-3 (Products and systems for protection and 

repair of concrete structures - Requirements, requirements, quality control and conformity assessment - Part 3: 

Structural and structural and non-structural repair). It has high adherence and high fluidity when applied with 

grouting mortar which is cement based high strength, high workability and does not shrink, waterproofing material. 

A mixture of 4.25 liters of clean water was applied on a 25 kg bag. The mixture was made in a laboratory 

environment with the help of a concrete mixer. The use of cementitious grout mortar in the study is that the material 

does not shrink. It is aimed to increase the adherence between the GFRP profile and the concrete by means of this 

non-shrinking mortar and work with GFRP box better together. 

For the determination of tensile strength of the beams, 4 point bending tests were carried out. The 28 day average 

compressive strength of the concrete produced was found to be 53,75 MPa, the tensile strength 19 MPa and 

bending tensile strength 11 MPa. 

In the bending tests, reinforced concrete beam specimens produced as hybrid beams were used. Beam-shaped 

materials with the same cross-section dimensions are prepared in various forms Experiments were carried out with 

a test specimen with a length of 150 cm having a width of 75x75 mm and a length of 120 cm from the support 

points. Subsequently, examination of the bending tests of the other specimens prepared was carried out. The 

bending test method and the GFRP box profile material used in the experiment are shown in detail in Figure 2. 
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Figure 2. Test setup 

Experimental Findings and Evaluation 

 

6 beam was prepared for testing under 4 point bending tests. One specimen is the only pultruded section called 

“Specimen 1”. Second specimen is foam filled GFRP Box called “specimen 2”. Third specimen is concrete filled 

GFRP Box which is only filled with plain concrete specimen and called “specimen 3”. 4 th specimen is half filled 

composite pultruded section with concrete. 5th section is filled as U section with concrete and the last specimen 

called “Specimen 6” is filled with concrete but not the middle section (Figure 3).  

 

Figure 3. Specimen cross-sections 

 

A comparison of the maximum load-to-maximum deformation graphs using the data obtained after the bending 

tests of the samples is shown in Figure 4. 
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Figure 4. Load-Displacement curve 

      

 

3. RESULTS  

The bending behavior of the hybrid structural element formed by joining the GFRP box profile with a concrete 

cross-section was investigated. In the study, internal surface cavity ratios of the GFRP sample were used as a 

variable. The effect of bending ratio of hybrid material on bending behavior was investigated. The properties of 

GFRP and concrete were determined experimentally and the bending behaviors of hybrid structural elements were 

investigated. 

According to the bending test results, the bending load of the GFRP sample filled with concrete increased by 94% 

compared to the blank GFRP sample. The foam filled GFRP sample increased by 5% compared to the empty 

sample. The GFRP specimen filled with reinforced concrete has increased by 105% compared to the empty GFRP 

sample and by 6% compared to the GFRP sample filled with concrete. 

4. CONCLUSION 

The properties of GFRP and concrete were determined experimentally and the bending behaviors of hybrid 

structural elements were investigated in this study. 

In addition to the construction materials, hybrid structures formed by the hybrid combination of composite 

materials have been used as alternative materials against the missing parts of the building materials used today. 

GFRP materials are also advantageous in terms of time and mold costs by forming molds. 

In hybrid systems, GFRP material also protects the concrete and extends the life of the structural element. GFRP 

material, which does not allow moisture to pass through the water due to external effects, reduces the deformation 

effect of the concrete. GFRP, which has an insulating effect, also plays an active role against heat transfer. GFRP 
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does not lose the water inside the concrete placed in the material because of the material curing effect is great. 

This problem can be solved easily by using easily settled concrete because GFRP specimens with large lengths 

and narrow cross-section concrete are difficult to settle in the material. 

GFRP materials can be used as a column and beam in the building sector by forming a hybrid system with concrete. 

In the case of hybrid beams formed with GFRP material, the bending strength can be increased by placing 

reinforcement in the concrete at the lower part. Hybrid beams with high strength compared to lean concrete can 

be used as alternative material in the building sector. 
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Hatay’da 2016 yılında üretilen pamuk, buğday ve mısırın ekiliş oranlarıyla sulama birlikleri 

alanlarındaki ekiliş oranlarının karşılaştırılması 

 

Hasan Asil1* 

 
*1 Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi, Altınözü Tarım Bilimleri Meslek Yüksekokulu, Tıbbi ve Aromatik Bitkiler 

Programı Hatay, Türkiye 

 

*Sorumlu yazar e-mail:hasanasil@mku.edu.tr 

Özet 

Hatay ilinde entansif tarım yapılmakta olup bitki deseni olarak buğday, pamuk, mısır, sebzeler, zeytinlikler, yağlı 

tohumlar, narenciye, meyve ve yem bitkileri olmak üzere toplam 275.578 ha alanda tarımsal üretim yapılmaktadır. 

Hatay ilinin sulamaya elverişli 206.553 ha tarım arazisinin (tarım alanının %75) 176.515 ha (%85 )’ı 

sulanmaktadır. Hatay’da 8 adet sulama birliği faaliyet göstermekte olup bu sulama birliklerinin görev alanındaki 

tarım arazilerinin toplamı ise 27.418 ha alanı kapsamaktadır. 2016 yılında Hatay’da üretilen pamuk üretimi 43.959 

ha (%27) olurken sulama alanlarında bu oran 3.101 ha (%19) olarak gerçekleşmiştir. Buğday üretimi il kapsamında 

65.738 ha (%41) olurken sulama birliklerinin sorumluk alanlarında 1.584 ha (%10)’dır. Mısır üretimi ise il 

genelinde 18.342 ha (%11) iken sulama birlikleri alanlarında 2.506 ha (%16) olarak gerçekleşmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Buğday, Hatay, pamuk, mısır, Sulama Birlikleri, 

 

Comparing the cultivation rates of cotton, wheat and maize produced in Hatay in 2016 with the 

cultivation rates in irrigation areas 

Abstract 

Intensive farming in Hatay province and as a plant pattern wheat, cotton, corn, vegetables, olive groves, 

oil seeds, citrus, fruit and forage plants are grown. In total 275,578 ha of agricultural production is carried 

out. In the province of Hatay, 176.515 ha (85%) of irrigated 206.553 ha agricultural land (75% of the 

agricultural area) is irrigated. In Hatay, eight irrigation associations are active, and the total of agricultural 

lands in the field of these irrigation units is 27,418 ha. In 2016, cotton production in Hatay was 43,959 

ha (27%), while this rate was 3,101 ha (19%) in irrigation areas. Wheat production is 65.738 ha (41%) 

in the province and 1.584 ha (10%) in the responsibility areas of irrigation unions. Corn production was 

18,342 ha (11%) in the province and 2.506 ha (16%) in irrigation unions. 

Keywords: Wheat, Hatay, cotton, corn, Irrigation Unions, 

 

1. GİRİŞ 

Türkiye’nin yüzölçümünün 28.054 milyon ha’ı tarım arazisidir. Bu alanın da 25.753 milyon ha’ı sulanabilir 

nitelikte olup teknik ve ekonomik nedenlerle sulanabilir miktar ise 8.5 milyon ha’dır. Hâlihazırda bu alanın 

yaklaşık 5 milyon ha alanı sulanmakta olup bunun yaklaşık 4 milyon ha’ı yerüstü, kalanı ise yer altı su kaynakları 

ile sulanmaktadır.  Su kaynaklarının etkili şekilde kullanılması ve sulama yatırımlarının yapılmasında etkin 

kuruluş olan Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü sulamanın işletme, bakım ve 

yönetimini sulama birliklerine devretmiştir (Aydoğdu ve ark, 2015).  Hatay ilinde entansif tarım yapılmakta ve 

bitki deseni olarak buğday, pamuk, mısır, sebzeler, zeytinlikler, yağlı tohumlar, narenciye, meyve ve yem bitkileri 

olarak toplam 275.578 ha alanda tarımsal üretim yapılmaktadır. Hatay ilinin sulamaya elverişli 206.553 ha tarım 

arazisinin (tarım alanının %75) 176.515 hektarı (%85 ) sulanmaktadır (Anonim, 2016a; Anonim, 2017).  

Birçok ülkede, tarım ürünlerinin üretim alanları diğer ülkelere göre fazla olduğu halde, verimi düşük çeşitler 

yetiştirildiği için elde edilen gelirler de düşük olmaktadır. Tarımda sürdürülebilir kalkınmanın sağlanabilmesi için 
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arazilerin özelliklerine göre bitki deseni oluşturulmalıdır. Oluşturulan bitki desenine uygun sulama yöntemi 

belirlenmeli ve sulama projeleri buna göre planlanmalıdır (Gökkür ve Çelik, 2017; Gökkür, 2018 ).  

Tarımsal sulama, tarım alanlarında bitkisel üretim verimliliğin artırılmasında, sürdürülebilir kalkınmaya 

dayalı ekonomik büyümenin sağlanmasında ve toplumsal refahın tabana yayılmasında önemli bir etkendir 

(Anonim, 2005). Ülkemizde yaz ayları genellikle kurak olduğundan tarımda beklenen verimin elde edilebilmesi 

için sulama yapılması gerekmektedir (Aydoğdu ve ark, 2015). 

Ülkemizde sulama yapılan tarım alanlarının artışına paralel olarak, sulama işletmeciliğine yönelik sorunlar 

da artmış ve buna paralel olarak devlet, sulama işletmeciliğinden çekilmeye başlamıştır. 1990’lı yılların ortalarına 

doğru Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen su işletmeciliği yerini sulama birliklerine 

bırakmıştır. Günümüzde sulama yönetimi genellikle sulama birlikleri, sulama kooperatifleri, belediyeler veya 

mahalle/köy tüzel kişilikleri tarafından yürütülmektedir (Eliçabuk ve Topak, 2017). 

Hatay ilinde sulanan alanların 27.418 ha’ı sulama birlikleri, 31.302 ha’ı ise özel idare kapsamında olan 

(Sulama koop. ve muhtarlıklar) devlet yatırımlı sulamadır. Devlet yatırımının olmadığı alanlarda kuyu sularından 

yaklaşık 80.000 ha ve nehir, dere ve çay yataklarından 39.139 ha olmak üzere toplam 119.319 ha alan halk 

sulamalarından oluşmaktadır (Anonim, 2016a; Anonim, 2017). Hatay’da sekiz adet sulama birliği faaliyet 

göstermektedir. Bu sulama birlikleri, Kırıkhan Sulama Birliği, Karasu Sulama Birliği, Hassa Sulama Birliği, 

Yarseli Sulama Birliği, Samandağ Sulama Birliği, Karamanlı Sulama Birliği, Yayladağı Sulama Birliği ve Erzin-

Dörtyol Sulama Birlikleri’dir ve aktif olarak faaliyetlerine devam etmektedirler (Anonim, 2018). 

Hatay’da devlet destekli yatırımlarla sulanmayan alan çok fazladır. Ancak son yıllarda sulama yatırımlarıyla 

birlikte sulanmayan alanların büyük çoğunluğu sulama kapsamına alınacaktır. Hatay sulama yatırımlarının başında 

Orta Ceyhan- Menzelet Projesi kapsamında Amik ovasının tamamı sulama kapsamına alınacaktır. Bu projede 

öncelikle Tahtaköprü barajının yükseltilmesi çalışmasına başlanılmıştır. Ayrıca Reyhanlı Barajı’nın yapımı devam 

etmekte olup bu iki proje ile birlikte amik ovasında yaklaşık 95.000 ha alanın sulaması devlet yatırımlarıyla 

sağlanacaktır. Diğer projelerle birlikte; Büyük Karaçay ve Arsuz- Gönençay Barajlarıyla  devlet yatırımlı sulanan 

alan 103.816 hektara ulaşacaktır (Anonim, 2018). 

Bu çalışmada, devlet yatırımlı sulamalar faaliyete girdiğinde sulama işini sulama birlikleri yürütecektir. 

Projeler devreye girmeden mevcuttaki sulama birlikleri ile Hatay ili genelinde yaygın bitki deseninden pamuk, 

buğday ve mısır ekim alanlarının karşılaştırılması yapılarak sulama yatırımları faaliyete geçtiğinde ilin bitki 

deseninde ne gibi değişiklikler olacağı hakkında araştırma yapılacaktır. 

 

2. MATERYAL VE METOD 

Hatay ilinde sulamaya elverişli tarım alanı 206.553 ha olup bunun yaklaşık 27.418 ha (%13.2) alanında 

sulama birlikleri tarafından sulama yapılmaktadır. Devlet Su İşleri tarafından ihale edilmiş ve yapımına başlanmış 

sulama projelerinin önümüzdeki birkaç yılda bitirilmesi planlanmaktadır. Projeler tamamlandığında devlet 

yatırımlı sulama alanları 27.418 ha’dan 103.816 ha’a ulaşacak ve bu sulanabilir alan %13.2’den %50.2’lere 

çıkacaktır. Bu çalışmanın amacı sulama projeleri tamamlanmadan Hatay’ın önemli bitkilerinin mevcuttaki sulama 

birliği alanları ile karşılaştırmak ve yeni sulama yatırımları ile birlikte ilin bitki deseninde olabilecek  değişiklikleri 

irdelemektir. 

3. ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Hatay ilinin tarımsal arazi varlıkları ilçeler bazında değerlendirilmiştir. Hatay’ın tarımsal arazi varlığı olan 

270.575 ha alanın %16’sı Kırıkhan ilçesinde, %13’ü Altınözü, %12’si Antakya ve %11’i Reyhanlı ilçesinde 

yapılmaktadır. Hassa (%6) ve Kumlu (%5) ilçelerini de eklersek ilin tarım arazi varlığının %63’ünü amik ovası 

kapsamaktadır. Amik ovası ilin tarımsal potansiyelinde önemli bir yere sahiptir (Tablo 1). 

Hatay ilinde faaliyet gösteren sulama birliklerinin bulundukları ilçelerdeki sulama alanları ile ilçenin tarım 

alanları içerisindeki oranına Tablo 2’de bakılmıştır. Sulama birliklerinin görev alanları genel olarak 

değerlendirildiğinde bulundukları ilçelerin tarım arazilerinin %19’una sulama hizmeti vermektedir. Sulama 

birliğinin ilçedeki sulama alanları karşılaştırıldığında Erzin ilçesi %58 ile en yüksek orana sahip ve Erzin’de tarım 
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arazisinin yarıdan fazlası devlet yatırımlı sulanmaktadır. Hatay’ın en fazla tarım arazisine sahip Kırıkhan ilçesinde 

sulama birlikleri ilçenin tarım arazisinin %17’sinde faaliyet göstermektedir.  

 

Tablo 1. Hatay ilçeler bazında tarım arazi varlıkları (ha)  
İlçeler Tarım Alanı (ha) Tarım Alanı (%) 

Antakya 33.075 12 

Altınözü 34.319 13 

Arsuz 20.493 8 

Belen 4.509 2 

Defne 6.238 2 

Dörtyol 11.725 4 

Erzin 12.848 5 

Hassa 16.723 6 

İskenderun 2.003 1 

Kırıkhan 43.157 16 

Kumlu 14.700 5 

Payas 747 0 

Reyhanlı 30.881 11 

Samandağ 11.782 4 

Yayladağı 27.375 10 

Toplam 270.575 100 

                         (Anonim, 2016a) 

 

Tablo 2. Hatay ilçeler bazında tarım arazi varlıkları ile sulama birliklerinin oranı (ha) 

İlçeler Tarım Alanı (ha) Sulama Birlikleri 

Sulama Alanı (ha) 

Sulama Birlikleri 

Alanlarının Oranı (%) 

Altınözü 34.319 6.800 20 

Erzin 12.848 7.515 58 

Hassa 16.723 3.400 20 

Kırıkhan 43.157 7.300 17 

Samandağ 11.782 1.775 15 

Yayladağı 27.375 628 2 

Toplam 146.204 27.418 19 
      (Anonim, 2016a, 2018)  

 

Hatay ilinde 2016 yılında yetiştirilen buğday, pamuk ve mısırın ekim alanları, verim ve üretim miktarları 

Tablo 3’de verilmiştir. İl genelinde 129.947 ha alanda buğday, pamuk ve mısır üretimi yapılmakta ve ortalama 

698.703 ton üretim gerçekleşmektedir. Bitki deseni olarak en fazla buğday tarımı yapılmakta ve bunu sırasıyla 

pamuk ve mısır takip etmektedir. Hatay ilinde 65.646 ha buğday tarımı yapılmakta ve bunu 43.959 ha ile pamuk 

tarımı takip etmektedir. 
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Tablo 3. Hatay İli Buğday, Pamuk ve Mısır Üretim Verileri (2016) 

Bitki Adı Ekim Alanı (ha) Verim (kg/ha) Üretim (ton) 

Buğday 65.646 40.8 256.986 

Pamuk 43.959 55.1 242.357 

Mısır (Dane) 18.342 108.7 199.360 

Toplam 127.947  698.703 

     (Anonim, 2016a) 

Sulama birliklerinin 2016 yılına ait bitki deseni Tablo 4’te verilmiştir. Hatay’da faaliyet gösteren sulama 

birliklerinin bitki deseni incelendiğinde sulama birlikleri sahaları içerisinde %25 ile narenciye tarımı ilk sırayı 

alırken bunu sırasıyla %19 ile pamuk, %16 ile mısır, %11 ile sebze ve %10 ile buğday almaktadır. Narenciye ekim 

oranının yüksek olmasının sebebi deniz sınırı olan ilçelerde narenciye yetiştiriciliği tercih edilmektedir. Daha iç 

kesimlerde ve ovada ise tarla bitkileri ürünleri tercih edilmektedir. 

 

Tablo 4. Hatay’daki Sulama Birliklerinin 2016 yılı Bitki Deseni (ha) 

Bitkiler 

Kırıkhan 

Sulama 

Birliği 

Karasu 

Sulama 

Birliği 

Hassa 

Sulama 

Birliği 

Dörtyol-

Erzin 

Sulama 

Birliği 

Yarseli 

Sulama 

Birliği 

Samandağ 

Sulama 

Birliği 

Karamanlı 

Sulama 

Birliği 

Yayladağı 

Sulama 

Birliği Toplam 

Bitki 

Yüzd

esi % 

Buğday 593 284 707  0  0  0 0  0  1.584 10 

Bostan 98 104 15  0 54  0  0  0 271 2 

Pamuk 690 802 57  0 1552  0  0  0 3.102 19 

Mısır 947 659 132 175 506 90  0 77 2.506 16 

Sebze 247  0 33 107 1233  0 50 23 1.694 11 

Havuç 484 405    0  0 121  0  0 1.010 6 

Zeytin 163  0    0 21  0 17  0 201 1 

Meyve 166 27 236  0 34 21 33 21 539 3 

Yem bitkisi 104  0 10  0 122  0  0 22 258 2 

Bağ  0  0 447  0  0 0   0  0 447 3 

Fidan  0  0 62  0  0 12  0  0 74 0 

M.Dışı 39  0   19  0  0  0  0 58 0 

Tütün  0  0    0 24  0  0  0 24 0 

Yerfıstığı  0  0   96  0  0  0  0 96 1 

Naranciye  0  0   3.235  0 749 67  0 4.051 25 

Toplam 3.532 2.282 1.699 3.632 3.547 912 167 143 15.914 100 

(Anonim, 2016b,c,d,e,f,g,h,ı) 

 

İl bitki desenindeki buğday, pamuk ve mısır ekim alanları ile sulama birliklerinin sulama alanındaki ekim 

alanları Tablo 5’te karşılaştırılmıştır. Hatay il genelinde buğday ekim alanı %41 ile en fazla üretim alanını 

kapsamakta iken sulama birliği sahasında bu oran %10’lara kadar düşmektedir. Sulama birlikleri sahalarında 

sulama garantisi ve sulama disiplini olduğu için pamuk ve mısır üretimi daha çok tercih edilmektedir. Bu bitkilerin 

birim alana getirisi daha fazladır. Halk sulamaları olarak değerlendirdiğimiz sulamalarda ise sulama imkanı ya 

bulunmamakta ya da sulamanın maliyeti yüksek olmasından dolayı bazı yıllar sulanmadan yetiştirebilen buğday 

tercih edilmektedir. Sulama birliği sahasında mısır ekim alanının il genelinden yüksek olmasının nedeni sulama 

birlikleri sahasında sulama imkanının olmasıdır. 
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Tablo 5. Hatay il geneli ile sulama birlikleri alanlarının karşılaştırılması (2016) 

Bitkiler İldeki Toplam 

Ekim Alanları 

(ha) 

İl 

Yüzdesi 

% 

Sulama Birlik 

Alanları (ha) 

Sulama 

Birliklerinin  

% 

Buğday 65.738 41 1.584 10 

Mısır 18.342 11 3.102 19 

Pamuk 43.959 27 2.506 16 

Toplam 128.039  7.192  

Tüm 

Ürünleri 

Toplamı 

160.656 79 15.914 45 

               (Anonim, 2016a,b,c,d,e,f,g,h,ı) 

 

Tarımsal üretim alanında bitki desenini etkileyen en önemli faktörlerin başında sulama gelmektedir. 

Bitkinin ihtiyaç duyduğu sulama suyunun temininde sıkıntı yoksa birim alandan daha yüksek getiren bitkiler tercih 

edilmektedir. Hatta sulama sıkıntısı yoksa ikinci ürün ve bazen üçüncü ürün de ekilmektedir. Bir yıl içerisinde 

tarımdan elde edilen gelir artmaktadır. Sulama suyunun temininde sıkıntılar varsa daha az su isteyen bitkiler tercih 

edilmekte veya sulama maliyetinden dolayı bitkinin ihtiyaç duyduğu suyun maliyetinin yüksek olmasından dolayı 

su kısıtlı verilmektedir. Suyun kısıtlı verilmesi verim kayıplarına neden olmakta bu nedenle karlı bir üretim 

yapılamamaktadır. 

 

SONUÇ 

 

Hatay’da 119.319 ha tarım arazisi halk sulaması olarak tabir edilen yeraltı kuyuları, drenaj kanalları ve dere 

yatakları gibi alanlardan sulanmaktadır. Yeraltı kuyularının derinliği 80 m’den 450-500 m’ye kadar inmekte ve 

sulama suyu maliyetinin yüksek olması sebebiyle üretici karlılığı azalmaktadır. Dere yatakları ve drenaj 

kanallarında su istenildiği zaman bulunamamakta ve bu da üretimi olumsuz etkilemektedir. Sulama birliklerindeki 

alanların çoğunda sulama belirli bir disiplinde verildiği için sulama problemleri asgariye inmekte ve sulama daha 

ekonomik yapılmaktadır. İl genelinde genellikle çok su istemeyen buğday ekimi yoğunluktayken sulama birlikleri 

alanlarında genellikle çok su tüketen endüstri bitkileri tercih edilmektedir. Sulama projeleri faaliyete geçtiğinde 

buğday ekim alanları daralacak, pamuk ekim alanları artacak ve münavebeye mısır gibi bitkiler tercih edilecek ve 

bir alandan elde edilen verim artacaktır. Çiftçinin sulama gider maliyeti azalacak, çiftçi bir yılda iki ve hatta üç 

ürün alabilecektir. Çiftçinin tarımdan elde ettiği gelir artacak ve bununla birlikte refah düzeyi de artacaktır. Bu 

nedenle karlı tarımsal üretim yapılabilmesi için sulama yatırımlarına öncelik verilmelidir. 
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ABSTRACT 
Heavy metal pollution in the surface waters is a major environmental problem throughout the world 

due to rapid population growth, industrialization, and economic development. Several treatment technics 

(e.g., filtration, chemical precipitation, electrochemical, ion exchange, and advanced oxidation/reduction 

process) have been used to remove metal ions from wastewaters. These techniques are generally very 

expensive and can be ineffective at the low metal concentrations and can generate hazardous by-products. 

On the other hand, the adsorption as an attractive and alternative process has been proved, especially 

when the inexpensive adsorbent is readily available with its important advantages are high efficiency, 

complete removal of contaminants, and lack of sludge production over other conventional techniques. In 

recent years, agricultural materials/wastes as effective adsorbents have been used to treat wastewaters. 

The previous facts make the researchers searching inexpensive ways for the water proliferation by 

Moringa oleifera seeds for its ability of adsorption. For this time, the accuracy and adsorption mechanism 

had not completely established. Our review based on a technique called adsorption which is a 

physiochemical process that occurs naturally in certain biomass that allows it to passively concentrate 

and bind contaminants onto its cellular structure which happened by M. oleifera seeds powder. 

Adsorption occurs throw a multilayer adsorption pathway and mass transfer cannot be the unique step of 

rate limiting in the adsorption process. Also, the adsorption happened to throw physical pathways higher 

than the chemical process. In this paper, some information about the metal removal potential will be 

display by the seeds of M. oleifera. The seeds of M. oleifera as a potential adsorbent have efficiency for 

the removal of metal ions from the aquatic system.   

Keywords: Adsorption, Heavy metals, Moringa oleifera, seeds 
 

1. Introduction 

The development of life and the increasing construction and expansion of cities causes to increase 

wastewaters including heavy metals ions raised by cities, factories, and mining residues (Wang et al., 

2009; Çelekli et al., 2010; Das, 2010). Inefficient ways in managing heavy metal ions in wastewater may 

cause long-term risk to the ecosystem and humans. Harmful toxic heavy metals that are discharged by 

chemical industries include cadmium, mercury, lead, chromium, copper, nickel and zinc (Yadav et al., 

2019). Recently, pollution rates in the environment, especially surface waters, have increased, especially 

the high levels of metal pollutants with Ni, Cu, As, Cd, and Pb. The pollution of the environment by 

metals ions that has a high relative atomic mass, like copper, lead, and mercury. Such kind of metals can 

come from different sources including the lead in petrol, industrial effluents, and leaching of metal ions 

from the soil to the lakes and rivers by acid rain. Which can easily enter into biological pyramids and 

have toxic effects on the living organisms (Wang et al., 2009) All kinds of pollution with heavy metals 

can end up in the water, and water is contaminated as a result of the dumping of wastewater to the cities 

as well as mining residues, many countries suffered from these kinds of wastes such as Chine, 

Bangladesh, India, and several African countries (Islam et al., 2015). 
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The most common physical–chemical techniques to remove heavy metals ions are coagulation–

flocculation, chemical precipitation, ion exchange, adsorption, and membrane filtration (Wang et al., 

2009; Das, 2010; Rodriguez-Narvaez et al., 2017; Salleh et al., 2017; Yadav et al., 2019). There are 

several methods of wastewater treatment which are: 

 

Coagulation/flocculation: Principle of coagulation is the destabilization of colloids by 

neutralizing the forces which keep them apart. Aluminum, ferrous sulfate and ferric chloride are the 

examples as widely used coagulants in the conventional wastewater treatment processes. This is a current 

and alternative treatment available for the precipitation of heavy metals to form low soluble compounds 

like carbonates, sulfides, and hydroxides. A colloid is a suspension molecule /atoms whose density are 

equal to water density. Because of this low density, these particles are unable to settle down. The main 

disadvantage of coagulation is being suitable only for the hydrophobic colloids and suspended particles. 

In order to overcome this problem, new kinds of coagulants have been improved 

 

Ion exchange: Ion exchange is a separation process which substitutes the ions with another for the 

wastewater treatment with high removal efficiency of metal ions. When compared with the coagulation 
process, the sludge production is low in the ion exchange process (Darcy, 2016). Ion exchange resin is a 

material used to recover or remove the metals. In the purification of wastewater, ion-exchange resins are 

used to remove heavy metal (e.g. copper, lead or cadmium) ions from solution, replacing them with more 

innocuous ions, such as sodium and potassium. Based on the chemical property of resins, the isolation 

of a specific set of metal ions takes place which has been investigated. 

 

Flotation: Flotation is a solid-liquid separation technic in which the tiny droplet is flowed into the 

wastewater and the heavy metals escape from water by sticking to the bubbles. These bubbles get 

suspended at the top and the concentrated hydrophobic particles get removed, used for other processing.  

This technique includes using polymers to form bridges between the flocs. By this means, particles are 

bonded as large agglomerates or clumps. It has a great potential towards the wastewater treatment 

because the formation of sludge is low and separation efficiency is high. It is most suitable for the 
compounds having altered physical and chemical nature. The main disadvantages of this method are 

operational cost and in some cases, considerable quantities of coagulant and flocculant needing to achieve 

the required level of flocculation (Fu and Wang, 2011). 

 

Membrane filtration: Membrane filtration is present pressure-driven separation technique applied 

in the wastewater treatment. Other than heavy metal removal, disinfection also takes place in this 

technique. Membrane filtration technologies have good potential for heavy metal removal. Membrane 

filtration separates the particle based on its size, solution concentration, pH and applied pressure. By the 

treating membrane with the chemical agents, the filtration mechanism can be stimulated. Membrane 

separation techniques have some disincentive situations as having a high cost, complex process, 

membrane slagging and low permeate flux (Fu and Wang, 2011). 

 

Chemical precipitation: Heavy metal ions are precipitated by reaction with chemicals in the 

chemical precipitation. This method is a comparably cheap and conventional effective technique used in 
various industries. In order to form metal precipitation, chemicals are added to the solution that alters the 

pH and cannot allow the precipitate to dissolve in the solution. By the sedimentation process, these 

precipitates are isolated and the remaining solution is used for some other purposes (Fu and Wang, 2011). 

Chemical precipitation is most eff active in the elimination of Cu(II), Cd(II), Mn(II), and Zn(II). 

Chemical precipitation processes include hydroxide precipitation and sulfide precipitation. On the other 

https://sheltonswater.com/blog/top-7-methods-of-water-treatment
https://sheltonswater.com/blog/top-7-methods-of-water-treatment
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hand, chemical precipitation is suitable to treat high concentration wastewater containing heavy metal 

ions and it is ineffective when metal ion concentration is low. It needs to be combined with supplier 

techniques. 

 

Electrochemical treatment: Electrochemical treatment is electrically combined with other 

technique which made enormous development for the removal of heavy metal from wastewaters. 

Electrodes in the reactor shift the electrons which result in eradication of pollutants (Fu and Wang, 2011). 

Electrochemical treatment has a potential toward the treatment of wastewater because of its versatility. 

The efficiency of the electrochemical reactor depends upon the electrode material and cell parameters 
like mass transport, current density, water composition etc. This technique needs relatively large capital 

investment and the expensive electricity supply, so they haven’t been widely applied (Fu and Wang, 

2011). 

 

Most of the conventional methods are very expansive which cannot afford the cost of these 

techniques (Das, 2010; Rodriguez-Narvaez et al., 2017; Salleh et al., 2017; Yadav et al., 2019). As a 

result of the high cost of these treatments, the need to provide cheap and available alternative 

technologies have been increased (Çelekli et al., 2010). The available cheap technique is the use of 

Moringa oleifera seed powder to clean and purify wastewater (Araújo, 2013; Sahabi et al., 2014; 

Yuliastri et al., 2016; Villaseñor-Basulto et al., 2018). Many treatments and solutions have been sought 

to solve such problems. M. oleifera in several African and Asian countries where this plant grows has 

been used to get rid of these heavy metals (Araújo, 2013; Daba, 2016). Moringa oleifera has many 

characteristics as a tropical tree that available throughout the year, has multi uses in the medical field and 

all parts such as its leaves, stems, flowers, seed, and roots are useful and can be used as an anti-

inflammatory and anti-influenza, and anti-cancer and so on (Mishra et al., 2011; Aja et al., 2014; Vasanth 

et al., 2014; Daba, 2016; Leone et al., 2016). The M. oleifera seed powder was selected for its unique 

properties in the adsorption and coagulating properties for purifying water of alkalinity, turbidity and a 

large range of toxic ions and heavy metals (e.g., Ni, Cu, As, Cd, Cr, and Pb) (Ongulu, 2015; George et 

al., 2016). Multipurpose of M. oleifera tree and its implication for climate change mitigation, therefore, 

planting trees, which can sequester more carbon like Moringa tree (Daba, 2016). 

 

Adsorption is a physio-chemical process that occurs naturally in certain biomass that allows it to 

passively concentrate and bind contaminants onto its material structure. Adsorption occurs throw a 

multilayer adsorption pathway and mass transfer cannot be the unique step of rate limiting in the 

adsorption process (Das, 2010; Rodriguez-Narvaez et al., 2017; Salleh et al., 2017; Yadav et al., 2019). 

The adsorption happened to throw physical pathways higher than the chemical process. Operation 

conditions of adsorption process such as pH, the adsorbent dose, the concentration of the initial metals, 

ionic strength, and etc. closely affect the adsorption mechanism (Çelekli et al., 2010). The relationship 

between pH and adsorption solution (of metal ions in aqueous solution) is important for evaluating the 

sorption capacity of adsorbent. Adsorption starts to increases between pH 2.0 and 6.5. The solution 

pH=6.5 has been chosen as the optimum value for the adsorption of metal ions. When the solution pH 

above 6.5, precipitation of metal ions occurs, which can decrease the adsorption capacity (Semercioz et 

al., 2017). Adsorption processes are studied by different adsorbent dosage for a fixed metal concentration 

or by diversifying the metal concentration for set adsorbent dose. Also, the researchers have utilized for 

estimating the adsorption potential of the adsorbent. It can show the minimum adsorption residence time 

in the interface of the solid-liquid and reactor dimensions The effectiveness of M. oleifera seed is used 

to remove copper ions from wastewater (Franco et al., 2013). 
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The treatment of wastewater with plants’ materials is widely used in many countries. For example, 

in the United States of America, wetland sand duckweed (Lemna minor) has been widely used in 

purifying wastewater, and more widely used product is M. oleifera seed powder in cleaning and treating 

the heavy metal in wastewater around the world (Franco et al., 2013; Sahabi et al., 2014; Daba, 2016; 

George et al., 2016; Yuliastri et al., 2017).  

 

Moringa oleifera can be commonly called “Shiferaw, drumstick, and horseradish tree or ben oil 

tree” (Sahabi et al., 2014; Daba, 2016; Yuliastri et al., 2016; Villaseñor-Basulto et al., 2018). Moringa 

oleifera is a plant “tree” as shown in Figure 1, belongs to a genus of shrubs and trees. It counts as a 

vegetable and its parts are edible, its leaves either fresh or dried (powdered) can be eaten so as its seeds 

(either green or cooked). All the tree parts are edible including its bark, nuts, pods, leaves, tubers, and 

flowers (Mishra et al., 2011; Aja et al., 2014; Vasanth et al., 2014; Daba, 2016; Leone et al., 2016) The 

seeds are stored (while still) green and eaten fresh or cooked. Moringa oleifera seeds use to purify the 

water (that utilized for drinking) because of it sweetens and non-sticking. This plant at the dry season 

produces the leaves. There are no doubts that it is a good resource for green vegetable and for it is fast 

growing. Leaves of M. oleifera are rich with protein, vitamins, and minerals, which can be useful for 

pregnant and the nursing mothers also good for the children (Arajuo, 2013; Daba, 2016). 

 

Taxonomic classification of Moringa oleifera  

Kingdom          : - Plantae  

Subkingdom    : - Viridiplantae  

Infrakingdom  : - Streptophyta  

Superdivision  : - Embryophyta  

Division            : - Tracheophyta  

Subdivision      : - Spermatophytina  

Class                 : - Magnoliopsida  

Superorder      : - Rosanae  

Order               : - Brassicales  

Family              : - Moringaceae  

Genus               : - Moringa  

Species             : - Moringa oleifera Lam.  

 
Figure 1. Moringa oleifera tree 

Moringa oleifera, a 12 m long tree, grows rapidly in arid tropics. As well as living in sandy or poor 

soil near the coasts (Daba, 2016; Villaseñor-Basulto et al., 2018; Falowo et al., 2018). The M. oleifera 

tree generally grow in India (an important crop), can be found in the west, east, and South Africa (e.g., 
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Ethiopia, Zambia, Nigeria, Sudan, Ethiopia, Northern Kenya, Somalia and so on), and also can grow in 

tropical Asia (such as the Philippines), America, Himalaya (Khan, 2013; Daba, 2016; Villaseñor-Basulto 

et al., 2018). This plant is capable of germinating in different places of the world. As mentioned above 

in Asia and Africa, it is truly a miracle tree for growing in different places around the world. They are 

cultivated for their medicinal value and the use of their leaves and seeds in cooking for their nutritional 

benefits. 

Moringa oleifera has important beneficial products such as antibiotic, anti-trypanosomal, 

hypotensive, antispasmodic, antiulcer, anti-inflammatory, hypocholesterolemic, and hypoglycemic 

properties (Daba, 2016; Villaseñor-Basulto et al., 2018; Falowo et al., 2018). Besides, the flocculating 

cationic polypeptide isolated from M. oleifera seeds exhibited activity against bacteria by damaging the 

cell membranes of the bacteria (Daba, 2016; Villaseñor-Basulto et al., 2018). 

Moringa oleifera seeds chemical composition is 18.4 % carbohydrates, 31.4 % proteins, 36.7 % 

fat, 7.3 % fibers, 7.0 % moisture, and 6.2 % ash (Olivera et al., 1999; Leone et al., 2016) The lipid 

content summarized in Table 1. Moringa oleifera seeds have 73.59 % oleic fatty acid Besides, palmitic, 

and stearic acid is approximately 11 % which nontoxic effects. And the existence of fatty acids won't 

effect on the activity of M. oleifera seed coagulation and accordingly, oil extraction is not necessary to 

utilize MO seeds as a coagulant in coagulation-flocculation (C-F) methods are given in Table 2 

(Villaseñor-Basulto et al., 2018). Also, saponins, flavonoids, steroids, terpenoids, phenols, and 

triterpenoids are confirmed in this plant material. The characterization of M. oleifera seed extract with 

NaCl. If keeping the M. oleifera seed oils it might include extra advantages cause of the fatty acids 

existence  (e.g., palmitoleic, oleic, linoleic, and eicosadienoic acid) (Rani et al., 2018) and it has the 

ability to inhibit the growth of Staphylococcus aureus Raw extracts came from various  M. oleifera 

tissues have explained the antibacterial activity to gram-negative and gram-positive bacteria and fungi, 

for instance, it's effective against Aedes aegypti,  so as all parts of M. oleifera like its leaves, roots, fruits, 

barks, flowers, and seeds 

Table1. Lipid content of Moringa oliefera seed under the cold press.  

Fatty Acids 
Composition (g/100 

g) 

Caprylic 0.03 

Myristic 0.15 

Palmitic 5.82 

Palmitoleic 1.27 

Margaric 0.07 

Stearic  4.81 

Oleic 73.59 

Linoleic  0.55 

Linolenic  0.70 

Archidic 2.99 

Gadoleic 0.55 

Behenic 5.97 

Erucic 0.13 

Cerotic 1.02 

SFA% 20.58 

MUFA %  76.81 

PUFA % 1.16 
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SFA, saturated fatty acids; MUFA, monounsaturated fatty acids; PUFA, polyunsaturated fatty acids. 

The coagulant characteristics have been mentioned at the studies of mature, dried M. oleifera seeds 

(Figure 2) come from the occurring of water-soluble proteins cationic and can be enhanced by adding 

cations (Aja, 2014). Because of it growing in the different places around the world, its seeds may have 

various components depending on the growth factors that might affect on the protein concentration and 

the characteristics of coagulating. Different cationic protein divisions have isolated from the M. oleifera 

seeds aqueous extracts. Low molecular weight compounds (<12 kDa) in the M. oleifera seed involve the 

proteins and some other organic compounds (inactive condition) like terpenes, tannins, and alkaloids 

(Aja, 2014). 

 

Generally, the amino acids are capable of having charges (positive or negative) depending on pH 

levels that allows M. oleifera flour particles to adsorb anionic or cationic species. It can play an important 

role in the coagulation process. Some other active component that extracted from M. oleifera seeds using 

salt in an aqueous medium has described being an organic polyelectrolyte with a molecular mass of 

approximately 3 kDa, which has also shown efficient coagulant effects (Mishra et al., 2011). 

 

  
Figure 2: Moringa oleifera dried seeds. 

 

Cheap natural materials for making treatment systems more affordable, especially in developing 

countries have been explored (Franko, 2013). Importing chemicals health safety and amount of plant 

sustainability and maintenance are farther challenges to utilize these traditional approaches of water 

processing. In an effort to evolve an alternative, inexpensive, powerful safe method to enhance water 

property and ions elimination from the contaminated water, scientists have concentrated on utilizing 

plants (renewable plant) and microbial biomass. Moringa oleifera can be accounted as biomass plants 

that recently attracting huge attention (Aja, 2014). Nowadays, low-cost adsorbents have been promised 

to remove of heavy-metal ions tots of work on the M. oleifera. Studies have focused on using its seeds 

removing heavy ions from aqueous solutions and after the adsorption process, tiny particle and the lost 

mass after the regeneration that get it harder for the column application utilizing. The adsorption capacity 

can be improved by modifying the crude biomass (Daba, 2018).  
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Table 2. Wastewater treatment by using the seed of Moringa oliefera. C-F is coagulation-flocculation 
Processing of seed Water Treatment Type of Wastewater /Pollutant 

Washing, sieving, drying 44 mm Adsorption Cadmium 

Sizes  of sieve pores:< 0.42, 0.51, 0.8 mm Adsorption C-F Butchery, cement, dairy factory 

Drying sand filtration C-F Bacteria, cyanobacteria, coliforms 

Sieving (50 mesh) filter media naturally C-F Residual water  (production  of tapioca starch ) 

Particle size approximate 0.6 mm C-F terminals of Land fuel distribution  

Rotary shaker-petroleum ether-double grinding hexane 

extraction, diethyl ether washing and drying 
C-F 

Cu 

water washing-extraction  C-F production of wastewater from cherry coffee 

Tap water extraction, shaking, filters Sorption C-F turbid water(Cd, , Cu, Zn and Cr) 

Process of Ndabigengesere-drying of seed organic filters C-F Farm of Dairy 

Process of Ndabigengesere-shell comparison C-F Clothing industrial-city wastewater 

Ca(OH)2-KCl- NaCl UF, C-F Clothing industrial-turbidity 

pH=7 –NaCl extract Adsorption-C-F Dying with several dyes 

Extract with NaCl 5% C-F Wastewater  Distillery 

Extract with NaCl or KCl 4% C-F Reactive Yellow dye and distillery 

Sodium alginate-calcium chloride-and phosphate 

buffered saline. encapsulated Moringa oleifera beads  
C-F 

Zinc, Copper, Cobalt  and Nickel 

Extract  with (NH4)2SO4 1% C-F dye Direct Black 19 

Acetone/ethanol drying KMnO4 C-F Zinc(II) 

Distilled water and KCl  C-F 200 NTU turbidity 

Ethanol, NaCl; Ion exchange C2H7NO2 C-F clothing wastewater; turbidity 

Ethanol-distilled water- NaCl C-F  Zn, Cu 

Soxhlet extractor ethanol-hexane- rotary evaporator-

distilled water 
C-F 

Dyes 

Hexane-soxhlet extractor-rotary evaporator-distilled 

water 
C-F 

Reactive Black and Reactive Red 

Hexane, soxhlet extractor, and distilled water Adsorption C-F Palm oil mill effluents 

Processing of seed Process of water treatment Pollutant -wastewater type 

Processing of seed Process of water treatment Type of wastewater /pollutant 
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Moringa oleifera seeds can be used to treat the industrial wastewaters e.g., food, textile, automotive 

industries. Moringa oleifera has the ability to adsorb metal ionic species directly from aqueous solutions 

and their results are given in Table 3 (Sahibi, 2014). The removal of metal ions can be provided by using 

adsorption technique by dead biomass. The previous process can be utilized as the chemical products 

option. Farther, the natural compounds usage represents a potentially productive can be connected to its 

cost (Franko, 2013). The seeds work as flocculent attracts aggregate suspended particles in water. These 

granules precipitate out of the water as flakes, leaving the water clean and purified. It also contributes to 

the reduction of bacterial contamination (Daba, 2016). However, that's why, M. oleifera seeds are able 

to bond fast to bacteria, fungi, and viruses and this mechanism is not clear.  

 

With regard to adsorption process, amount of metal ions uptake per unit mass of adsorbent at time 

t (qt; mg g-1) and at equilibrium (qeq, mg g-1) was calculated by using Eq. (1) and Eq. (2), respectively. 

 

 
M

xVCC
q to

t


           (1) 

 
M

xVCC
q

eqo

eq


           (2) 

where, Co, Ct, and Ceq represent at initial, t time and equilibrium concentrations of metal ions (mg 

L-1) in the solution, respectively. V is the volume of solution (L), and M is the mass of adsorbent (g). 

 

The analyses of the data by the isotherms are important to develop an equation which accurately 

represents the results and can be used for design purposes (Daba, 2016). Equilibrium adsorption studies 

are related to the capacity of adsorbent (Çelekli et al., 2010). Various theoretical models could be applied 

to experimental data in order to find a model which adequately describes equilibrium data. Langmuir and 

Freundlich isotherm patterns are frequently employed on the metal adsorption. The Langmuir isotherm 

assumes a surface with homogeneous binding sites and equivalent adsorption energies. The Freundlich 

isotherm is an empirical equation based on an exponential distribution of sorption sites and energies.  

The Langmuir model (Langmuir 1918) assumes that solid surface has a finite number of identical 

sites which shows homogeneous surfaces. The linearized form of Langmuir equation is given as Eq. (3): 

 

o

eq

oeq

eq

q

C

bqq

C


1
         (3) 

where, Ceq is the equilibrium concentration of metal ions (mg L-1) in the solution, qeq (mg g-1) is 

the amount of adsorbed metal ions per unit weight of the adsorbent at equilibrium, qo is the maximum 

monolayer adsorption capacity (mg g-1) and b is the Langmuir constants (L g-1). 

 

Langmuir model can also express by means of a dimensionless constant, RL, whose magnitude 

provides information about whether the adsorption process is spontaneous or non-spontaneous. It can be 

calculated by using Eq. (4). 

o

L
bC

R



1

1
         (4) 

where, Co is the initial dye concentration and b is the Langmuir constant. The value of RL indicates 

adsorption process is irreversible when RL is 0; favorable when RL is between 0 and 1; linear when RL is 

1; and unfavorable when RL is greater than 1 (Leechart et al., 2009). 

Freundlich model (Freundlich, 1906) is used to describe the metal uptake on the adsorbent by 

following Eq. (5): 
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Table 3: Removal of metals on the Moringa oleifera  

 
Metal Dosage pH Removal References 

Cu 7 g/L 7 85 % with coconut shell Acheampong et al., 2011 

Cu, Ni, Co, Zn, Mn 10 g/L 2-10 99% Cu, 78% Ni, 71% Co, 61% Zn, 99% Mn Radhakrishnan et al., 2016 

Cd, Zn 10 g/L 4-9 <30 % Kituyi et al., 2013 

Cr (III) (VI) 10-30 g/L 1-10 Cr(IV)  

6-9 Cr (III) 

81 % Cr (III) and 88 % Cr (VI) Sharma et al., 2007a 

Cr (III) 20 g/L 2.5-8.5 97 % Cr (III)  Ghebremichael et al., 2010 

Pb 15 g/L 2-10 68 % Mataka et al., 2006 

Cd 30 g/L 4.5-8.5 66% Rajeswari et al., 2013 

Cd 30 g/L 4.5-8.5 85% Sharma et al., 2006 

Cd, Cr, Ni 30 g/L 4.5-8.5 77% Cd, 69% Cr, 60% Ni Sharma et al., 2007b 

As (III) (V) 60 g/L 1-9 71% As (III) 92% As (V) Kumari et al., 2006 
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. 
n

eqFeq CKq /1           (5) 

where, KF and n are the Freundlich constants related to adsorption capacity and adsorption intensity, 

respectively (Freundlich, 1906).  

 

 

3. CONCLUSIONS 

Moringa oleifera really is the "Miracle Tree", because of its multipurpose use for human and it is 

a real nature gift at a very inexpensive price. For discovering and take good advantage of the miracle 

tree, mark evolvement strategies, strong policies, and research were needed. Moringa oleifera offers very 

interesting opportunities for farmers as a food supplement, green manure, medication, nutrition, good 

fertilizer, water processing, everyday feed, vegetable, oil, cosmetics, care products, soil and water 

maintenance and for decreasing greenhouse gas emission. Moringa oleifera seed powder as an adsorbent 

has a great probability to remove of metal ions from contaminated water. The adsorption of all minerals 

on the adsorbent is speed as higher than 80 % of the minerals for removing in the first 20 interaction 

minutes. And it has observed that the adsorption data fitted better to the Langmuir isotherm model more 

depends on parameters such as contact time, pH of the solution, particle size, and adsorbent dose. 

Pretreatment of M. oleifera further enhanced adsorption process. 
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Özet 

Doğal taşların kesilmesinde kullanılan elmaslı kesici takımların matris dizaynı kesme performansını etkileyen 

önemli bir faktördür. Çok sünek veya çok sert olması kesme performansını olumsuz etkiler. Literatürde farklı 

matris kombinasyonları kullanılmıştır. Fakat nano boyuttaki tanecik veya fiber kullanımı neredeyse hiç 

olmamıştır. Bu çalışmada bronz (ağ. % 85 Cu+ağ. % 15 Sn) matris içerisine ağırlıkça farklı yüzde oranlarda (0, 

0.25, 0.50, 0.75 ve 1.00) karbon nano fiber (KNF) ilave edilmiştir. Üretim yöntemi olarak sıcak presleme yöntemi 

tercih edilmiş olup; numuneler 680 °C sinterleme sıcaklığı, 4 dakika sinterleme süresi ve 35 MPa basınç altında 

üretilmiştir. Üretilen soketlerin mikroyapı, sertlik ve yoğunluk özellikleri araştırılmıştır. Mikroyapı incelemeleri 

ve faz bileşimi, optik mikroskobu ve XRD ile yapılmıştır. Sertlikler mikrosertlik cihazı ile yoğunluklar ise arşiment 

prensibiyle ölçülmüştür. KNF miktarının artmasıyla soketlerin sertliklerinde belirgin artışlar olmasına rağmen, 

bağıl yoğunluklarda çok az bir düşüş olmuştur.   

Anahtar Kelimeler: Karbon nano fiber, bronz, soket, mikroyapı 

 

1. GİRİŞ 

Ülkemizde madencilik alanında önemli bir yere sahip olan doğal taş sektöründe kaynakların verimli bir biçimde 

kullanılması, doğal kaynakların israf olmadan ekonomiye kazandırılması ülke ekonomisi açısından büyük önem 

arz etmektedir. Bu sebeple, doğal taşların işlenmesinde kullanılacak olan kesme performansı yüksek ve ekonomik 

elmaslı kesici takımların üretimi, üzerinde durulması gereken önemli bir konudur. Endüstride üretilen kesici 

takımların matrisinde genellikle bronz, nikel, kobalt, demir ve bunların alaşımları kullanılmaktadır. Özellikle sert 

taşların kesilmesinde sert bir matris tercih edilmektedir. Çok sünek bir matris tercih edildiğinde ise matris hızlıca 

aşınmakta ve elmas taneciği beklenenden daha kısa sürede takımdan kopmaktadır. Bu da kesici takımın ömrünü 

kısaltmakta ve kesme kalitesini de düşürmektedir. Sert matrislerin kullanılması durumunda doğal taş kesme işlemi 

esnasında titreşimlerden dolayı soketlerde kırılmalar meydana gelmektedir. Bu durumda yine kesici takımın 

ömrünü ve ürün kalitesini düşürmektedir (Konstanty, 2005; Starck, 1993; Islak ve Çelik, 2015). 

Elmaslı kesici soketlerin imalatında kesici takımın şeklini tasarıma uygun olarak elde etmek için elmas tanecikleri 

ve bağlayıcı tozlar karıştırılarak toz metalurjisi (TM) yöntemiyle en yaygın olarak üretilir. Sıcak presleme en 

yaygın bir üretim tekniği olmasına rağmen, tozlar basınçsız sinterleme (Dwan, 1998), sıcak izostatik presleme 

(Crum, 1995) veya bu ikisinin kombinasyonu (Ojeda ve ark., 1998), ekstrüzyon (Samvelion ve Manoukion, 1995), 

lazerle ergitme (Grüneis, 1998), sıcak presleme ve lazerle kesmenin kombinasyonu (Schmid, 1995; Fiechter, 1995) 

ve diğer birçok teknikle üretilebilir. Genellikle elmaslı takımların üretiminde tipik fabrikasyon işlemleri; matris 

toz karışımlarının hazırlanması, matris–elmas karışımının hazırlanması, soğuk presleme (isteğe göre), sıcak 

presleme, çapakların temizlenmesi, soket kalite kontrolü, lehimleme/lazer kaynağı, soketlerin testereye 

hizalanması ve testerenin balans ayarının yapılması aşamalarından meydana gelir (Konstanty, 2003). 

Elmaslı kesici takımlarının güvenilirliği ve verimliliği, birçok ürünün üretim kalitesini ve maliyetini belirleyen 

önemli faktörlerdir. Elmaslı işleme aletlerinin kesme hızı ve kullanım ömrü, aletin kalitesine büyük ölçüde 

bağlıdır. Bu yüzden kesme / işleme aletlerinin matris gereksinimleri oldukça yüksektir (Mischnaewski, 1993; 

Mishnaevsky, 1985; Ronals ve ark., 2009). Kesici takımlarda metalik matrislerden istenen özelliklerini sağlamanın 

yollarından biri, nano mühendislik teknolojilerini kullanmaktır. Nano mühendislik, malzemelerin işlenebilirlik 

özelliklerini ve doğal mekanik özelliklerini ödün vermeden özelliklerini geliştirmeye izin verir. Nano takviyeli 

kompozitlerin olumlu etkileri ve potansiyeli birçok eserde incelenmiş ve hem polimer kompozitlerine, hem de son 

zamanlarda metal matris kompozitlerine uygulanmıştır (Wang ve ark., 2011; Dai ve  Mishnaevsky, 2015; 
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Mishnaevsky ve Dai, 2014; Bakshi ve ark., 2010). Bu çalışmada bronz matrise farklı miktarlarda karbon nanofiber 

ilave ederek, numunelerin bazı özellikleri araştırılmaya çalışılmıştır. 

2. MATERYAL VE METOD 

Bu çalışmada matris olarak ağ. % 85 Cu ve % 15 Sn bileşime sahip bronz alaşımı kullanılmıştır ve ortalama 

partikül çapı 30 µm’dir. Matrise takviye elemanı olarak Sigma Aldrich marka 100 nm çapa ve 20-100 µm uzunluğa 

sahip karbon nanofiber (KNF) kullanılmıştır. Kullanılan tozların SEM fotoğrafları Şekil 1’de verilmiştir. Bronz 

tozu yuvarlak ve karmaşık şekilli morfolojiye sahipken, KNF ise fiber şeklindedir. Soket üretiminde kullanılan 

matris grupları ve üretim parametreleri Tablo 1’de verildiği gibidir. 

 

  

(a)                                                                              (b) 

Şekil 1. Kullanılan tozların SEM fotoğrafları: (a) bronz ve (b) KNF 

 

Tablo 1. Kullanılan toz karışım oranları ve sinterleme parametreleri 

Numune 

No 

Matris (% ağ.) Sinterleme parametreleri 

Bronz KNF Sıcaklık (°C) Süre (dakika) Basınç (MPa) 

1 100 0 680 4 35 

2 99.75 0.25 680 4 35 

3 99.50 0.50 680 4 35 

4 99.25 0.75 680 4 35 

5 99.00 1.00 680 4 35 

 

 

Soket üretiminde seçilen tozların homojen dağılmalarını sağlamak için uygulamada Şekil 2a’da verilen üç eksenli 

dönme prensibiyle çalışan karıştırma mikserleri kullanılmıştır. Önce hazır olarak tedarik edilen bronz tozuna farklı 

oranlarda KNF eklenerek bu mikserlerde 45 dakika süre ile 20 d/d hızda karıştırılmıştır. Üç eksenli dönme 

prensibiyle çalışan mikserde karıştırılan karışımlar hidrolik soğuk presleme makinesinde preslenmiştir. Şekil 

2b’de soğuk preslemenin şematik resmi görülmektedir. Soğuk preslemenin amacı, sıcak presleme öncesinde grafit 

kalıplara toz alaşımların kolay yerleştirilmesini sağlamak ve daha küçük hacimli kalıp kullanımı amacıyladır.  

Daha sonra soğuk preslenmiş numuneler grafit kalıplara konulmuştur. Bütün bu işlemlerden sonra sinterlemeye 

hazır hale getirilen soket yüklenmiş grafit kalıp bloğu sıcak presleme bölgesine yerleştirilmiştir. Bu işlemden sonra 

soketlerin birim alanı üzerine yaklaşık 5-8 MPa basınçtan başlayıp sıcaklık 680 °C’ye ulaştığında basınç 35 MPa 
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olacak şekilde baskı yapılarak sabit sıcaklık ve basınçta 4 dakika beklenmiştir. Sinterleme işlemi Şekil 2c’de 

görülmektedir. 

 

(a)                                                     (b)                                                               (c) 

Şekil 2. (a) Mikserde toz karıştırma işlemi, (b) Soğuk presleme ve (c) Sıcak presleme 

Numunelerin sertlik ölçümleri Shimadzu HMV-G21 marka cihaz ile 1 kg yük altında 15 sn sürede yapılmıştır. 

Soket yoğunluklarının anlaşılması amacıyla üretilen tüm numunelerin yoğunlukları 10-4 hassasiyetindeki bir terazi 

ile ASTM B 311-08 standardında belirtildiği gibi Archimedes prensibine göre ölçülmüştür. Bu yönteme göre 

öncelikle numunelerin havada kuru ağırlıkları ölçülmüş daha sonra numuneler darası alınan metal bir sepet içine 

konarak sıcaklığı ölçülen saf su dolu ölçüm kabına batırılmıştır. Numuneler suyun içerisinde tekrar tartıldıktan 

sonra yoğunluk değerleri aşağıdaki denkleme göre hesaplanmıştır. 

 

𝒅 =
(𝑨)𝒙(𝒅𝒔)

𝑨 − 𝑩
 

 

Bu denklemde; d=Numunenin yoğunluğu (gr/cm3), A=Numunenin havadaki ağırlığı (gr), B=Numunenin su 

içerisindeki ağırlığı (gr), ds= Ölçümün yapıldığı sıcaklıktaki suyun yoğunluğu (gr/cm3)’dur. Elde edilen bu 

değerlerden sonra sinterleme sonucu elde edilen soketlerin teorik yani hesaplanan yoğunluğa göre ne oranda 

tutturulabildiğini anlayabilmek amacıyla aşağıdaki formüle göre numunelerin bağıl yoğunlukları hesaplanmıştır. 

 

𝝆𝒃 =
𝝆

𝝆𝒌
𝒙𝟏𝟎𝟎 

 

Burada; ρb = Bağıl yoğunluk (%), ρ = Deneysel olarak ölçülmüş yoğunluk (gr/cm3), ρk = Toz karışım oranları esas 

alınarak hesaplanan teorik yoğunluğu (gr/cm3). 

Metalografik incelemeler için, numuneler zımparalama ve parlatma aşamalarından geçirilmiştir ve 20 saniye 

süreyle 5 gr. FeCl3 + 50 ml HCl + 100 ml H2O çözeltisinde dağlanmıştır. Optik mikroskobi için Olympus GX41 

ters metal mikroskobu ve Stream görüntü analiz sistemi kullanılmıştır. Mikroyapıda oluşan fazları tespit etmek 

amacıyla X-ışını analizi yapılmıştır. X-ışını analizleri, Bruker D8 Advance marka cihaz kullanılarak 

gerçekleştirilmiştir. 

3. SONUÇ ve TARTIŞMA 

Numunelerin optik fotoğrafları Şekil 3’de verilmiştir. Numunelerde gözenekliliğin neredeyse hiç olmadığı açıkça 

görülmektedir. KNF ilave miktarının artmasıyla fotoğraflarda da belirgin olarak arttığı gözlenmiştir. Fakat 

KNF’nin bronz matriste bazı bölgelerde topaklaştığı görülmektedir. Bu, KNF’nin boyutlarının nano ölçekte 

olmasından kaynaklanmaktadır. KNF’ler bronz matrisin tanelerinin temas bölgelerinde konumlanmıştır. 
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(a)                                                    (b)                                                             (c) 

  

(d)                                                    (e) 

Şekil 3. Optik fotoğraflar: (a) bronz, (b) bronz-% 0.25 KNF ve (c) bronz-% 0.50 KNF, (d) bronz-% 0.75 KNF ve 

(e) bronz-% 1 KNF 

 

Matris ile KNF ara yüzeyinde bağlanmayı sağlayacak bir fazın oluşup oluşmadığını tespit etmek amacıyla yapılan 

XRD grafikleri Şekil 4’de görülmektedir. Katkısız matrislerde XRD grafiklerden de görüldüğü üzere α-Cu ve 

Cu3Sn fazları oluşmuştur. KNF ilave edildiği zaman XRD grafiğinde KNF’i temsil eden C piki 26.15 açısında 

tespit edilmiştir. Bronz ile KNF arasında herhangi bir kimyasal faz oluşmamıştır. Numunelerde herhangi bir oksit 

oluşumu meydana gelmemiştir. 
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Şekil 4. Bronz ve bronz+% 1 KNF soketlerin XRD grafiği 
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Tablo 2’de soketlerin sertlikleri verilmiştir. Katkısız sokette sertlik 174 HV1 iken, % 1 KNF katkısında sertlik 

değeri 210 HV1 olmuştur. Bu, soketlerin sertliklerinde KNF katkı oranının artmasıyla belirgin bir artışın olduğunu 

göstermektedir. Yaklaşık % 21 oranında artış olmuştur. Burada, KNF’ler dislokasyonların hareketini engelleyici 

etki yaparak sertliğin artışına sebep olmuştur. 

Tablo 2. Numunelerin sertlik değerleri 

Numune Sertlik (HV1) 

Bronz 174 

Bronz-% 0.25 KNF 176 

Bronz-% 0.50 KNF 191 

Bronz-% 0.75 KNF 201 

Bronz-% 1.00 KNF 210 

 

Arşimet prensibiyle ölçülen deneysel yoğunluklar ve bağıl yoğunluklar Tablo 3’de verilmiştir. Yoğunluklarda çok 

fazla bir değişim olmamıştır. Bu KNF’lerin katkı oranının az olmasından kaynaklanmaktadır. Bağıl yoğunluklarda 

da çok fazla bir değişim olmamıştır. Aynı zamanda genelde yüksek bağıl yoğunluklardan çok az gözenek oluşumu 

çıkarımı da elde edilmektedir.  

 

Tablo 3. Numunelerin deneysel ve bağıl yoğunlukları 

Numune 
Teorik yoğunluk 

(gr/cm3) 

Deneysel yoğunluk 

(gr/cm3) 

Bağıl 

yoğunluk (%) 

            Bronz 8.69 8.60 99.0 

Bronz-% 0.25 KNF 8.67 8.57 98.8 

Bronz-% 0.50 KNF 8.65 8.55 98.8 

Bronz-% 0.75 KNF 8.64 8.51 98.5 

Bronz-% 1.00 KNF 8.62 8.48 98.4 

 

 

4. GENEL SONUÇLAR 

Bu çalışmada, sıcak presleme yöntemiyle bronz matrise farklı oranlarda KNF ilave edilerek soketler üretilmiş 

olup; aşağıdaki sonuçlara ulaşılmıştır. 

 Optik mikroskobi fotoğrafları, bazı bölgelerde KNF’lerin kümeleştiğini göstermiştir. 

 XRD sonuçlardan mikroyapıda α-Cu, Cu3Sn ve C fazlarının oluştuğu tespit edilmiştir. 

 KNF, deneysel ve bağıl yoğunlukları çok az düşürmüştür. Deneysel yoğunluklarda düşüş %1,4 ve bağılda 

ise %0,6 olmuştur. 

 KNF sertlikte belirgin bir artışa sebep olmuştur. Katkısızda 174 HV1 iken % 1 KNF katkısında 210 HV1 

olmuştur. 
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Özet 

Fonksiyonel derecelendirilmiş malzemeler (FDM) birden fazla özelliğin aynı anda talep edilmesi durumları için 

geliştirilmiş ve tabakalardan oluşan bir ileri malzemedir. Bronz malzemeler intermetalik fazlar içerseler de onların 

sağladıkları dayanım üst seviyede değildir. Bu sebeple dış kısmı sert, iç kısmı ise kısmen sünek olan bronz matrisli 

seramik takviyeli fonksiyonel derecelendirilmiş kompozit malzeme üretimi bu çalışmanın amacıdır. Seramik 

olarak bor karbür (B4C) ve silisyum karbür (SiC) kullanılmıştır. FDM malzemeler toz metalürjisi (soğuk presleme 

ve sinterleme) yöntemi kullanılarak üretilmiştir. Üretilen malzemelerin mikroyapıları optik mikroskop ile sertlikler 

ise mikrosertlik cihazı ile ölçülmüştür. Mikroyapı sonuçlarından, kompozit tabakada seramik partiküllerin 

homojen olarak dağıldığı açıkça görülmektedir. Aynı zamanda kompozit tabakaların sert, orta kısımdaki katkısız 

tabakanın ise sünek olduğu sertlik sonuçlarından görülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Fonksiyonel derecelendirilmiş malzemeler, kompozitler, toz metalürjisi 

 

1. GİRİŞ 

Son yıllarda, fonksiyonel derecelendirilmiş malzemeler (FDM), ileri kompozit malzemeler arasında önemli bir rol 

oynamaktadır. Aynı zamanda tabakalı kompozitler olarak da bilinen bu malzemeler havacılık, savunma sanayi, 

elektrik-elektronik, enerji, kimya mühendisliği, optik malzemeler ve biyomedikal mühendisliği olmak üzere 

birçok endüstriyel uygulamada yaygın olarak kullanılmaktadır. FDM'nin malzeme bileşimi, tabakaların kalınlık 

yönünde sürekli olarak değişir. Bu, bileşen malzemelerin hacim oranını kademeli olarak değiştirerek elde edilir. 

Sürekli derecelendirme özellikleri nedeniyle, ara yüzeylerin dezavantajları ortadan kaldırılabilir (Baştürk ve ark., 

2016; Varol, 2016). FDM’leri üretmek için, toz metalurjisi (Kawasaki ve Watanabe, 1997), eklemeli üretim 

(Bobbio ve ark., 2017; Li ve ark., 2017), termal sprey (Naebe ve Shirvanimoghaddam, 2016), spark plazma 

sinterleme (Eriksson ve ark., 2013) gibi çeşitli yöntemler vardır. 

Cu-Sn alaşımları otomotiv ve kesici takım teknolojilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu malzemeler sünek 

olup, aşınma dirençleri düşüktür. Bu malzemelerin sertlik ve aşınma özelliklerini iyileştirmek için farklı 

partikül/fiberlerle takviyelendirilmeleri gerekmektedir (Mallikarjuna ve ark., 2016). Bu çalışmada CuSn matrisine 

farklı seramik partikülleri ilave edilerek FDM kompozit malzemeler üretilmiştir. Üretilen FDM kompozitlerin 

mikroyapı ve sertlik özellikleri araştırılmıştır. 

 

2. MATERYAL VE METOD 

Bu çalışmada, % 99.9 saflığa sahip ve 30 µm tane boyutuna sahip bronz, % 99.9 saflığa sahip ve 20 µm tane 

boyutlu B4C ve % 99.9 saflığa sahip ve 32 µm boyutlu SiC kullanılmıştır. Tozları morfolojileri Şekil 1’de 

verilmiştir. Bu tozlar kullanılarak FDM kompozitler, toz metalürjisi yöntemi ile üretilmiştir. Üretilen numuneler 

Şekil 2’de verilmiştir. Numuneler 10 mm çapında ve 3 katmanlı olarak ve her katman 2 mm olarak üretilmiştir. 

Dış katmanlar kompozit olarak üretilmiş olup, orta katman ise sadece bronzdan oluşmaktadır. Dış katmanlarda 

numunelerden birinde bronz matrise hacimce % 10 B4C ve diğer numune yine hacimce % 10 SiC ilave edilmiştir. 

Öncelikle, tozlar bir toz mikserinde 45 dakika karıştırılmıştır. Daha sonra kalıba önce kompozit toz, daha sonra 

matris, son olarak ise kompozit toz konulup, 500 MPa basınçta soğuk preste preslenmiştir. Sonra numuneler argon 

atmosfer kontrollü tüp fırında 750 °C’de 2 saat sinterlenmiştir. Isıtma ve soğukma hızı olarak 10 °C/dakika 

seçilmiştir.      
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(a)                                                                              (b) 

 

(c) 

Şekil 1. Kullanılan tozların SEM fotoğrafları: (a) bronz, (b) B4C ve (c) SiC 

 

 

Şekil 2. Üretilen FDM kompozit numuneler 

 

Metalografik incelemeler için, numuneler zımparalama ve parlatma aşamalarından geçirilmiştir ve 20 saniye 

süreyle 5 gr. FeCl3 + 50 ml HCl + 100 ml H2O çözeltisinde dağlanmıştır. Optik mikroskobi için Olympus GX41 
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ters metal mikroskobu ve Stream görüntü analiz sistemi kullanılmıştır. SEM analizleri için ise FEI QUANTA 250 

FEG marka SEM cihazı kullanılmıştır. SEM ile birlikte, mikroyapının kimyasal bileşiminin tespiti için EDS 

analizleri de yapılmıştır. Numunelerin sertlik ölçümleri Shimadzu HMV-G21 marka cihaz ile 200 gram yük altında 

15 sn sürede yapılmıştır. 

3. SONUÇ ve TARTIŞMA 

Toz metalürjisi yöntemi ile üretilen FDM malzemelerin optik mikroskop görüntüleri Şekil 3 ve Şekil 4’de 

görülmektedir. Şekil 3’de bor karbür takviyeli, Şekil 4’de ise silisyum karbür takviyeli FDM’ler görülmektedir. 

Bu fotoğraflarda üçlü (kompozit-orta-kompozit) tabakalar ve bu bölgelerin büyütülmüş fotoğrafları ile ara yüzey 

kısımları da detaylı olarak görülmektedir. Kompozit tabakalar ve orta kısım belirgin bir şekilde ayırt edilmektedir. 

B4C ve SiC taneleri bronz matrisinde benzer bir şekilde ve nispeten homojen olarak dağılmıştır. Bu seramik 

tanecikler bronz tanelerinin birleştiği kısımlarda konumlanmıştır. Ara yüzey kısmında ise herhangi bir kırılma ve 

çatlak oluşumu meydana gelmemiştir. Her iki FDM’de gözenek oluşumu az da olsa görülmektedir. 

 

Şekil 3. B4C takviyeli bronz matrisli FDM kompozitin optik mikroskop fotoğrafı 

 

Şekil 4. SiC takviyeli bronz matrisli FDM kompozitin optik mikroskop fotoğrafı 
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Şekil 5’de, üretilen FDM malzemelerin SEM-MAP analizi verilmiştir. FDM malzemelerin temel elementi Cu ve 

Sn’dir. Diğer elementler ise B, Si ve C’dur. Bu analizden bor karbür ve silisyum karbür tanelerinin homojen 

dağıldığı açıkça görülmektedir. Malzemedeki elementlerin homojen dağılımı malzemenin fiziksel, kimyasal ve 

mekaniksel özellikler üzerine olumlu etki etmektedir. Bu, üretim işleminin amacına ulaştığını göstermektedir. 

  
(a) 

  
(b) 

Şekil 5. SEM-MAP analizi: (a) B4C ilaveli FDM ve (b) SiC ilaveli FDM 

 

Bor karbür ve silisyum karbür katkılı bronz matrisli FDM kompozitlerin sertlik grafiği Şekil 6’da verilmiştir. Orta 

katmandaki sertlik yaklaşık 95 HV0.2 iken kompozit tabakalarda SiC katkılıda 190 HV0.2, B4C katkılıda yaklaşık 

210 HV0.2’dir. Kompozit tabakaların sertliği, orta tabakaya göre oldukça yüksek bir sertliğe sahiptir. Bu artış oranı 

SiC katkılıda % 100 iken, B4C katkılıda ise yaklaşık % 121’dir. Burada sertlik artışına sebep olan birkaç faktör 

vardır. Bunlar, karışım kuralına bağlı olarak kompoziti oluşturan elemanların sertlikleri, dağılım 

mukavemetlendirme etkisi ve sert taneciklerin dislokasyonların hareketini engelleme etkisi olarak sıralanabilir. 
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Kompozit tabaka 1 

(Bronz+10 hacimce% karbür)
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Şekil 6. FDM’lerin sertlik grafiği 

4. GENEL SONUÇLAR 

1. Toz metalürjisi yöntemi ile bronz matrisli B4C ve SiC katkılı FDM kompozitler başarıyla üretilmiştir.  

2. Hem optik fotoğraflardan hem de SEM-MAP analizlerden seramik partiküllerin kompozit katmanlarda 

homojen olarak dağıldığı tespit edilmiştir. 

3. Mikroyapıda, azgari düzeyde gözenek oluşumu gözlenmiştir.  

4. Kompozit tabakaların sert, orta kısımdaki katkısız tabakanın ise sünek olduğu sertlik sonuçlarından tespit 

edilmiştir. 
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Özet 

Hibrit kompozitler, iki veya daha fazla takviyenin bir kombinasyonuna sahip olan kompozitlerdir. Bu malzemeler, 

dayanım/yoğunluk oranı, maliyeti düşük olan ve imalat kolaylığı gerektiren geniş mühendislik uygulamalarına 

sahiptir. Hibrit kompozitler, kompozit materyallerde gerçekleştirilemeyen gerilme modülü, basınç dayanımı ve 

darbe dayanımı gibi özelliklerin kombinasyonunu sağlar. Literatürde, hibrit kompozit malzemeler çoğunlukla bulk 

malzeme olarak çalışılmıştır. Malzemelerin yüzey özelliklerinin korozyona ve aşınmaya karşı iyileştirilmesi 

gerekmektedir. Bu nedenle, kaplama tabakasının hem aşınmaya hem de korozyona dayanıklı fazlara sahip olması 

çok önemlidir ve gereklidir. Bu çalışmada, AISI 316L paslanmaz çeliğin yüzeyi, hem ucuz hem de etkili olan 

tungsten inert gaz (TIG) kaynak yüzey kaplama yöntemiyle farklı bileşime sahip metal toz ile kaplanmıştır. 

Mikroyapı ve faz bileşimi incelemesi optik mikroskop (OM) ile yapılmıştır. Sertlik ölçümleri, bir mikro sertlik 

cihazı kullanılarak, kaplamaların üst yüzeylerinden ve kesit bölgelerinden yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Hibrit kompozit kaplamalar, TİG, sertlik, mikroyapı 

 

1. GİRİŞ 

Teknolojik gelişmelere paralel olarak malzemelerin yüzey özelliklerini geliştirmek ve yeni mühendislik özellikleri 

kazandırmak amacıyla yüzey mühendisliğine olan ilgi daha da artmaktadır. Çünkü malzemelerde meydana gelen 

aşınma, erozyon, korozyon ve sürtünme gibi istenmeyen etkileri önlemek amacıyla yüzey modifikasyonu 

işlemlerine gerek duyulur. Oluşturulan yüzey katları, yüzeyin mekanik özelliklerini geliştirerek onların 

kullanılacakları ortama karşı daha dayanıklı olmasını sağlar. Yüzey işlemleri uygulandıkları metalin sadece 

mekanik özelliklerini geliştirmek için değil, aynı zamanda onlara estetik güzellik kazandırmak amacıyla da 

yapılmaktadır. Malzeme yüzeyinin mekanik özelliklerini geliştirmenin en basit ve ekonomik yolu, ısıl işlemlerden 

yüzeyin kimyasal bileşimini değiştirmeksizin yapılan yüzey sertleştirme işlemleridir. Bu yolla; metal yüzeyinin 

sert ve aşınmaya dayanıklı, iç kısmının ise yeterli dayanımda ve enerji absorbe edecek şekilde tok olarak kalması 

sağlanır. Ayrıca difüzyon esaslı yöntemlerle de yüzey başkalaşımı sağlamak mümkündür. Burada Ti, B4C ve SiC 

gibi küçük atom çaplı elementler yüzeye yayınım yolu ile geçiştirilir (İpek, 2005, Toptan ve ark. 2010, Orhan ve 

ark. 2007, Cheng ve ark. 2001). 

 

1970’li yıllarda malzemelerin mekanik özelliklerini geliştirmek amacıyla iyon implantasyonu üzerinde çalışmalar 

yapılmış, önemli ve olumlu sonuçlar alınmıştır. Çalışmalar, özellikle çeliklerin sertlik ve aşınma dayanımı 

(tribolojik performans) gibi yüzey özelliklerinin iyon implantasyonu yoluyla geliştirilebilirliği üzerinde 

yoğunlaştırılmıştır. Son 20 yıllık süreçte iyon – çelik kombinasyonu ile ilgili bir çok araştırma yapılmıştır. Bu 

alanda en göze çarpan işlemler; azot elementiyle, krom veya titanyum gibi metallerin implantasyonudur. 

 

Son yıllarda buhar fazından çökertme yoluyla kaplama tekniklerinin geliştirilmesiyle, kaplamada kullanılan 

malzeme çeşitliliği artmış ve her tür malzemenin kaplama malzemesi olarak kullanılması sağlanmıştır. Buhar fazı 

ile kaplama yöntemlerinden olan CVD (Chemical – Vapour _ Deposition) yöntemiyle yüksek sıcaklıkta işlem 

yapılmasından doğan şekil değişimi nedeniyle, PVD (Physical – Vapour – Deposition) yönteminin gelişimine 
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imkan sağlanmıştır. Diğer bir deyişle ince kaplamalarla diğer yüzey modifikasyonu ile sağlanamayan yüzey 

karakteristikleri sağlanabilmektedir. 

 

Malzemelere hem güzel dekoratif görünüm ve hem de aşınmaya dayanıklılık kazandırmak için krom kaplamaların 

kullanımları yaygındır. Mekanik özelliklerin ön planda olduğu alanlarda sert krom kaplama katları yeğlenir. Hem 

mekanik hem de dekoratif özellikleri açısından krom kaplama, özellikle otomotiv sanayiinde kullanım alanı 

bulmuştur (Yıldırım, 1989). 

 

Sol–jel teknolojisi 1970’li yıllarda yoğun bir şekilde ele alınmış ve 1980’li yıllarda bu konuda bir çok çalışma 

yapılmıştır. Sol–jel yöntemi seramiklerin üretimiyle sınırlı kalırken, sol –jel kompozit kaplamalar, kaplamacılıkta 

geniş bir yere sahiptir. Sol–jel kompozit kaplamaları; kalıp ve otomotiv endüstrisinde, tıpta ve elektronik 

endüstrisinde kullanılır. 

 

Aşınma etkilerinden ileri gelen zararlarla mücadele için, ısıl püskürtme (thermal spray) yöntemi de kullanılır. 

Bugün için pratikte alevle, elektrik arkıyla, plazma jetiyle, patlamayla ve yüksek hızlı oksi yakıt (HVOF) 

püskürtme olmak üzere çeşitli yöntemler kullanılmaktadır. Bu yöntemlerde, elde edilen sıcaklık ve ergitilebilen 

kaplama malzemeleri değişiklik gösterdiğinden her bir ısıl püskürtme yöntemi, farklı uygulama alanlarında aşınma 

kayıplarına karşı etkili bir yöntem olarak görev yapmaktadır. 

 

Ergitme yöntemlerinden olan “tungusten inert gaz kaynağı (TIG), tozaltı kaynağı (SAW), elektron ışın kaynağı 

(EBW), lazer ışın kaynağı (LBW) ve plazma ark kaynağı (PAW)” yöntemlerinin biriyle, metalik sert tozlar 

kullanarak ya da kullanmadan yüzey ergitme şeklinde yüzey modifikasyonu sağlanabilir.   

 

GTA yüzey modifikasyonu; alt tabaka malzemesinin ince bir kısmı ve uygun birleşimli alaşım tozundan üretilen 

bir yöntem olup, ergime her iki malzemede de aynı anda gerçekleşmekte ve bundan hemen sonra hızlı katılaşarak, 

kaplama malzemesi ile esas metalin metalurjik olarak bağlanma esasına dayanır. Bu şekilde en mukavemetli yapı 

elde edilmiş ve aşınmaya karşı büyük bir direnç oluşturulmuş olur. Yüzey alaşımlama yönteminde kaynak 

kabiliyeti önemlidir ve işlemden önce toz alaşımı ile alt tabakanın özellikleri iyi bilinmeli ve kaynak kabiliyeti iyi 

belirlenmelidir (Islak, 2013, Thawari ve ark. 2003). 

 

Mridha ve arkadaşları (2001), TIG kaynak yöntemini kullanarak titanyum alaşımının yüzeyine Ti-Al (% 53 Ti + 

% 47 Al) toz partiküllerini geçiştirerek intermetalik kaplama oluşturmaya çalışmışlardır. Öncelikle 50 μm tane 

iriliğinde ve % 99 saflıktaki titanyum ve 150 μm tane iriliğinde ve % 98 saflıkta alüminyum tozu karıştırıp 

kullanmış, 100x50x5 mm ebatlarındaki saf titanyum levha üzerinden tozun pasif gaz akışı esnasında oluşan basınç 

ile uzaklaşmaması için, tozu bir bağlayıcı ile bağlanmıştır. Optimum bağlayıcı miktarı belirlenmiştir. Çünkü 

gerekenden fazla bağlayıcı kullanımı yapıda boşluk oluşumuna yol açmaktadır. Hazırlanan toz tabakasının 

kalınlığı 0,6-1 mm olarak saptanmıştır. Kaynak akımı olarak 50-100 A kullanılmış olup, kaynak hızı 120-240 

mm/dak’dır. Deney sonucunda alaşımlanmış yapıda Ti-Al elementlerinden oluşan intermetalik bileşikler meydana 

gelmiştir. Bunun sonucunda ulaşılan sertlik değeri 500-600 HV olup, yüzeyden içeriye doğru bu değer gittikçe 

azalmıştır. Bunun yanında iyi aşınma direnci davranışları gözlenmiştir (Ulutan ve ark. 2009, Guo ve ark. 2008, 

Wolden ve ark. 2003). 
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2. MATERYAL VE METOD 

 

AISI 316L paslanmaz çeliğin yüzeyi, hem ekonomik hem de etkili olan tungsten inert gaz (TIG) kaynak 

yöntemiyle farklı bileşimlere sahip metal tozları ile kaplanmıştır. Farklı bileşim olarak farklı oranlarda Ti, B4C ve 

SiC metal tozları kullanılmıştır. Numunelerin üretim parametreleri tablo 1de verilmiştir. 

 

Tablo 1. Numunelerin üretim parametreleri 

Numune No Ti (%) B4C (%) SiC (%) 

1 100 - - 

2 60 40 - 

3 60 - 40 

4 60 20 20 

 

AISI 316L paslanmaz çeliğin yüzeyine, hazırlanan toz karışımı TIG kaynak kaplama yöntemi ile kaplanmıştır. 

Toz karışımı içerisine, Tablo 1’de verilen oranlarda Ti, B4C ve SiC metal tozları ilave edilmiştir ve üç boyutlu 

turbulada 1 saat süre ile karıştırılarak harmanlama işlemi yapılmıştır. AISI 316L paslanmaz çelik üzerine bağlayıcı 

vinil fenolik sıvısı sürülmüştür ve daha sonra karıştırılan tozlar AISI 316L paslanmaz çelik yüzeyine serilmiştir. 

AISI 316L paslanmaz çelik yüzeyine serilen tozlar, 250 ⁰C sıcaklıktaki fırında yaklaşık olarak 30 dk süre ile 

bekletilerek bağlama işlemi yapılmıştır. Fırından çıkarılan numunelere TIG kaynak kaplama yöntemi AISI 316L 

paslanmaz çelik yüzeyine 140 A akımda ve 1 mm/sn kaynak hızı ile uygulanmıştır. TIG kaynak kaplama yöntemi 

ile yüzeyi kaplanan numuneler kaynak bölgesine dik olacak şekilde hassas kesme cihazı ile kesilmiştir.Kesilen 

numunelere metolografik numune hazırlama yöntemleri uygulanmıştır. Elde edilen numunelere optik mikroskop 

(OM) ve mikrosertlik analizleri yapılmıştır. 

 

Elde edilen malzemelerin optik mikroskop (OM) görüntüleri, Kastamonu Üniversitesi Merkezi Araştırma 

Laboratuvarlarında bulunan cihazdan alınmıştır.Malzemelerin sertlik ölçümleri ise , HV0,2 kg yük altında 

SHIMADZU marka HMV-G21 model mikrosertlik ölçüm cihazı kullanılarak yapılmıştır.  

 

3. SONUÇ 

 

Üretilen malzemelerin optik mikroskop (OM) görüntüleri alınmış ve elde edilen görüntüler doğrultusunda 

değerlendirmeler yapılmıştır. Farklı Ti, B4C ve SiC alaşımlarında elde edilen malzemelerden alınan optik 

mikroskop (OM) görüntüleri Şekil 1, 2, 3 ve 4’te verilmiştir. Verilen optik mikroskop (OM) görüntüleri 

incelendiğinde, kullanılan sabit sıcaklık (800 ⁰C) ve sabit basınçta (400 MPa) içyapıda herhangi bir değişim 

olmadığı düşünülmektedir. 

 

Uygulanan optic mikroskop (OM) deneyleri sonucunda kaplamalarda TIG kaynak yönteminden dolayı 

kaynaklanan yer yer süreksizliklerin olduğu gözlemlenmiştir. Lakin bu gözenekliliklerin kabul edilebilir sınırı 

aşmadığı ve tamamen kopmalara neden olacak şekilde oluşmadığı gözlemlenmiştir. 
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Şekil 1. % 100 Ti kaplanmış numunenin üç kademesine ait optik mikroskop (OM) görüntüleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. % 60 Ti + % 40 B4C kaplanmış numunenin üç kademesine ait optik mikroskop (OM) 

görüntüleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. % 60 Ti + % 40 SiC kaplanmış numunenin üç kademesine ait optik mikroskop (OM) 

görüntüleri 
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Şekil 4. %60 Ti+%20 B4C+%20 SiC kaplanmış numunenin üç kademesine ait optik mikroskop 

(OM) görüntüleri 

 

Şekil 5’te verilen sertlik grafiği incelendiğinde, AISI 316L ana malzemenin sertlik değerinin yaklaşık olarak 191 

HV0.2 olduğu, kaplama sertlik değerlerinin ise 297-368 HV0.2 arasında değiştiği görülmektedir. Yapılan 

deneylerden elde edilen sertlik sonuçlara göre, kaplama metallerinin sertliği en yüksek olan kaplamadan en düşük 

olana doğru sıralanırsa; Ti + %40 B4C, Ti + %20 B4C + %20 SiC, Ti + %40 SiC, Ti şeklinde olduğu görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. Kaplanmış numunelere ait sertlik değerleri 

 

Ti + %40 B4C kaplama malzemesi elde edilen numuneler içerisinde içerisinde sertlik değeri en fazla olan kaplama 

malzemesidir. Bunun sebebi; Ti + %40 B4C kaplama tozunun karbür bazlı yapısından dolayı olduğu 
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düşünülmektedir. Ti + %20 B4C + %20 SiC kaplamasının sertlik değeri, Ti + %40 B4C’den sonra en yüksek 

değerdedir. Bu kaplama tozunun B4C ve SiC tozlarının karışımı olması ve içindeki küçük B ve Si esaslı karbür 

parçacıklarının varlığı sertliğine olumlu yansıdığı ve bu nedenle de sertlik değerinin Ti + %40 B4C kaplamasından 

sonra en yüksek değerde olmasında etkili olduğu belirlenmiştir. Yapılan deneyler sonucunda Ti + %40 SiC 

kaplama malzemesinin sertlik değerinin Ti + %40 B4C ve Ti + %20 B4C + %20 SiC kaplama malzemelerinden 

az, ana metal ve Ti kaplama malzemesinden ise fazla olduğu görülmektedir. SiC’ün sertliğe etkisinin, B4C kadar 

fazla olmamasından dolayı SiC içeren kaplama metalinin sertliğinin bahsedilen diğer kaplama metaline (Ti + %40 

B4C) göre daha az olmasının nedeni olarak gösterilebilir.. 

4. TARTIŞMA 

 

Bu çalışmada AISI 316L paslanmaz çeliğin yüzeyi, hem ucuz hem de etkili olan tungsten inert gaz (TIG) kaynak 

yüzey kaplama yöntemiyle farklı bileşime sahip metal toz ile kaplanmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda; 

 AISI 316L paslanmaz çeliğin yüzeyine TIG kaynak yüzey kaplama yöntemiyle farklı bileşime sahip (Ti, 

Ti + %40 B4C, Ti + % 20 B4C + %20 SiC, Ti + %40 SiC) metal tozları başarılı bir şekilde kaplanmıştır.  

 En yüksek sertlik değerine Ti + %40 B4C kaplamalı numunede ulaşılmıştır. 
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Toz metalürjisi yöntemi ile nanopartikül katkılı Ni-B alaşımlarının üretimi ve karakterizasyonu 
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Özet 

Bu çalışmada, toz metalürjisi yöntemi ile Nanopartikül katkılı Ni-B-TiC alaşımlarının üretimi yapılmıştır. Ni-B-

TiC toz karışımı içerisine, TiC % 5 oranında sabit tututalarak, % 5, 10 ve 15 oranında bor ilave edilmiştir ve 350 

rpm hızda 5 saat süre ile karıştırılarak mekanik alaşımlama yapılmıştır. Hazırlanan toz karışımları, 400 Mpa basınç 

altında soğuk presleme işlemine tabi tutulmuş ve argon atmosferinde 800 ℃ sıcaklıkta 2 saat süre ile bekletilerek 

sinterlenmiştir. Üretilen numunelerin mikroyapı ve sertlik özellikleri detaylı olarak araştırılmıştır. Mikroyapı 

incelemesi için taramalı electron mikroskobu (SEM) kullanılmıştır. Numunelerin sertlik ölçümleri mikrosertlik 

ölçüm cihazı ile ölçülmüştür. Üretilen numunelerde bor ilavesinin artışına bağlı olarak tane yapısı üzerine, oluşan 

fazların tespitine ve mikro sertlik değerlerine etkileri tespit edilmeye çalışılmıştır. En yüksek sertlik dayanımına 

% 15 bor ilave edilerek üretilen numunede ulaşılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Ni-B alaşımları, toz metalurjisi, sinterleme 

 

1. GİRİŞ 

Nikel, yüksek çözünürlüğe sahip demir, krom ve kobalt gibi çeşitli elementlerle alaşımlanabilen bir elementtir. Ni 

esaslı alaşımlar, gaz türbini parçaları, tıbbi uygulamalar ve nükleer sistemleri gibi çeşitli endüstriyel 

uygulamalarda kullanılmaktadır. Bu alaşımlar, aşınma direnci, korozyon ve termal yorulma problemlerini 

çözebilir. Bu özellikler, yeni Ni-esaslı alaşımların geliştirilmesine öncülük etmektedir. Birbiriyle temas halinde 

olan ve aşınmaya maruz kalan rulman, dişli ve kam gibi makine parçalarının geliştirilmesi hayati öneme sahiptir. 

Günümüzde, aşınma oranlarını azaltmak için yeni malzemelerin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Öte 

yandan, triboloji çalışmaları, sürtünme olayları, yağlama ve aşınmayı içeren olayları analiz ederek ve araştırarak 

makine parçaların sürtünme ve aşınmasını azaltmak için farklı yollara odaklanmaktadır (Manly ve ark. 1957, Xie 

ve ark. 2005, Wakasa ve Yamaki, 1991, Kim ve ark. 2007, Tien ve Caulfield, 1998). 

Ni-B alaşımları, hidrojenasyon süreçleri ve katalitik aktiviteleri olmak üzere çeşitli avantajlara sahiptir. Ayrıca, 

aşındırıcı ortamlarda çok çeşitli uygulamalarda aşınma ve sürtünmeyi azaltmak için elektrolitik Ni-B kaplamalar 

kullanılmıştır. Ni2B intermetalik fazlar yüksek sertlik, yüksek kimyasal ve termal kararlılık özelliklerine sahip 

olduğu için çok iyi bilinmektedir (Acosta ve ark. 2008, Azhazha ve ark. 2007, Feng ve ark. 2004). 

 

Nikel ve borun ergime sıcaklıkları arasında büyük farklılıklar vardır ve bu nedenle Ni-B esaslı alaşımları ergitme 

esaslı yöntemlerle üretmek zordur. Bu zorluğun üstesinden gelmek için mekanik alaşımlama yöntemi 

kullanılabilir. Bu şekilde ergime dereceleri nikel ve borun ergime derecelerinden daha düşük olan Ni-B 

intermetalikleri üretilebilir (Corrias ve ark. 1995, Corrias ve ark. 1995). Nikel ve bor arasında Ni3B, Ni2B, Ni4B3 

ve NiB gibi birçok intermetalik faz oluşmaktadır. Bunlar sert ve aşınma dirençli fazlardır. 

 

Nikel esaslı alaşımların toz metalürjisi yöntemleri ile üretimi yaygın olarak yapılmaktadır. Toz metalürjisi toz 

üretmek, karıştırmak ve nihai ürün haline dönüştürme işlemlerini içermektedir. Dövülme ve işlenebilme özellikleri 

zayıf olan malzemelerin toz metalürjisi yöntemi ile üretimi daha uygundur. Örneğin gaz türbin disklerin yapımında 

kullanılan yüksek dayanımlı alaşımların dövülebirliği zor olduğu için, bu yöntemin yerini toz metalürjisi almıştır. 
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Ayrıca toz tane boyut kontrolünün kolay olması ve gaz boşuğu gibi hataların minimize edilmesi bu yöntemin diğer 

avantajlarıdır.  

 

Toz metalürji yöntemlerinden mekanik alaşımlama, nano boyutlu tozların üretimi ve erime sıcaklığı birbirinden 

faklı olan çeşitli metalik alaşımların elde edilmesi için uygulanan, ekonomik ve çok yönlü bir üretim tekniği olarak 

ortaya çıkan bir yöntemdir. Mekanik alaşımlama işleminde alaşımlandırma yöntemi, alaşımlama zamanı, toz-

öğütücü bilye oranı nihai mikro yapıyı, partikül boyutunu, ortalama yüzey alanını etkiler. Ayrıca elementel toz 

karışımları katı halde iken, intermetalik ve amorf fazlar şeklinde üretilebilir. Toz metalürjisi ile yapılan imalat 

işlemlerinde mekanik alaşımlama sıklıkla kullanılan bir yöntemdir. 

 

2. MATERYAL VE METOD 

Toz metalurjisi yöntemi ile nanopartikül katkılı Ni-B alaşımları ile malzeme üretimi için yapılan deneysel 

çalışmalarda Ni tozu ile B ve TiC tozları ayrı ayrı tartılarak hazırlanmıştır. Numunelerin üretim parametreleri tablo 

1de verilmiştir. 

Tablo 1. Numunelerin üretim parametreleri 

Numune No Ni (%) B (%) TiC (%) 

1 90 5 5 

2 85 10 5 

3 80 15 5 

 

Ni-B-TiC toz karışımı içerisine, TiC % 5 oranında sabit tututalarak, % 5, 10 ve 15 oranında bor ilave edilmiştir ve 

350 rpm hızda 5 saat süre ile karıştırılarak mekanik alaşımlama yapılmıştır. Hazırlanan tozlar soğuk presleme 

kalıbı içerisine yerleştirilmiştir. Soğuk presleme işleminde presleme basıncı olarak 400 MPa basınç uygulanmıştır. 

Presleme işlemi sonrası numunelere, argon atmosferinde 800 ⁰C sıcaklıkta 2 saat süre ile sinterleme işlemi 

uygulanmıştır. Presleme ve sinterleme sonrası 10 mm çapında ve 6 mm yüksekliğinde üretilen malzemelere 

metolografik numune hazırlama yöntemleri uygulanmıştır. Elde edilen numunelere SEM-EDX ve mikrosertlik 

analizleri yapılmıştır. 

 

Üretilen malzemelerin SEM görüntüleri ve EDS analizleri, Kastamonu Üniversitesi Merkezi Araştırma 

Laboratuvarlarında bulunan “FEI” marka “Quanta FEG 250” model cihazdan alınmıştır.Malzemelerin sertlik 

ölçümleri ise , HV0,1 kg yük altında SHIMADZU marka HMV-G21 model mikrosertlik ölçüm cihazı kullanılarak 

yapılmıştır.  

 

3. SONUÇ 

 

Üretilen malzemelerin SEM görüntüleri alınmış ve elde edilen görüntüler doğrultusunda değerlendirmeler 

yapılmıştır. Farklı Bor alaşımlarında (% 5, 10 ve 15) elde edilen malzemelerden alınan SEM görüntüleri Şekil 2, 

3 ve 4’te verilmiştir. Verilen SEM görüntüleri incelendiğinde, kullanılan sabit sıcaklık (800 ⁰C) ve sabit basınçta 

(400 MPa) içyapıda herhangi bir değişim olmadığı düşünülmektedir. 
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Şekil 1. % 5 oranında B ilave edilerek üretilen numuneye ait SEM görüntüleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. % 10 oranında B ilave edilerek üretilen numuneye ait SEM görüntüleri 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. % 15 oranında B ilave edilerek üretilen numuneye ait SEM görüntüleri 

 

 

Üretilen malzemelere ait EDS analizleri ve elde edilen analizler doğrultusunda değerlendirmeler yapılmıştır. Farklı 

Bor alaşımlarında (% 5, 10 ve 15)  elde edilen malzemelerden alınan EDS analiz sonuçları Şekil 5’te verilmiştir. 

% 5 % 5 

% 10 % 10 

% 15 % 15 
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Şekil 4. % 5 oranında B ilave edilerek üretilen numuneye ait EDS analiz sonuçları 

 

Verilen EDS analiz sonuçları incelendiğinde, kullanılan sabit sıcaklık (800 ⁰C) ve sabit basınçta (400 MPa) 

içyapıda % 66.31 Ni, % 5.57 Ti, % 6.68 B, % 10.43 C ve % 11.00 O olduğu tespit edilmiştir. 

 

 

Elemet Ağırlık (%) 

Ni 66.31 

Ti 5.57 

B 6.68 

C 10.43 

O 11.00 
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Şekil 5. FDM’lerin kademelerine ait sertlik değerleri 

 

Şekil 6’da farklı Bor alaşımlarında (% 5, 10 ve 15)  üretilen numunelere ait sertlik değişimini gösteren grafik 

verilmiştir. Grafik incelendiğinde, % 15 B alaşımı kullanılarak üretilen malzemenin sertlik oranın daha yüksek 

olduğu tespit edilmektedir. 

 

4. TARTIŞMA 

Bu çalışmada toz metalürjisi yöntemi ile Nanopartikül katkılı Ni-B-TiC alaşımları üretilerek SEM-EDS ve 

mikrosertlik sonuçları incelenmiştir. Üretim parametresi olarak 400 MPa basınç, argon atmosferinde 800 ⁰C 

sıcaklık ve 2 saat süre kullanılmıştır. Yapılan çalışmalar sonucunda; 

 Nanopartikül katkılı Ni-B-TiC alaşımlarına başarılı bir şekilde presleme ve sinterleme işlemi 

uygulanmıştır. 

 En yüksek sertlik değerine % 15 bor katkılı numunede ulaşılmıştır. 
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Abstract 

 

Cardiospermum halicacabum L. var. microcarpum (Kunth) Blume (Sapindaceae), a naturalized alien is recorded 

for the first time from Turkey. Its descriptive characteristics and distribution map to Turkey are given, is illustrated 

in the photograps.  

 

Keywords: Alien species, Cardiospermum halicacabum, new record, Sapindaceae, Turkey 

 

 

Türkiye florası için yeni bir takson kaydı: Cardiospermum halicacabum L. var. microcarpum (Kunth) 

Blume (Sapindaceae) 

 

Özet 

 

Cardiospermum halicacabum L. var. microcarpum (Kunth) Blume (Sapindaceae) Türkiye’den ilk kez kayıt 

verilen doğallaşmış alien bir taksondur. Taksonun karakteristik betimlemeleri, Türkiye’deki yayılış haritası ve 

örnek fotoğrafları verilmiştir.  

 

Anahtar kelimeler: Yabancı türler, Cardiospermum halicacabum, yeni kayıt, Sapindaceae, Türkiye 

 

1. Introduction 

 

Alien species means a species, occurring outside of its natural range and dispersal potential and includes any part, 

gametes or propagule of such species that might survive and subsequently reproduce. Alien species are species 

that are not indigenous in a given geographical unit (here country), regardless of their origin (Weber, 1997; IUCN, 

2000). 

 

The alien flora of Turkey currently includes 87 species (0,8% of the Turkish flora) (Davis, 1965-1988; Güner et 

al., 2000). New alien species have continuously been reported in recent years (Byfield & Baytop, 1998; Bükün et 

al., 2002; Coşkunçelebi et al., 2007; Özhatay & Kültür, 2006; Doğan & Duran, 2010; Yıldırım & Gemici 2010), 

therefore increasing the number of alien taxa in the country. 

 

The genus Cardiospermum L. (balon sarmaşığı, balon otu, japon feneri inTurkish) is distributed worldwide and 

consists of about 12 species (Nianhe & Gadek, 2007). They have not been identified so far in Turkey. 

 

The Cardiospermum samples collected in Adana and Gaziantep cities (Turkey) during floristic studies were 

identified as Cardiospermum halicacabum L. var. microcarpum (Kunth) Blume and it is reported for the first time 

from Turkey. 
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2. Materials and methods 

 

Cardiospermum halicacabum L. var. microcarpum (Kunth) Blume were collected in Adana (C5 square) and 

Gaziantep (C6 square) cities during the studies of urban floras in 2011 and 2012. It is not represented in the Flora 

of Turkey (Davis, 1965-1988; Güner et al., 2000), but is reported in many literatures (Polunin & Smythies, 1973; 

Nianhe & Gadek, 2007; Sharma, 2009) as common weed species for tropical and subtropical regions and as native 

region for North America.   

 

Cardiospermum halicacabum L. var. microcarpum (Kunth) Blume in Rumphia 3:185. 1847. 

Syn: Cardiospermum microcarpum Kunth in Nov. Gen. Sp. 5:81[folio]; 5:104[quarto]. 1821. 

 

Examined Specimens 1: C5 Adana: Çukurova district, Mahfesığmaz Quarter, in the edge of the fences, 100 m, 

37o02’59’’ N-35o16’35’’ E 24.08.2010, Karakuş photo; Kurttepe Quarter, on the rubbles, 122 m, 37o02’36’’ N-

35o18’09’’ E, 29.01.2011, Karakuş 338. 

 

Examined Specimens 2: C6 Gaziantep: Nizip district, vicinity of Karkamis road, in the edge of the Pistacio 

gardens, 500 m, 36o59’42’’ N-37o46’55’’ E 10.09.2012, Akgül photo. 

The cited specimen was stored in herbarium of Biology Department, Faculty of Science and Letters, Çukurova 

University. The authors of plant names follow Brummitt & Powell (1992). 

 

3. Results 

 

Cardiospermum halicacabum L. var. microcarpum (Kunth) Blume (Fig. 1,2) climbers, herbaceous, 1–1,5 

meters.  Stems and branches green, 5- or 6-sulcate, slender, glabrous and smooth. Leaves biternate, triangular in 

outline, bright green; petioles 3–4 cm; leaflets subsessile; blades thinly papery, margin sparsely serrate or pinnately 

parted, usually hairless and smooth; terminal blade obliquely lanceolate or subrhombic, 3–8 × 1,5–2,5 cm, apex 

acuminate; lateral ones slightly smaller, ovate or narrowly elliptic. Flower stalk has a pair of axial spiral tendrils 

at the base. The bisexual flowers are white in colour and possess 4 unequal sepals, 4 narrowly elliptical white 

petals, 8 stamens (4 larger and 4 shorter ), slightly longer than petals. Single carpel with 3 lobed ovary and tri-fid 

stigma. Each locule of ovary has one black seed. The fruit is about 3 cm angled capsule, green in the beginning 

turn brown on ripening and becomes balloon like due to inflated membranous seed cover. Seeds black spherical, 

shiny, 5 mm in diameter with conspicuous white heart shaped scar. Flowers mainly summer–autumn, fruits 

autumn–early winter (Nianhe & Gadek, 2007; Sharma, 2009; Purak, 2011). 

 

 
Figure. 1. Cardiospermum halicacabum L. var. microcarpum (Kunth) Blume (Sapindaceae) from urban 

areas of Adana, Turkey (photo H. Karakuş). 
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Figure. 2. Cardiospermum halicacabum L. var. microcarpum (Kunth) Blume (Sapindaceae) from urban 

areas of Gaziantep, Turkey (photo H. Akgül). 

An infraspecific taxon microcarpum of Cardiospermum halicacabum was firstly collected and illustrated in 

photograps from Adana province, east Mediterranean Region of Turkey (Fig. 3). Also this plant collected from 

Gaziantep province Southeastern region of Turkey (Fig. 3).  Cardiospermum halicacabum L. var. microcarpum 

(Kunth) Blume is a new record for the flora of Turkey. The abundance of Cardiospermum halicacabum var. 

microcarpum was greatest in disturbed urban and ruderal habitats, especially in the edges of the fence and on the 

rubble. Inflated fruits can be moved by antropogenic activities, water, wind and may be dispersed by wind, birds 

or other animals (Sharma, 2009). It can forcefully suppress the surrounding ruderal species. 

 

 
Figure. 3. The distribution of Cardiospermum halicacabum var. microcarpum in Turkey. 

 

Cardiospermum halicacabum var. microcarpum represents one of the significant alien among the invaders 

in Turkey. It was shown that its expansion results in the exclusion of other species in the ruderal vegetation of 

sparse groves and it, therefore, reduces habitat for native species, something that would be critical at least for the 

rare or sparsely distributed species of the native flora.  

 

Near Cardiospermum halicacabum var. microcarpum were found, Conyza canadensis (L.) Cronquist, 

Cynodon dactylon (L.) Pers., Chrozophora tinctotria, Ecballium elaterium (L.) A.Rich., Chenopodium album L., 

Cyperus rotundus L., Polygonum equisetiforme Sibth. & Sm., Amaranthus blithoides S.Watson, Amaranthus 

deflexus L., Xanthium strumarium L., Heliotropium europaeum L., and Portulaca oleracea L.. 

 

Cardiospermum halicacabum is cultivated in nurseries and botanical gardens due to possessing immense 

medicinal importance and attractive climber with membranous balloon like fruits. It is used in the treatment of 

rheumatism, nervous deseases, stiffness of the limbs and snakebite. A tea made from them is used in the treatment 

of eczema. Salted leaves are used as a poltice on swellings. The leaf juice has been used as atreatment for earache. 

The root is diaphoretic, diuretic, emmenagogue, laxative and rubefacient (Subramanyam et al., 2007).  
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Özet 

Asfalt bağlayıcılar yol kaplamalarında kullanılan organik kökenli bileşiklerdir. Asfalt bağlayıcıların kimyasal ve 

performans özellikleri yolun hizmet ömrü boyunca bozulma içerisindedir. Bu bozulmaya sebep olan en önemli 

etkiler bitümlü bağlayıcıyla yapılan esnek üstyapının hizmet ömrü boyunca maruz kaldığı trafik yükü ve çevresel 

etkilerdir. Çevresel etkilerin başında güneş ışığı/ısısı ve oksijenle temasa giren bitümün sertleşmesi sonucu 

bağlayıcı özelliğini kaybetmesi gelmektedir. Asfalt karışımlarda iki türlü yaşlanmadan söz edilebilir. Bunlar 

karışımın oluşturulması, serimi ve sıkıştırılması esnasında meydana gelen kısa dönem yaşlanma ve servis ömrü 

boyunca maruz kaldığı uzun dönem yaşlanmadır. Yaşlanmanın büyük kısmı kısa dönem yaşlanma esnasında 

meydana gelmektedir. Bu çalışmada kısa dönem yaşlanmanın asfalt bağlayıcının reolojik ve performans özellikleri 

üzerindeki etkileri incelenmiştir. Yapılan ince film halinde ısıtma deneyi (TFOT) ile kısa dönem yaşlanma 

laboratuvarda temsil edilmiş, elde edilen yaşlanmış malzemenin reolojik özellikleri dönel viskozite (RV), 

penetrasyon ve yumuşama noktası testiyle değerlendirilmiştir. Ayrıca yaşlandırıldıktan sonra asfalt bağlayıcının 

performans özelliklerinin tayini için Marshall stabilite testi uygulanmıştır. Sonuçta yaşlanma sonrası asfalt 

bağlayıcıda penetrasyonun düştüğü, yumuşama noktası ve viskozitenin arttığı görülmüştür. Ayrıca performans 

ölçütü olarak düşünülen Marshall stabilite testi sonucu sıcak asfalt karışımın stabilitesinde %16,5’lik bir düşüş 

olduğu hesaplanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Asfalt, Yaşlanma, Reoloji, Marshall Stabilitesi 

 

1. GİRİŞ 

Trafik hacmindeki artışlar, çevre etkileri ve yapım esnasında yapılan hatalar yol kaplamasının erken bozulmasına 

sebep olmaktadır. Yol kaplamalarının bozulmasındaki en önemli nedenlerinden birisi kaplamada bağlayıcı olarak 

kullanılan bitümün yaşlanmasıdır (Çalışıcı, 2009). Yaşlanma, kaplamanın yapımı sırasında ve servis ömrü 

boyunca içerisindeki bitümlü bağlayıcının hafif bileşenlerinin uçması ve oksidasyonu sonucu sertliğinin artması 

olarak tanımlanabilir (Çalışıcı ve ark., 2018). Yaşlanma olayı sonucunda oluşan yapısal değişiklikler ve kalıcı 

sertleşme, bağlayıcının elastikiyetini kaybederek kaplama bünyesinin bozulmasına, dolayısıyla tekerlek izi 

oluşumu, yorulma çatlakları, düşük ısı çatlakları ve suya duyarlılık gibi etkilere neden olmakta bu durum ise yolun 

öngörülen hizmet süresini ve konforunu azaltmaktadır. 

Süreç olarak incelendiğinde bitümlü bağlayıcının yaşlanması, kısa dönem yaşlanma ve uzun dönem yaşlanma 

olarak iki aşamada karakterize edilmektedir. Kısa dönem yaşlanma bitümlü bağlayıcının depolanma, karıştırma, 

taşınma ve serimi esnasında meydana gelmektedir. Uzun dönem yaşlanma ise yolun servis ömrü boyunca 

kaplamada meydana gelmektedir. Yol hizmete açılıncaya kadar kaplamada kullanılan bitümlü bağlayıcıda 

meydana gelen yaşlanmanın, toplam yaşlanmanın %70’ini oluşturduğu belirlenmiştir. Bitümlü bağlayıcının 

yaşlanması, sertliğinin veya viskozitesinin artışı ile sonuçlanmaktadır.  Oksidasyona uğramış bitüm içeren 

karışımlar, su etkisine karşı dayanım ve nem hassasiyeti bakımından normal karışımlara göre daha düşük 

durabiliteye sahip olmaktadır (Whiteoak, 2004).  

Xiaohu ve Isacsson (2002) tarafından yapılan çalışmada yaşlanmanın bitümün kimyasal ve reolojik özelliklerini 

önemli ölçüde etkilediği vurgulanırken, iki yaşlandırma deneyi olan TFOT ile RTFOT arasında güçlü bir ilişki 

olduğu ve iki yaşlandırma prosedürünün de benzer ağırlıkta olduğu gözlenmiştir.  

Traxler (1961) tarafından bitümlü bağlayıcının yaşlanmasına etkisi olan beş nedenin; oksidasyon, uçuculuk, süre, 

polimerizasyon (güneş ışınlarının etkisiyle), polimerizasyon yoğunlaşması (ısı etkisiyle) olduğunu belirtmektedir. 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                          1369 

 

 

Peterson (1985), bitümlü bağlayıcının en önemli yaşlanma nedenlerinin tümünü üç madde olarak özetlemiştir. 

Bunlar, soğurma veya uçmayla yağlı bileşenlerin kaybolması, havadaki oksijen ile reaksiyona girerek bileşiminin 

değişmesi, tiksotropik etkileri üreten moleküler yapılanmadır.  

P. De Filippis ve ark., (2000) tarafından yapılan bir çalışmada bitümlü bağlayıcıya fosforik veya polifosforik asit 

ve çeşitli fosforlu bileşiklerin eklenmesiyle elde edilen modifiye bağlayıcının, kimyasal ve fiziksel özellikleri 

incelenmiş ve elde edilen sonuçlara göre bu katkıların bitümün yapısında önemli değişikliklere neden olmadığı 

halde yaşlanmaya karşı direncini arttırdığı ancak düşük sıcaklık davranışına karşı bir gelişim olmadığı 

görülmüştür.   

Lamontagnea ve ark., (2001) tarafından yapılan bir çalışmada, FTIR spektroskopi kullanılarak hücre içindeki 

oksidasyonun gerçekte hizmet esnasındaki bitümün kimyasal değişimini kısmi olarak canlandırdığı açıkça 

gösterilmiştir. Gawel ve Baginska (2004), bitümün genel birleşimdeki değişimin yönü laboratuvar yaşlandırma 

koşulları altında bitümün üretildiği ham maddenin kimyasal tipine bağlı olduğu bulmuşlardır. Safwat (2005) 

tarafından yapılan araştırmada bitümlü karışımların mekanik özellikleri ile yaşı arasındaki ilişki saptanmıştır. 

Chunfa ve ark. (2006) tarafından yapılan bir çalışmada bitümün yaşlanmaya karşı direncinin arttırılması çalışılmış 

ve ağırlıkça %1 oranında katılan ZDDP katkısının bitümlü bağlayıcının yaşlanmaya karşı olan direncini arttırdığı 

bulunmuştur. Chunfa ve ark. (2006) tarafından yapılan diğer bir çalışmada SBS ile modifiye edilmiş bitümlü 

bağlayıcının, ZDDP, ZDBC ve neptanoid yağı gibi katkılarla tekrar modifiye edilmesi sonucu elde edilen polimer 

modifiye bitümlü bağlayıcılarında karbonil grupların oluşmalarına direnç oluşturduğu ve bitüme antioksidanların 

ilavesiyle yaşlanmaya karşı direnci arttırdığı belirlenmiştir.  

Bu çalışmada kısa dönem yaşlanmanın bitümün reolojisi ve performansı üzerine etkileri incelenmiş, bu yüzden 

yaşlandırılmamış ve yaşlandırılmış asfalt bağlayıcılara ayrı ayrı klasik deney metotlarından penetrasyon, 

yumuşama noktası, düktilite, bunun yanısıra dönel viskozite testleri yapılmıştır. Ayrıca yaşlanmanın performans 

üzerine etkilerinin anlaşılabilmesi için Marshall Stabilite testi uygulanmıştır.  

 

2. MATERYAL VE METOD 

Bu çalışmada, bitümlü bağlayıcı olarak bahsedilen kaplama malzemesi 50/70 penetrasyon dereceli asfalt bağlayıcı 

maddesidir. Bitümlü bağlayıcıların yaşlandırılması ince film halinde ısıtma deneyi (TFOT) (ASTM D1754; 

AASHTO T-179) ile gerçekleştirilmiştir. 

Dönel viskozite testi Brookfield DVIII Ultra model reometre kullanılarak yapılmıştır. Bitümlü bağlayıcı numunesi 

önce 140oC’ye kadar etüvde ısıtılmış, reometrenin termoseli de önceden 150oC’ye ayarlanmıştır. Termosel 150oC 

olduğunda içindeki bitüm numunesi 135oC olmaktadır. Daha sonra numune termosele yerleştirilip 20 dakika ısıl 

kararlılığın sağlanması beklenmiş ve ardından birer dakika aralıklarla üçer ölçüm yapılıp ortalamaları alınmak 

suretiyle numunelerin viskoziteleri elde edilmiştir. Yaşlanma indeksinin tayin edilmesi için Denklem 1’deki 

viskozite yaşlanma indeksi (VAI) kullanılmıştır (Çalışıcı, 2009; Çalışıcı ve ark., 2018).  

𝑉𝐴𝐼 =  
(ηr−η0)

η0
 × 100  

Burada VAI viskozite yaşlanma indeksini gösterirken, ηr ve η0 sırasıyla bağlayıcının yaşlandıktan sonraki ve 

önceki viskozite değerleridir.  

Deneylerde kullanılan 50/70 penetrasyonlu asfalt bağlayıcının özellikleri Tablo 1 ‘de verildiği gibidir. 

   

Tablo 1. Yaşlanma öncesi bütümün özellikleri 

Özellik Değer Standart 

Özgül ağırlık, 25 oC 1,02 ASTM D-70 

Penetrasyon, 25 oC (dmm) 55 ASTM D-5 

Viskozite, 140 oC, (Pa.s) 0,212 ASTM D-4402 

Yumuşama Noktası, (oC) 48,5 ASTM D-36 
 

Marshall stabilite testi, bitümlü karışımların laboratuvar karışım tasarımında kullanılmakta olup, Marshall test 

aparatı kullanılarak, bitümlü karışımlardan hazırlanan silindirik briketlerin yanal yüzeylerine yükleme yaparak 

plastik akmaya karşı direnç ölçümünü kapsamaktadır. Bu çalışmada dizayn için Aşınma Tip 2 seçilmiş öncelikle 
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yaşlanmamış bitüm kullanılarak dizayn yapılmış ve optimum bitüm oranı Şekil 1’den de anlaşıldığı gibi %4,7 

olarak elde edilmiştir.  

 

 

Şekil 1. Marshall sabilite testi sonucu 

3. SONUÇ  

İnce film halinde ısıtma deneyi (TFOT) ile yaşlandırılmış asfalt numuneleri ile orjinal asfalt numunerleri 

penetrasyon, yumuşama noktası, dönel viskozite ve düktilite testlerine tabi tutulmuş ve sonuçlar Tablo 2’te 

sunulmuştur.  

Tablo 2. Yaşlanma öncesi ve sonrası asfalt bağlayıcının özellikleri 

Bağlayıcı türü 
Penetrasyon 

(25oC, dmm) 

Yumuşama 

noktası (oC) 

Dönel 

viskozite 

(135oC, Pa.s) 

Düktilite 

(cm, 15 oC) 

Yaşlanma öncesi bitüm 55 48,5 0,265 >100 

Yaşlanma sonrası bitüm 28 55,6 0,422 15 

 

Tablo 2’de görüldüğü gibi yaşlanma ile bitümün penetrasyon noktası %49’luk bir düşüş göstermiştir. Aynı 

zamanda yumuşama noktasında ise %14,6 lık bir artış meydana gelmiştir. Yaşlanma öncesi ve sonrası dönel 

viskozite sonuçları incelendiğinde yaşlanmayla meydana gelen sertleşme neticesinde viskozite artışı %59,2 dir. 

Düktilite ise yaşlanma öncesi uzama 100 cm den fazla olmuş, ancak yaşlanma ile sertleşen numunede düktilite 

uzaması 15 cm de kırılmıştır. 

Yaşlanmanın performans üzerindeki etkisini anlamak için yaşlandırılmış asfalt bağlayıcı ile ve orijinal bağlayıcı 

ile hazırlanan asfalt sıcak karışımlar Marshall stabilite testine tabi tutulmuş ve sonuçları Tablo 3’deki sunulmuştur.  

Tablo 3. Yaşlanma öncesi ve sonrası asfalt bağlayıcı ile yapılan Marshall testi sonuçları 

Bağlayıcı türü 
Marshall Stabilite değeri 

(Kgf) 

Yaşlanma öncesi bitüm 862 

Yaşlanma sonrası bitüm 719 

 

Tablo 3 ‘e dikkat edilirse bağlayıcının yaşlandıktan sonra stabilitesinin %16,5 luk bir düşüşe sebep olduğu 

heaplanabilmektedir. 
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4. TARTIŞMA 

Yapılan tüm deneyler ve elde edilen sonuçlar neticesinde yaşlanma ile asfalt bağlayıcının esnekliğini kaybettiği, 

penetrasyonundaki belirgin düşüşle anlaşılmakta, yaşlanma sonucu sertleşme ile yumuşama noktasının arttığı, 

düktilitesinin ve karışımın stabilitesinin düştüğü görülmektedir. Viskozite yaşlanma indeksi hesaplandığında 

(VAI) yaşlanmanın yaklaşık %59 olarak gerçekleştiği tespit edilmiştir. Asfalt bağlayıcı plentte agregayla karışımı 

esnasında agrega yüzeyinde oluşturduğu ince film halindeki bitüm tabakası, yüksek ısının da etkisiyle havadaki 

oksijenle reaksiyona girmekte ve yaşlanma oluşmaktadır. Serim ve sıkıştırma esnasında da benzer mekanizmalara 

maruz kalan malzeme daha hizmete başlamadan yaşlanmanın büyük bir kısmını gerçekleştirmektedir. Bu 

aşamadan sonra yaşlanmaya direnci arttırıcı katkı maddeleri üzerinde çalışılmalı ve bu sayede daha diri kalan 

bağlayıcı daha uzun ömürlü kaplamalara vesile olabilmektedir. 
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Özet 

Karayollarında kullanılacak bitümlü bağlayıcıların katkı maddeleri kullanılarak mekanik ve kimyasal 

özelliklerinin değişmesi sonucu elde edilen yeni bitüme Modifiye Bitüm (MB) denir. Bir petrol ürünü olan 

asfaltların saf haldeyken bile kimyasal ve mekanik özellikleri petrolün elde edildiği bölgeden bölgeye veya 

petrolün damıtılma tipine göre değişiklik gösterebilir. Bu yüzden asfalt davranışını modellemek oldukça güçtür. 

Saf veya modifiye asfaltlar ile elde edilen asfalt betonunun yoldaki dayanım özelliklerinin belirlenmesi 

laboratuvarda yapılan çeşitli reolojik ve stabilite testleri ile mümkündür. Bu çalışmada polimer esaslı glikol (PEG) 

maddesiyle modifiye edilen asfalt bağlayıcının reolojik ve performans özellikleri araştırılmıştır. Geleneksel deney 

metotlarına göre PEG katkı maddesi %1 oranında asfalt bağlayıcıya katıldığında asfaltın viskozite ve yumuşama 

noktası artarken penetrasyon değeri düşmüştür. Ayrıca düktilite değerinde bir değer kaybı olmadığı tespit 

edilmiştir. Bitümlü sıcak karışımın (BSK) performans değerlendirilmesi için ise yapılan Marshall stabilite testinde 

bu değerin % 9,5 arttığı görülmüştür. 

 

Anahtar Kelimeler: PEG katkısı, Asfalt, Reoloji, Marshall Stabilitesi 

 

1. GİRİŞ 

Yük ve yolcu taşımacılığının büyük oranda karayoluyla yapıldığı ülkemizde, yolların kalitesinin gelişimi ve uzun 

ömürlü olması yol yapımında ve bakımında veya onarımında harcanan ekonomik maliyet ve zaman dikkate 

alındığında oldukça önemli bir konudur. Ülkemizde üstyapı olarak en sık kullanılan kaplama türleri, esnek 

kaplama türü olarak bitümlü sıcak karışımlar ve sathi kaplamalardır. Esnek kaplamaların çimentosu konumunda 

olan bitüm ise yol inşaatlarında kullanıldığında çeşitli katkılarla karışımın zenginleşmesi veya bitümlü 

bağlayıcının reolojik özelliklerinin gelişmesi bunun da etkisiyle esnek üstyapıların daha uzun ömürlü olması 

sağlanır. Bu sayede bitümlü bağlayıcıların performans özelliklerini hizmet süresi boyunca en iyi şekilde devam 

ettirebilmesi mümkündür. Genel olarak bitüm ve bitümlü sıcak karışımlar modifiye edilerek yol üstyapılarının 

tekerlek izi oturması, agrega soyulması, ondülasyon ve düşük sıcaklık çatlakları gibi olumsuzluklara karşı dirençli 

olmaları amaçlanmaktadır (Çalışıcı, 2009). Polimer Modifiye Bitüm Katkısı olarak karışımlarda en yaygın olarak 

kullanılan katkı maddesi Stiren – Butadien – Stiren (SBS) polimeridir. Karayolu uygulamalarında SBS bitüme 

ağırlıkça %4-5 arasında karıştırılmaktadır. Gelişen teknoloji ile daha fazla yük kapasitesine sahip ağır taşıtlar 

arttıkça daha sağlam üstyapı arayışı bir çok araştırmacıyı daha efektif modifiye edici katkı arayışına itmiştir.  

Khodaii (2009) tarafından yapılan bir çalışmada, modifiyeli bitümlü bağlayıcılarda, iri taneli malzeme ile ince 

taneli malzemenin kalıcı deformasyon potansiyeli incelenmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, ince taneli 

karışımların kaba taneliye göre kalıcı deformasyona daha duyarlı olduğu bulunmuştur.  

Çalışıcı ve ark. (2018) asfalt bağlayıcıyı çeşitli oranlarda diethylene glycol ile modifiye etmiş, sonuçta katkı 

maddesinin asfalt çimentosunun yaşlanmaya karşı direncini arttırıdığını göstermişlerdir. Ayrıca kullanılan kakı 

maddesinin asfaltın Marshall stabilitesini de %11 arttırdığını tespit etmişlerdir. 

Tayfur ve ark. (2009) tarafından yapılan bir çalışmada, orijinal ve beş farklı modifiye edilmiş bitümle sıcak karışım 

bitümlerin kalıcı deformasyona karşı dayanımları incelenmiştir. Amorf polyalphaolefin, selüloz fiber, polyolefin, 

bitümlü selüloz fiber ve SBS maddeleri modifiye edici olarak kullanılmıştır. Çalışmada endirekt çekme gerilmesi, 

endirekt gerilme, statik ve tekrarlı sünme ve LCPC tekerlek izi testleri farklı sıcaklık ve yükleme koşulları altında 

gerçekleştirilmiştir. LCPC tekerlek izi ve tekrarlı sünme testi sonuçlarına göre SBS’li karışımlar tekerlek izine en 
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fazla dayanım gösteren karışımlar olarak bulunmuşlardır. Katkılar farklı performans seviyelerinde çalışılmış fakat 

kalıcı deformasyona göre tümünde orijinal bitümden daha iyi sonuçlar elde edilmiştir.  

Yu ve ark. (2007) tarafından yapılan bir çalışmada, farklı içerikte montmorillonine (MMT) ve organomodifiye 

montmorillonite (OMMT) ile sıcak karışım yapılarak modifiyeli bitümler elde edilmiş ve katkının bitümlü 

bağlayıcının fiziksel özelliklerine olan etkileri incelenmiştir. X ışını kırınımı (XRD) sonuçlarına göre MMT 

modifiyeli bitümler zamanla yapısal form kazanırken, OMMT modifiyeli bitümler ise katmanlarına ayrışmıştır. 

MMT ve OMMT katkılarının ilavesi ile bitümlerin yüksek sıcaklıkta yumuşama noktası ve viskozitesinin artmış 

olduğu anlaşılmıştır. MMT ve OMMT modifiyeli bitümler daha yüksek kompleks modüle sahip olurken, daha 

düşük faz açısına sahip olmuşlardır. Sonuç olarak MMT ve OMMT modifiyeli bitümlerin yüksek ısıda tekerlek 

izine daha yüksek dayanım gösterebilmelerine neden olan visko-elastik davranışı artmıştır. MMT ile 

kıyaslandığında OMMT’nin yumuşama noktasına ve tekerlek izi dayanımına daha iyi etkileri olduğu tespit 

edilmiştir. Depolama stabilitesi etkileri incelendiğinde ise, MMT veya OMMT ile modifiye edilen bitümler 

montmorillonite içeriği %3’ün altında olduğu sürece oldukça istikrarlı bulunmuştur. 

2. MATERYAL VE METOD 

Bu çalışmada, bitümlü bağlayıcı olarak bahsedilen kaplama malzemesi TS 1081 EN 12591 standardına göre 

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol ağındaki bitümlü sıcak kaplamalarda en çok kullanılan 50/70 sınıfı asfalt 

çimentosudur. PEG ile modifiyre edilen asfalt bağlayıcının ısı karşısındaki davranışı ve akıcılığı için orjinal ve 

modifiye bağlayıcılara ayrı ayrı dönel viskozite testi uygulanmıştır (ASTM D 4402; AASHTO TP 48). Ayrıca 

yumuşama noktası (ASTM D 36; AASHTO T-53), 15o C’de düktilite (ASTM D113; AASHTO T-51) ve 

penetrasyon (ASTM D5; AASHTO T-49) deneylerine tabi tutularak PEG katkısının bağlayıcının reolojik 

özelliklerine etkileri analiz edilmiştir. Sonuçta katkının bağlayıcının performans özelliklerine etkilerinin 

belirlenmesi için de Marshall stabilite testi (ASTM D 1559; AASHTO T-245)  uygulanmıştır.  

Dönel viskozite testi Brookfield DVIII Ultra model reometre kullanılarak yapılmıştır. Bitümlü bağlayıcı numunesi 

önce 140oC’ye kadar etüvde ısıtılmış, reometrenin termoseli de önceden 150oC’ye ayarlanmıştır. Termosel 150oC 

olduğunda içindeki bitüm numunesi 135oC olmaktadır. Daha sonra numune termosele yerleştirilip 20 dakika ısıl 

kararlılığın sağlanması beklenmiş ve ardından birer dakika aralıklarla üçer ölçüm yapılıp ortalamaları alınmak 

suretiyle numunelerin viskoziteleri elde edilmiştir. 

 

PEG katkısı hazırlanmasında glikol ile birlikte belli oranda borik asit kullanılmış ve bu iki maddenin reaksiyona 

girerek polimerleşmesi sağlanmıştır. PEG katkı malzemesi, bağlayıcıya çeşitli oranlarda 110oC’lik yağ banyosu 

ortamında, karıştırıcının 1300 devir dönüş hızı ile 5 dakikalık karıştırma süresi boyunca karıştırılmış ve PEG 

modifiyeli bitümlü bağlayıcılar elde edilmiştir. Hazırlanan bitümlü bağlayıcılar katkılarla girdiği kimyasal 

reaksiyonu tamamlaması için ağzı kapalı bir kapta bir gün süreyle bekletilmiş daha sonra gerekli deneylere tabii 

tutulmuştur. Katkısız yani orijinal asfalt bağlayıcının reolojik özellikleri Tablo 1’de sunulduğu gibidir.  

 

Tablo 1. Orijinal asfalt bağlayıcının reolojik özellikleri 

Özellik Değer Standart 

Özgül ağırlık, 25 oC (g/cm3) 1,02 ASTM D-70 

Penetrasyon, 25 oC (dmm) 55 ASTM D-5 

Viskozite, 140 oC, (Pa.s) 0,212 ASTM D-4402 

Yumuşama Noktası, (oC) 46,5 ASTM D-36 
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Marshall stabilite testi, bitümlü karışımların laboratuvar karışım tasarımında kullanılmakta olup, Marshall test 

aparatı kullanılarak bitümlü karışımlardan hazırlanan silindirik briketlerin yanal yüzeylerine yükleme yaparak 

plastik akmaya karşı direnç ölçümünü kapsamaktadır. Bu çalışmada dizayn için Aşınma Tip 2 seçilmiş öncelikle 

modifiye edilmemiş bitüm kullanılarak dizayn yapılmış ve optimum bitüm oranı Şekil 1’den de anlaşıldığı gibi 

%4,7 olarak elde edilmiştir.  

 

 
  

Şekil 1. Marshall sabilite testi sonucu 

3. SONUÇ  

PEG katkısıyla %1 oranında modifiye edilmiş asfalt bağlayıcı numuneleri ile orjinal asfalt bağlayıcı numunerleri, 

penetrasyon, yumuşama noktası, dönel viskozite ve düktilite testlerine tabi tutulmuş ve sonuçlar Tablo 2’te 

sunulmuştur.  

Tablo 2. Orijinal ve modifiye edilmiş asfalt bağlayıcının reolojik özellikleri 

Bağlayıcı türü 
Penetrasyon 

(25oC, dmm) 

Yumuşama 

noktası (oC) 

Dönel 

viskozite 

(135oC, Pa.s) 

Düktilite 

(cm, 15 oC) 

Orijinal bitüm 53 46,5 0,262 >100 

PEG modifiyeli bitüm 42 48,5 0,267 >100 

 

Tablo 2’de görüldüğü gibi asfaltın modifiye edilmesi ile bitümün penetrasyon noktası yaklaşık %21’lik bir düşüş 

göstermiştir. Aynı zamanda yumuşama noktasında ise %4,6 lık bir artış meydana gelmiştir. Modifiye öncesi ve 

sonrası dönel viskozite sonuçları incelendiğinde  meydana gelen sertleşme neticesinde viskozite artışı yaklaşık %2 

dir. Düktilite testinde ise orijinal asfalt bağlayıcıdaki uzama ve PEG ile modifiye edilmiş asfalt numunelerindeki 

uzamalar standartları sağlamış yani 100 cm yi geçmiştir. 

%1 oranındaki PEG katkısının performans üzerindeki etkisini anlamak için modifiye edilmiş asfalt bağlayıcı ve 

orijinal asfalt bağlayıcı ile hazırlanan asfalt sıcak karışımlar Marshall stabilite testine tabi tutulmuş ve sonuçları 

Tablo 3’deki sunulmuştur.  

Tablo 3. Orijinal ve modifiye edilmiş asfalt bağlayıcı ile yapılan Marshall testi sonuçları 

Bağlayıcı türü 
Marshall Stabilite değeri 

(Kgf) 

Modifiye öncesi asfalt 862 

Modifiye sonrası asfalt 944 
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Tablo 3 ‘e dikkat edilirse bağlayıcının modifiye edildikten sonra stabilitesinin %9,5 luk bir artışa sahip olduğu 

heaplanabilmektedir. 

4. TARTIŞMA 

Yapılan tüm deneyler ve elde edilen sonuçlar neticesinde PEG katkısı ile modifiye edilen asfalt bağlayıcının 

reolojik özelliklerinde iyileşmeler olduğu ve katkının bağlayıcının performans özelliklerini arttırdığı 

görülmektedir. Dikkat edilirse katkı oranı % 1 gibi çok düşük bir oranda olmasına rağmen asfalt betonunun 

Marshall stabilite değerini %9,5 oranında arttırmıştır. Ayrıca penetrasyon değerinde belirgin bir düşüş olmasına 

rağmen dönel viskozite testi neticesinde viskozite değeri değişiminin küçük bir aralıkta kaldığı görülmüştür. 

Penetrasyon değerinin düşmesi sonucu daha kıvamlı olduğu düşünülebilen asfalt çimentosunun yumuşama noktası 

%4,6 arttığı, bu da modifiye edilen bitümün işlenmesi için enerji ihtiyacının çok artmayacağı şeklinde 

yorumlanabilir. Yapılan düktilite testi ile uzama kaybı yaşamayan Modifiye bağlayıcı için ılıman veya iklimin 

daha sıcak olduğu bölgelerde kullanıma elverişlidir denebilir. 
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Abstract 

Besides the beneficial uses of the nanoparticles (NPs), their side effects can not be ignored. These effects also 

show itself especially in the lung. Therefore, numerous studies have been carried out in recent years to reduce the 

side effects of products containing nanoparticles. In this context, natural components are mostly preferred. In the 

present study, the protective role of docosahexaenoic acid (DHA), an omega-3 fatty acid, was examined against 

zinc oxide (ZnO)-induced nanotoxicity on human pulmonary alveolar epithelial cells (HPAEpiC). Cytotoxic, 

genotoxic and antioxidative activities of different concentrations (5, 10, 20 mg/L) of DHA and ZnO NPs on the 

cells were measured alone and in combination. It was revealed that when ZnO NPs was administered to cells alone, 

it produced a significant (p < 0.05) cytotoxic and genotoxic effect compared to the negative control, while 

decreasing the antioxidant capacity in the cells. DHA, in particular the treatment at its maximum concentration, 

inhibited the negative effects of ZnO NPs. Similarly, low antioxidant levels caused by ZnO NPs in cells were 

increased with DHA experiments. In conclusion, the present study revealed that DHA, a natural compound, could 

reduce the ZnO-induced genetic damage and cytotoxicity in HPAEpiC due to its antioxidant properties. 

Keywords: Antioxidant, Genotoxicity, Nanotoxicity, Zinc oxide 

1. INTRODUCTION 

The rapid developments in the field of nanotechnology lead to the penetration of many technological products to 

our daily lives. Dirt-resistant fabrics, shaving lotions, water-repellent paints, sun creams, and a number of drug-

medical applications for diagnostic and therapeutic purposes are important products used in the field of 

nanotechnology (Morrissey, 2004; Saraceno et al., 2013; Ganesan and Choi, 2016). The rapid development process 

in the field of nanotechnology has also produced dangerous products. The possible toxic effects of some 

nanoparticles (NPs) used in nanotechnology to the human body, especially the respiratory system, have been 

reported (Kaviyarasu et al., 2017; Dobrowolska et al., 2018; Lai et al., 2018). It has been found that prolonged 

exposure to nanoparticles can cause serious damage to human lungs. Some nanoparticles have high potential to 

reach the lungs because they are very light in unprocessed form and remain suspended in the air (Banerji et al., 

2014; Sikes et al., 2016). Particle sizes are particularly important in the development of the nanotoxicity process. 

It has been determined that large nanoparticles produce cytotoxicity and genetic damage in lung cells (Apykhtina 

et al., 2018; Könen-Adigüzel et al., 2018; Tao et al., 2018).  

Increasing the antioxidant capacity in the cells is of paramount importance in order to prevent these damage types 

(Emsen and Turkez, 2017). Docosahexaenoic acid (DHA) is one of the most important omega-3 fatty acids. Like 

most omega-3 oils, it is associated with many health benefits (Abdelhamid et al., 2018; Sahin et al., 2018). DHA 

has the potential to increase antioxidant capacity in cells. DHA is a component of every cell in our body and is a 

vital structural component in the skin, eyes and brain. This compound forms the majority of omega-3 fatty acids 

and total fat content in the brain (Yu and Salem Jr., 2007; Sun et al., 2018). DHA has also been found to reduce 

inflammation in the body and reduce blood triglycerides (Zulyniak et al., 2016). Although numerous studies show 

the protective activities of DHA on human beings, no studies describing the protective properties of DHA against 

zinc oxide (ZnO) induced nanotoxicity could be found in the literature. Hence, in the present study, the effects of 
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DHA against cytotoxicity and genotoxicity caused by ZnO NPs on human pulmonary alveolar epithelial cells 

(HPAEpiC) were evaluated. 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1 NP Synthesis and Characterization 

ZnO NPs were synthesized by direct precipitation method using zinc nitrate and KOH as precursors as previously 

described (Ghorbani et al., 2015). For the synthesis, zinc nitrate hexahydrate (Zn(NO3)2.6H2O) and KOH solutions 

were prepared using deionized water. The KOH was slowly added into Zn(NO3)2.6H2O solution at room 

temperature under stirring, which resulted in the formation of a white suspension. The white product was 

centrifuged at 5000 rpm for 25 min and washed three times with distilled water, and one time with absolute alcohol. 

The obtained product was calcined at 500°C for 4 h. Characterization of NPs UV-Vis spectroscopy was used to 

prove the existence of nanoparticles. The NPs were characterized by X-ray diffraction (XRD). The average 

crystallite sizes of the ZnO NPs were calculated from the full width at half maximum of XRD peaks by using 

Debye-Scherrer's formula and were found to be between 50-100 nm. 

2.2 Natural Compound 

DHA (Cas: 6217-54-5, C22H32O2) that used in this investigation as an antioxidant agent was obtained from Sigma-

Aldrich, Germany. 

2.3 Cell Cultures and Treatments 

HPAEpiC was provided from American Type Culture Collection (ATCC, USA). The cells were grown and 

maintained in Alveolar Epithelial Cell Medium (AEpiCM) consists of 500 ml of basal medium, 10 ml of fetal 

bovine serum, 5 ml of epithelial cell growth supplement and 5 ml of  penicillin-streptomycin at 37°C in a 90% 

humidified incubator with 5% CO2. 

2.4 Testing Cytotoxicity, Genotoxicity and Oxidative Alterations 

For 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide (MTT) assay, the cells were cultured in in 48-

well plates. Cells were incubated at 37°C in a humidified 5% CO2/95% air mixture and treated with ZnO NPs (100 

mg/L) and DHA (5 (DHA 1), 10 (DHA 2) and 20 (DHA 3) mg/L) for 72 h (Turkez et al., 2016a; Oztetik et al., 

2017). In all assays, dimethyl sulfoxide (DMSO) + relevant cell culture medium (2% DMSO) was used as negative 

control (control (-)). MTT substrate solution was used according to the manufacturer's instructions (EMD Millipore 

Corporation, USA). In MTT assays, 1% Triton-X was used as positive control (control (+)). 

8-hydroxy-2′-deoxyguanosine (8-OH-dG) assay kits were purchased from Cayman Chemical (Ann Arbor, MI, 

USA) for determining 8-OH-dG levels in cultures. All procedures were carried out in accordance with the 

provider’s manual (Turkez et al., 2016b). In genotoxicity assays, mitomycin-C (10-7 M) was used as control (+). 

The automated Trolox equivalent total antioxidant capacity (TAC) assay was carried out by commercially 

available kits (Rel Assay Diagnostics, Turkey). In TAC assays, ascorbic acid (20 mg/L) was used as control (+). 

2.5 Statistical Analyses 

All the assays were carried out at least in triplicate measurements. Protective abilities of antioxidant agent were 

analyzed using variance (ANOVA) test followed by appropriate post-hoc test (Duncan test) and values with p < 

0.05 were considered as significantly different. All analyses were performed using Statistical Package for Social 

Sciences (SPSS, version 21.0, IBM Corporation, Armonk, NY, USA). 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

Cytotoxic effects of alone and combined treatments of DHA and ZnO NPs on HPAEpiC were tested via MTT 

analysis. The highest cytotoxic effect after control (+) was caused by ZnO NPs treated alone. Cell viability rates 

exposed to DHA treatments were from 97.41 to 99.51%. It was inhibited ZnO-induced cytotoxicity by DHA 

treatments. Especially, DHA 3 treatment significantly (p < 0.05) decreased ZnO-induced cytotoxicity (Figure 1). 
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There are many cytotoxicity and nanoparticle related studies in the literature. The cytotoxic effect of bismuth NPs 

on mammalian cell line was investigated and it was revealed that internalized bismuth NPs caused to cell damage 

(Reus et al., 2018). A different study was carried out with magnesium oxide NPs. In the study on human lung 

epithelial cell, concentration dependent cytotoxicity cause by magnesium oxide NPs was detected (Akhtar et al., 

2018). Scientists have also investigated the protective effects of different compounds against nanoparticle-induced 

cytotoxicity. Propolis is one of these compound. Its protective effect was observed against some histological 

damage caused by gold NPs in the pulmonary tissues in male albino Wistar rats (Almansour and Jarrar, 2017). In 

similar another study, cytoprotective effect of glutaraldehyde erythropoietin on HEK293 kidney cells after silver 

nanoparticle exposure was examined and the results showed rescue effects on the percentage of viable and 

proliferative cells among glutaraldehyde erythropoietin pretreated cells (Sooklert et al., 2016). 

Oxidative stress induced DNA damage emerged in HPAEpiC by DHA and ZnO NPs was determined with 8-OH-

dG activity. The highest 8-OH-dG rate (3.93 pg/mL) in the cells was measured at control (+). There was a 

significant difference (p < 0.05) between this value and other data. The genetic damage caused by ZnO NPs in the 

cells was reduced by different concentrations of DHA. The treatment with maximum concentration of DHA was 

the most effective inhibitor. All of the data revealed by alone and combined applications were statistically (p < 

0.05) different (Figure 2). Genetic effects of NPs were investigated by many researchers (Zhu et al., 2013; 

Tortiglione, 2014). Different types of NPs have been shown to induce DNA damage. It was reported that nickel 

oxide NPs induced oxidative stress, DNA damage, apoptosis and transcriptome alterations in HepG2 cells (Saquib 

et al., 2018). In vivo mutagenic and recombinogenic activities of gold NPs were researched and it was pronounced 

the genotoxic effect of this NP (Ávalos et al., 2018). There are also reports that different natural components such 

as virgin olive oil (Aly et al., 2018), omega-3 (Hussien and Mohamed, 2018) suppress genetic damage caused by 

NPs. 

TAC activity was used to test the level of antioxidant capacity of DHA and ZnO NPs on HPAEpiC. Obtained 

results showed that there was a positive correlation between different concentrations of DHA and their TAC 

activities. ZnO NPs alone caused the lowest TAC (1.13 mmol Trolox equivalent/L) in the cells. However, DHA + 

ZnO NPs trials were lower than DHA alone trials. Another outstanding issue was that DHA combined studies 

increased the ZnO-induced low antioxidant level (Figure 3). Antioxidant capacities of various natural products 

against NPs were conducted. Antioxidative response of Phanerochaete chrysosporium induced by silver NPs was 

reported in a scientific research (Huang et al., 2018). Similarly, it was revealed protective effects of carnosine 

against aluminum oxide NPs induced hepatotoxicity and testicular injury (Hamza et al., 2018). In addition, the 

antioxidant capacity-enhancing effect of resveratrol in HPAEpiC induced by ZnO NPs was determined (Emsen 

and Turkez, 2017). 
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Figure 1. Viability rates in the HPAEpiC exposed to different treatments. Each value is expressed as mean ± 

standard deviation (n = 3). Values followed by different small letters differ significantly at p < 0.05 

 

 

Figure 2. 8-OH-dG adducts in the HPAEpiC exposed to different treatments. Each value is expressed as mean ± 

standard deviation (n = 3). Values followed by different small letters differ significantly at p < 0.05 
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Figure 3. TAC levels in the HPAEpiC exposed to different treatments. Each value is expressed as mean ± standard 

deviation (n = 3). Values followed by different small letters differ significantly at p < 0.05 

 

 

4. CONCLUSION 

In conclusion, data of the present study unequivocally suggested that ZnO NPs induced cytotoxicity and DNA 

damage in HPAEpiC. DHA was observed to be a potential nominee to protect HPAEpiC against the harmful effect 

of ZnO NPs toxicity and using of DHA reduces the genotoxicity and biochemical alterations induced by ZnO NPs 

treatment. Further experiments are needed to examine the optimal conditions for potential biomedical applications 

of anti-cytotoxic and anti-genotoxic agents such as DHA and must be carried out to gain a better understanding of 

the mechanism of action of ZnO NPs to ensure their safe use. 
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Özet 

Biyolojik çeşitlilik yeryüzünde eşit bir dağılış göstermemektedir. Yüksek biyoçeşitliliğe sahip alanların 

belirlenmesi bu çeşitliliğin sürdürülebilirliği için alınacak önlemlerin belirlenmesi açısından oldukça önemlidir. 

En yaygın biyoçeşitlilik ölçü birimi belli bir çevrede tanımlanan tüm taksonlar için saptanan tür zenginliğidir. Bu 

çalışmada bir orman vejetasyonunun alfa çeşitliliğinin belirlenmesi ve farklı tür gruplarının beta çeşitliliğinin 

karşılaştırılması amaçlanmıştır. Çalışma alanı İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde bulunan ve rakımı 390 m ile 1387 m 

arasında değişen Mahmut Dağıdır. Daha önce yapılan çalışmalarda alanda dört farklı odunsu bitki topluluğu tespit 

edilmiştir. 30 örnek alana ait verinin kullanıldığı çalışmada var-yok veri matrisi oluşturulmuş ve Past 3.14 yazılımı 

kullanılarak biyoçeşitlilik analizleri yapılmıştır. Çalışılan dört bitki birliğinde 79 takson bulunmaktadır. Alanın 

global alfa çeşitliliği Shannon_H indisine göre 4,066 olarak hesaplanmıştır. Çalışma alanında bulunan dört farklı 

bitki topluluğu üzerine yapılan analizler sonucunda çalışma alanındaki en büyük yayılışa sahip olan Phillyreo-

Pinetum brutiae topluluğunun Whittaker (1,25), Harrison (0,04) ve Routledge (0,28) indislerine göre en yüksek 

çeşitliliğe sahip bitki topluluğu olduğu belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: alfa çeşitlilik, beta çeşitlilik, komunite, Mahmut Dağı, Türkiye 

 

1. GİRİŞ 

Biyolojik çeşitlilik terimi ilk olarak 1955’de Gerbilskii ve Petrunkevitch tarafından türler arası çeşitliliği ifade 

etmek için kullanılmıştır (Gerbilskii ve Petrunkevitch, 1955; Magurran, 2004). Basitçe biyoçeşitlilik olarak da 

kullanılan biyolojik çeşitlilik modern anlamda belirli bir alandaki genetik çeşitlilik, tür çeşitliliği, ekosistem 

çeşitliliği ve işlevler çeşitliliğini kapsar. Biyoçeşitlilik yeryüzünde eşit bir dağılış göstermemektedir. Yüksek 

biyoçeşitliliğe sahip alanların tespit edilmesi bu çeşitliliğin sürdürülebilirliği için alınacak önlemlerin belirlenmesi 

açısından oldukça önemlidir. Biyoçeşitliliğin tanımlanması korumaya en çok ihtiyacı olan alanların belirlenmesini 

sağlamaktadır. Biyolojik çeşitliliğin ölçülmesi için çeşitli metotlar geliştirilmiştir. En yaygın biyoçeşitlilik ölçü 

birimi bir yaşam birliği içerisinde yer alan taksonların sayısını ifade eden tür zenginliğidir (Negiz ve ark., 2015). 

Biyoçeşitliliğin belirlenmesinde tür çeşitliliğini göstermek amacıyla üç farklı coğrafi düzlemde alfa, beta ve gama 

çeşitliliği tespit etmek için farklı sayısal indeksler geliştirilmiştir. Alfa (α) çeşitlilik, belirli bir örnek alan 

içerisindeki çeşitliliği küçük ölçekte ifade ederken, beta (β) çeşitlilik en az iki farklı örnek alan arasındaki farklılığı 

ifade eder. Gama (γ) çeşitlilik ise örnek alanların toplamındaki çeşitliliği büyük ölçekte temsil eder (Özkan, 2016).  

Shannon-Wiener çeşitlilik indeksi türlerin göreceli bolluğunu dikkate alarak yaşambirliklerindeki çeşitliliği 

belirlemek için kullanılır (Primack, 2010). Alan içi çeşitlilik olarak ifade edilen α tür çeşitliliğinin 

hesaplanmasında, nadir ve baskın olan türleri ayırmaksızın daha objektif sonuçlar vermesi sebebiyle, çoğunlukla 

Shannon-Wiener indisi tercih edilir (Özkan, 2016). Var-yok veri tipi ile β çeşitliliğin hesaplanmasında en çok 

Whittaker (1972) indisi kullanılmakla birlikte Routledge (1977) ve Harrison (Harrison ve ark., 1992) indisleri de 

bu amaç için kullanılmaktadır. 

Orman ekosistemlerinde biyoçeşitlilik ölçümleri ile ilgili çeşitli çalışmalar yapılmıştır (Gülsoy ve Özkan, 2008; 

Negiz ve ark., 2015; Özdemir ve ark., 2017; Negiz ve ark., 2017), ancak farklı bitki komunitelerinde β çeşitlilik 

değerleri karşılaştırılmamıştır. Mahmut Dağı vejetasyonu üzerinde bazı çalışmalar olmasına rağmen (Aksoy, 1992; 

Aksoy ve Gemici, 2010) buranın α ve β çeşitlilik hesaplamaları üzerine hiçbir çalışmaya rastlanmamıştır. Bu 

çalışmada Mahmut Dağı orman vejetasyonunun α çeşitliliğinin belirlenmesi ve farklı odunsu bitki 

kommunitelerinin β çeşitliliğinin karşılaştırılması amaçlanmıştır.   
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2. MATERYAL VE METOD 

 2.1. Materyal 

Araştırma materyalini Aksoy’un (1992) Braun-Blanquet (1964) metoduna göre yaptığı vejetasyon çalışması 

oluşturmaktadır. Bu çalışmada örnek alan seçiminde minimal alan metodu kullanılarak 30 örnek alan alınmıştır. 

Buna göre örnek alanlar Acino alpini-Juniperetum sabinae topluluğu için 100 m² iken diğer 3 topluluk için 1000 

m² olarak alınmıştır (Tablo 1) (Aksoy ve Gemici, 2010).  

Tablo 1. Aksoy ve Gemici (2010)’nin tespit ettiği dört bitki topluluğunun yükselti ve kaplama alanı değerleri  

 Phillyreo - 

Pinetum brutiae 

(A) 

Paeonio peregrinae-

Quercetum cerridis 

(B) 

Symphyto brachycalicis 

- Pinetum pallasianae 

(C) 

Acino alpini - 

Juniperetum 

sabinae (D) 

Yükselti (m): < 900  900 - 1050 1010 - 1130 1180 - 1290 

Kaplama oranı: % 70 - 85 % 75 - 95 % 80 - 90 % 90 - 100 

2.2. Çalışma Alanı 

Mahmut Dağı İzmir’in Kemaplaşa ilçesi sınırları içerisinde yer alır (Şekil 1). Çalışma alanının batısında 

Dağkızılca, kuzeyinde Yukarıkızılca ve doğusunda Bayramlı köyleri bulunur. Alandaki en önemli akarsu Armutlu 

deresidir. Rakım 390 m ile 1387 m arasında değişmektedir. Mahmut Dağının ana kütlesini eski şistler oluşturur 

(Koçman, 1989). Kahverengi orman toprağının hakim olduğu çalışma alanında dağın eteklerinde serpantin alanlar 

bulunmaktadır, ayrıca dere yatağı olan alanlarda alüvyon, çakıl, toprak ve kil yaygındır (Aksoy ve Gemici, 2010). 

Kemalpaşa (İzmir) meteoroloji istasyonu verilerine göre ortalama yıllık sıcaklık 16,2ºC, ortalama en yüksek 

sıcaklık Ağustos ayında 35,8ºC, ortalama en düşük sıcaklık Ocak ayında 4,4ºC olarak ölçülmüştür. Yıllık 

yağışların ortalaması 1062 mm, en fazla yağış Aralık ayında 239,3 mm, en düşük yağış Ağustos ayında 3,9 mm 

olarak ölçülmüştür (Aksoy ve Gemici, 2010).  

 

 

 

 

Şekil 1. a) Çalışma alanına ait coğrafi ve vejetasyon haritası - A: Phillyreo - Pinetum brutiae, B: Paeonio 

peregrinae-Quercetum cerridis, C: Symphyto brachycalicis - Pinetum pallasianae, D: Acino alpini - Juniperetum 

sabinae (Aksoy ve Gemici, 2010), b) Çalışma alanının konumu 

2.3. Metod 

Aksoy ve Gemici (2010)’den elde edilen dört farklı bitki topluluğu (A: Phillyreo - Pinetum brutiae, B: Paeonio 

peregrinae-Quercetum cerridis, C: Symphyto brachycalicis - Pinetum pallasianae, D: Acino alpini - Juniperetum 

sabinae) için türlerin alanlardaki bulunma durumları göz önüne alınarak var-yok veri matrisi ve bolluk veri matrisi 

a b 
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oluşturulmuştur. Shannon-Weiner (Shannon, 1948) ve Whittaker (Whittaker, 1972) indisleri daha açıklayıcı 

sonuçlar vermeleri sebebiyle biyolojik çeşitlilik ölçümlerinde daha sık tercih edilmektedirler (Negiz, 2013; Özkan, 

2016). Bu nedenle yapılan çalışmada α çeşitliliğinin hesaplanmasında bolluk değerleri veri matrisi ile Shannon-

Weiner çeşitlilik indisi kullanılırken, β çeşitliliğin hesaplanmasında var-yok veri matrisi ile Whittaker, Harrison 

ve Routledge indisleri kullanılmıştır. Oluşturulan veri matrisleri α ve β çeşitlilik indislerinin hesaplanması için 

Paleontological Statistics (PAST) (Hammer ve ark., 2001) programına aktarılmıştır. Elde edilen indis değerleri 

yorumlanarak orman vejetasyonunda tüm alandaki ve farklı bitki topluluklarındaki biyolojik çeşitlilik değeri 

belirlenerek en yüksek çeşitliliğe sahip bitki topluluğu tespit edilmiştir. 

3. SONUÇ  

Çalışmamızda orman ekosistemindeki α çeşitliliği ve dört farklı bitki topluluğunun (A: Phillyreo - Pinetum 

brutiae, B: Paeonio peregrinae-Quercetum cerridis, C: Symphyto brachycalicis - Pinetum pallasianae, D: Acino 

alpini - Juniperetum sabinae) β çeşitliliği incelenerek karşılaştırılmıştır (Şekil 1b). Tablo 2’de Braun Blanquet 

metoduna göre belirlenmiş olan dört farklı bitki topluluğu (A, B, C ve D) arasındaki Whittaker, Harrison ve 

Routledge indislerine göre β çeşitlilik değerleri karşılaştırılmıştır. Whittaker, Harrison, Routledge indisleri var-

yok verisi kullanılarak elde edilmektedir, bu indislerin tamamına göre en yüksek çeşitliliğe sahip bitki topluluğu 

sırasıyla A, D, B ve C’dir.  

Tablo 2. Braun Blanquet metoduna göre belirlenmiş olan dört farklı bitki topluluğu (A, B, C ve D) arasındaki 

Whittaker, Harrison ve Routledge indislerine göre β çeşitlilik analizi sonuçları 

 A B C D 

Whittaker: 1,2535 0,9845 0,91045 1,0317 

Harrison: 0,040436 0,031758 0,029369 0,033282 

Routledge: 0,28497 0,24344 0,24202 0,25972 
 

Tür zenginliği verisinden elde edilmiş seyreltme eğrilerinden bu dört bitki topluluğundaki tür zenginlikleri 

birbirlerine yakın olduğu görülürken türlerin bolluk değerleri arasında farklılık bulunduğu anlaşılmaktadır (Şekil 

2). Buna göre bitki topluluklarının tür zenginliği değerleri birbirine yakındır ancak D topluluğunun türlerinin 

bolluk değeri diğer topluluklarınkinden düşüktür. En yüksek bolluk değeri A topluluğunda görülmektedir.  

 
Şekil 2. Dört farklı bitki topluluğu (A, B, C ve D) için tür zenginliği verisinden elde edilmiş seyreltme eğrileri ve 

eğrilerin güven aralıkları 
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Türlerin bolluk değerleri üzerinden hesaplanan α çeşitliliği Shannon-Wiener indisi kullanılarak hesaplanmıştır 

(Tablo 3, Şekil 3). Buna göre alt bitki topluluklarının α çeşitliliği birbirlerine yakın değerlerde olmakla birlikte 

büyükten küçüğe sırasıyla D, C, B ve A’dır. Bu alanlardaki tür sayıları birbirlerine çok yakındır, γ çeşitliliğini 

gösteren global tür zenginliği değeri 79’dur (Tablo 3).  

 

Tablo 3. A, B, C ve D alanlarındaki Shannon-Wiener indisi alfa çeşitlilik değerleri ve tür zenginliği 

 A B C D Global 

Shannon-Wiener: 3,339 3,348 3,353 3,364 4,066 

Tür zenginliği:  32 32 31 32 79 
 

 

Şekil 3. A, B, C ve D alanlarındaki Shannon-Wiener indisi alfa çeşitlilik değerleri  

4. TARTIŞMA 

Belirli bir alanın biyolojik çeşitliliğini ifade ederken kullanılan α çeşitliliği alanın alt birimlerinin çeşitlilik değerini 

gösterir tüm alanın çeşitliliği ise γ çeşitliliktir. Eğer bir alanda γ çeşitlilik değeri α çeşitliliğinden yüksekse bu 

alanın alt birimlerinin tüm alanın çeşitliliğine katkı sağlayacak şekilde birbirlerinden farklı oldukları anlaşılır 

(Özkan, 2016). Diğer bir ifadeyle bu alanın β çeşitliliği sıfırdan farkıdır. Yapılan çalışmada Shannon-Wiener indisi 

temel alındığında alanın odunsu bitki çeşitliliği γ çeşitlilik düzeyinde 4,066 olarak hesaplanırken α çeşitlilik 

düzeyinde 3,339 ile 3,364 arasında değişen değerler görülmektedir. Bu durum β çeşitliliğin γ çeşitliliğe katkı 

sağladığını göstermektedir. Negiz ve ark. (2015) Burdur-Gölhisar yöresinde odunsu bitki türleri için alt çalı üst 

çalı ve ağaç katı olmak üzere üç farklı vejetasyon katında yaptıkları hesaplamada α, β ve γ çeşitlilik değerlerini 

sırası ile ağaç katı için 3, 0,66667 ve 5, üst çalı katı için 3, 1, 6 alt çalı katı için 13.25, 0.43396, 19 ve tüm katlar 

için 14, 0.35714, 19 olarak bulmuşturlar. Ağaç katı ve üst çalı katı α çeşitlilik değerleri bizim çalışmamızla 

benzerlik göstermektedir. Beyşehir Gölü Havzası’nda tür çeşitliliği ile yükselti arasındaki ilişkiyi belirlemek 

amacıyla Shannon-Wiener indis değerlerine bakılmış ve yükseklik arttıkça tür çeşitliliğinin önce arttığı yaklaşık 

olarak 1700 metreden daha yükseklere çıkıldıkça tür çeşitliliğinin azaldığı görülmüştür (Gülsoy ve Özkan, 2008). 

Çalışmamızın sonucunda elde edilen α çeşitliliği Shannon-Wiener indis değerlerine bakıldığında çeşitlilik 

değerinin yüksek rakımda yayılış gösteren bitki topluluklarına doğru gidildikçe arttığı gözlenmektedir (Tablo 1, 

Şekil 3). 

Alanın β çeşitliliği dikkate alındığında odunsu bitki topluluklarındaki en yüksek bitki çeşitliliği sırasıyla Phillyreo 

- Pinetum brutiae (A) Paeonio peregrinae-Quercetum cerridis (B), Symphyto brachycalicis - Pinetum pallasianae 

(C), Acino alpini - Juniperetum sabinae (D) olarak tespit edilmiştir. En yüksek β çeşitliliğe sahip olan bitki 

topluluğunun en büyük yayılış alanına sahip olduğu görülmüştür. β çeşitlilik hesaplamalarında alanlar arasındaki 

benzemezlik değerleri de dikkate alınmaktadır (Özkan, 2016). Bu nedenle. β çeşitliliğin yüksek olması alanın 

genel olarak yüksek ve korunması gereken bir biyolojik çeşitlilik noktası olduğunu göstermektedir (Ricotta, 2007). 
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Özet 

Sera gazları, dünyaya gelen güneş ışınlarının hapsolması ve atmosfer tabakasında birikmesi sonucu dünyanın ısı 

tutma kapasitesinin artmasına neden olan bileşiklerdir. Bu gazlar, konutlarda, sanayi kuruluşlarında tüketilen 

elektrik, ulaşım sektörü, atık yönetimi, tarım sektörü ve arazi kullanım faaliyetlerinden kaynaklanmaktadır. 

Atıkların yanlış yönetimi çevreyi doğrudan etkilemekte olup, dünya çapında bir endişe kaynağı oluşturmaktadır. 

Evsel katı atıkların toplanması ve taşınması sırasında tüketilen yakıt ile sera gazı emisyonları oluşmakta ve küresel 

ısınmaya doğrudan neden olmaktadır. Bu çalışmada Kocaeli iline ait evsel katı atıkların toplanması ve taşınması 

sırasında kullanılan yakıt tüketimine bağlı olarak oluşan sera gazı salınımları ve küresel ısınma faktörleri 

hesaplanmıştır. Atıkların toplanması ve taşınmasında araçların dizel yakıt kullanımı, transfer istasyonlarına ve 

düzenli depolama sahalarına olan mesafeler ve sefer sayıları dikkate alınmıştır. Kocaeli iline ait 12 ilçenin sera 

gazı emisyonları 225-1307 ton CO2-e ve küresel ısınma faktörleri 6,6-22,7 kg CO2-e/ton atık aralığında 

değişmiştir. Ayrıca ilçelere ait atık verilerinden evsel katı atıkların toplanması ve taşınmasında oluşan sera gazı 

emisyonunu tespit eden bir model de kullanılmıştır. Sera gazı salınımlarını azaltmak için, araçların sefer sayılarını 

ve aldıkları mesafeleri azaltılmalı, uygun şartlarda mesafelere bağlı olarak aktarma istasyon sayıları artırılmalı ve 

toplama araçlarının tam dolu çalışması sağlanmalıdır. 

 

Anahtar Kelimeler: Evsel Katı Atıkların Toplanması, Sera Gazı Emisyonu, Küresel Isınma Faktörü 

 

1. GİRİŞ 

Hızlı ve çarpık kentleşme, sosyoekonomik ve çevresel etki ile evsel katı atıkların oluşumunda dramatik bir artışa 

neden olur (Das ve Bhattacharyya, 2015). Atık yönetimi, atığın oluşumundan başlamak üzere, kaynağında ayırma, 

toplama, aktarma, taşıma, işleme geri dönüştürme ve son olarak da bertarafını içeren multidisipliner arası işlemler 

bütünüdür (Wagner ve Bilitewski, 2009; Bovea ve ark., 2010; Rada ve ark., 2013; Minoglou ve Komilis 2013; 

Rada, 2014; Gallordo ve ark., 2015). 

Atık yönetimi sistemlerinde katı atıkların toplanması en büyük harcama kalemini oluşturmaktadır (Jacobsen ve 

ark., 2013). Bu nedenle entegre atık yönetim sistemi geliştirmede, atıkların toplanması ve taşınması büyük 

problemler oluşturur (Nourtio ve ark., 2006). İş gücü veriminin artırılması, kullanılan yakıt miktarı ve sera gazı 

emisyonlarının oluşumunu azaltmak için, atık toplama ve transfer ile ilgili çalışmalara halen ihtiyaç duyulmaktadır 

(Simonetto ve Borenstein, 2007; Iriarte ve ark., 2009). Evsel katı atıkların yönetimi, fosil yakıt tüketimine, sera 

gazı emisyonlarına ve ayrıca ilave maliyete neden olmaktadır.  

Kocaeli ili için 2016 yılına ait toplam karbon ayak izi yaklaşık 25,1 milyon ton CO2-e olarak hesaplanmıştır. Bunun 

% 15'i mobil kaynaklı olup ulaşımdan kaynaklanmaktadır. Bu 3,7x105 ton CO2-e miktarına tekabül etmektedir 

(REC, 2018). Evsel katı atıkların toplanmasında % 0,2'lik kısım olan 5,8x102 ton CO2-e sera gazı emisyonu 

oluşmuştur. Atıkların toplanması taşınması, boşaltılması, aracın sürülüş tarzı, mesafeler gibi parametreler dizel 

yakıt tüketimine etki etmektedir. Bunun yanı sıra dizel yakıtın tüketimi gibi temini de sera gazı emisyonlarının 

oluşumuna neden olmaktadır. Yakıt tüketimi, araçların mahallelerde bulunan atık toplama konteynırlarına kadar 

olan mesafe de dahil olmak üzere, konteynırların atık toplama araçlarına boşaltılmasından ve alınan atıkların ya 

aktarma istasyonu vasıtasıyla ya da doğrudan düzenli depolama sahalarına transferlerinden kaynaklanmaktadır.  

Atıklar uzun mesafelerde taşınmadığında nispeten daha küçük emisyon salınımları görülmektedir. Avrupa'da evsel 

katı atık yönetimi ile ilgili yapılan çalışmalarda toplama için 5 kg CO2-e/t taşıma için 17 kg CO2-e/t küresel ısınma 

faktörü değerleri hesaplanmıştır (Smith ve ark., 2001; Fisher, 2006; Skovgoard ve ark., 2008). Toplama ve 

taşımadaki verim, daha yeni araçların kullanımı ve bu araçların tam dolu kapasiteyle çalışmasıyla artırılmıştır (ICF 
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Colsulting, 2005; Metcalfe, 2008). Bu çalışmalar araçların tipleri, atık karakterizasyonları ve güzergahları gibi 

sistem detaylarına bağlı olarak evsel katı atıkların toplama ve taşınmasıyla ilişkili yakıt tüketimi ve sera gazı 

emisyonlarındaki değişimleri göstermektedir. Atık aktarma istasyonlarının düzenli depolama sahalarına olan 

uzaklığı 11 km'den daha fazla olduğu durumlarda, aktarma istasyonu kurulması atıkların taşınmasından 

kaynaklanan maliyeti %50 oranında azaltmaktadır (Iriarte ve ark., 2009). Toplama araçlarının sürülüş tarzı, toplam 

sefer sayısındaki azalma, toplama verimliliğinin artması sera gazı emisyon değerlerinin azaltılacağını 

göstermektedir. 

Bu çalışmanın amacı, Kocaeli ilçelerinin evsel katı atıklarının toplama ve taşıma faaliyetlerinden kaynaklanan 

yakıt tüketimine bağlı olarak oluşan sera gazı emisyon değerlerinin belirlenmesi ve ayrıca Kocaeli ili için 

belirlenen sera gazı emisyonları ile karşılaştırıldığında atık toplama faaliyetlerinden kaynaklanan sera gazı 

emisyon oranını belirlemek ve her ilçe için toplama faaliyetlerine dayanan değerlerin sonuçlarını karşılaştırmaktır. 

Çalışma Bölgesi 

Kocaeli, Marmara Bölgesi'nin en büyük sanayi ve ticaret şehri olmakla beraber en büyük 3. ilidir. Kocaeli'nin 

yüzölçümü 3.397 km2 ve 2017 yılına ait nüfusu 1.883.270'tir. Kocaeli iline ait 12 ilçenin evsel katı atıklarının 

toplanması ilçe belediyelerin, aktarma istasyonlarından düzenli depolama sahasına transferi Kocaeli Büyükşehir 

Belediyesi'nin görev ve sorumluluğundadır.  

Kocaeli ilinde günde ortalama 1674 ton evsel katı atıklar ilçe belediyeleri tarafından toplanmakta ya doğrudan 

düzenli depolama sahalarına ya da şehrin farklı bölgelerinde bulunan 4 adet aktarma istasyonlarından birine 

getirilmektedir. Çayırova, Darıca, Dilovası ve Gebze ilçeleri Gebze Aktarma İstasyonunu, Kandıra ilçesi Kandıra 

Aktarma İstasyonunu, Karamürsel İlçesi Karamürsel Aktarma İstasyonunu ve Körfez ile Derince ilçeleri de Körfez 

Aktarma İstasyonunu kullanmaktadırlar. Bunların dışında, Başiskele, Gölcük, İzmit ve Kartepe ilçelerinden 

toplanan evsel katı atıklar, depolama sahasının aktarma istasyonlarından daha yakın olmasından dolayı, doğrudan 

İzmit Düzenli Depolama Sahasına götürülmektedir. Şekil 1'de Kocaeli ilinde mevcut olan aktarma istasyonları ve 

düzenli depolama sahalarının konumları gösterilmiştir. 

 

 

Şekil 1. Çalışma bölgesi 

 

Kocaeli ilinde evsel katı atıkların depolandığı, Çiçektepe Mevkii Dilovası Düzenli Depolama Sahası ve Solaklar 

Mevkii İzmit Düzenli Depolama Sahası olmak üzere 2 adet bertaraf tesisi mevcuttur. Ancak Dilovası Düzenli 

Depolama Sahası 3 Haziran 2017 tarihi itibari ile atık alımına kapatılmıştır. Fakat tesis depo gazından elektrik 

enerjisi üretimine devam etmektedir. Çayırova, Darıca, Dilovası ve Gebze ilçelerine ait evsel katı atıkların transferi 
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doğrudan veya aktarma istasyonu vasıtasıyla Dilovası Düzenli Depolama Sahası atık alınımına kapatılana kadar 

bu sahaya yapılmıştır. Bu durum yapılan tüm güzergah çalışmaları ve hesaplamalarda dikkate alınmıştır. Dilovası 

Düzenli Depolama Sahasının kapatılması sonucunda, Çayırova, Darıca, Dilovası ve Gebze ilçelerine ait evsel katı 

atıklar Gebze Aktarma İstasyonu vasıtasıyla İzmit Düzenli Depolama Sahasına transfer edilmektedir. Şekil 2'de 

ilçelerin atık tasıma ve transfer sistematiği gösterilmiştir. Ayrıca Darıca ilçesi, kendi içerisinde evsel katı atıklarını, 

daha küçük hacimli toplama araçları ile toplayıp daha büyük hacimli araçlar ile Gebze Aktarma İstasyonuna 

taşımaktadır. Bu durumda Darıca ilçesi için yapılan tüm güzergah çalışmaları ve hesaplamalarda dikkate 

alınmıştır.  

 

 
Şekil 2. İlçelere ait atık taşıma ve transfer sistematiği 

 

İlçe Belediyeler tarafından evsel katı atıklar konteynırlardan 7 m3 ile 15 m3 kapasiteli araçlar ile toplanmaktadır. 

Aktarma istasyonlarına ve depolama sahalarına olan mesafeler ilçeden ilçeye değişiklik göstermektedir. Bu 

nedenle her bir ilçedeki sera gazı emisyonları sadece kişi başı atık üretim miktarlarına değil, transfer istasyonlarına 

ve depolama sahalarına olan mesafelere de bağlıdır. Mevcut atık yönetiminde geri dönüştürülebilir atıkların 

kaynağında ayrı toplanması önerilmektedir. Kaynağında ayırma daha çok yüksek gelirli bölgelerde, alışveriş 

merkezlerinde, okullarda, hastanelerde ve diğer kamu binalarında daha yaygındır. Geri dönüşüm seviyesi henüz 

konutlar için istenilen düzeyde olmadığından ve verilere daha az erişilebilir olmasından dolayı geri 

dönüştürülebilir atıklar için toplama ve sera gazı emisyon hesabı bu çalışmaya dahil edilmemiştir. 

 

2. MATERYAL VE METOD 

Kocaeli'nde insanlar çoğunlukla apartman dairelerinde yaşamakta olup, atıklarını plastik poşetlerde toplayarak 

sokaklarda bulunan büyük hacimli atık toplama konteynırlarına bırakmaktadırlar. İlçe belediyeler tarafından 400 

L-800 L kapasiteli atık toplamada kullanılan konteynırlar yollara, sokaklara ve alışveriş merkezlerine 

yerleştirilmişlerdir. Bu konteynırlar, atık toplama araçlarının arka kısmına yerleştirilmiş olan mekanik kollar 

vasıtasıyla kaldırılır ve araca boşaltılır. Evsel katı atıkların toplama sıklığı ve konteynırların yerleştirilme 

mesafeleri, ilçelerin nüfuslarına bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe 

belediyelerden 2017 yılına ait evsel katı atıkların toplanması ile ilgili veriler temin edilmiştir. Bu verilere araçların 

sefer sayıları, her bir güzergah ile kat edilen yol mesafeleri ve toplanıp taşınan atık miktarları dahil edilmiştir. 

Aracın yakıt kullanımı ile alakalı olarak topografya, araç tipi-yaşı, aracın sürülüş şekli, trafik sıkışıklığı gibi 

durumlara bağlı olarak her ilçe için farklılıklar söz konusu olsa da ortalama olarak km başına 0,5 L olarak 

belirlenmiştir. 

Başiskele

Kartepe

İzmit 

Gölcük

Çayırova

Karamürsel

Körfez

Derince

Gebze  

Kandıra 

Dilovası

Darıca

Kandıra Akt İst. 

Karamürsel Akt İ. 

Körfez Akt İst. 

Gebze Akt İst. 

İzmit Düzenli Depolama Sahası

Dilovası Düzenli Depolama Sahası

(3 Haziran 2017 itibari ile atık alımına kapatılmıştır.)
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Bu çalışmada toplama; garajdan çıkan bir çöp toplama aracının ilk konteynır ile başlayıp kapasitesine göre dolana 

kadar,evsel katı atıkların toplama araçlarına boşaltılması, ya aktarma istasyonuna ya da doğrudan düzenli 

depolama sahasına götürülmesinden sonra yeni rota oluşturması veya garaja geri dönmesini kapsamaktadır. 

Transfer; atıkların aktarma istasyonuna gelmesiyle büyük bir huni vasıtasıyla daha büyük hacimli araçlara 

aktarılması ve bu büyük hacimli araçlar ile düzenli depolama sahasına götürülüp boşaltılmasını kapsamaktadır. 

Bu çalışmada, toplam yıllık atık miktarı, toplama mesafeleri, ortalama yakıt tüketim verileri kullanılarak, sera gazı 

emisyonları, küresel ısınma faktörü ve kişi başı oluşan sera gazı miktarı hesaplanmıştır. Emisyonları hesaplamada 

her ilçe için, nüfus verileri, arazi alanları, güzergah başına ortalama mesafeler, atık miktarları ve sefer sayıları 

kullanılmıştır. 

Yakıt tüketimi ve sera gazı emisyonları Kocaeli ilçe verileri kullanılarak hesaplanmıştır. Her ilçe için nüfus verileri 

Türkiye İstatistik Kurumu'ndan alınmıştır (TUİK). Her ilçe için toplam yıllık kat edilen mesafe, sefer başına 

ortalama alınan mesafe ile ilgili ilçenin toplam sefer sayısının çarpımı ile hesaplanmıştır. Ayrıca her ilçe için rota 

hem gidiş hem geliş olduğu için toplam kat edilen mesafe 2 ile çarpılmıştır. Toplama araçlarının yakıt tüketimi, 

ortalama 0,5 L/km olarak kabul edilmiş ve her bir ilçe için yıllık toplam kat edilen mesafeler ile çarpılıp yıllık 

toplam tüketilen yakıt miktarı hesaplanmıştır. Fruergaard ve ark., (2009)'na göre 1 L dizel yakıt üretilirken 0,5 kg 

CO2-e, araçta tüketilirken 2,7 kg CO2-e sera gazı oluşturmaktadır. Bu değerler sera gazı emisyon hesabında 

kullanılmıştır. Yani her ilçe için, sera gazı emisyonu hesaplanırken tüketilen her bir L dizel yakıt 3,2 kg CO2-e 

emisyon faktörü ile çarpılarak sera gazı emisyonu hesaplanmıştır. Her bir ilçe için küresel ısınma faktörü toplam 

sera gazı emisyonlarını yıllık atık miktarlarına bölünmesi ile elde edilmiştir. Kişi başı sera gazı miktarı yıllık 

toplam sera gazı emisyon değerlerinin her bir ilçeye ait nüfus değerlerine bölünmesiyle elde edilmiştir. Tablo 1'de 

Kocaeli'nde her bir ilçe için toplam sera gazı emisyonları, küresel ısınma faktörleri ve kişi başı sera gazı miktarı 

değerleri gösterilmektedir. 

Bu çalışmada kullanılan model Fransa'da EPE kurumu tarafından 2010 yılında geliştirilmiştir (EPE, 2010). Bu 

model farklı atık yönetimi faaliyetleri için oluşan doğrudan ve dolaylı sera gazı emisyon değerlerini 

hesaplamaktadır. Kullanılan modelde atık toplama ile ilgili bileşenler yakıt tüketimleri ve emisyon faktörleridir. 

Bu parametreler kullanılarak sera gazı emisyonları tahmin edilmiştir. Model ile elde edilen sera gazı emisyon 

miktarları her bir ilçeye ait toplam atık miktarlarına bölünmesiyle hesaplanmıştır. 

Tablo 1. İlçeler için genel veriler ve atık toplama faaliyetleri sonucu oluşan emisyon değerleri 

 

No Belediyeler 

Nüfus 
Atık 

Miktarı 

Kişi Başı  

Atık 

Miktarı 

Toplam 

Sefer 

Sera Gazı  

Emisyonları 

Küresel 

Isınma 

Faktörü 

Kişi Başı 

Sera Gazı 

Miktarı 

kişi ton/yıl 
kg / 

kişi.gün 
sefer/yıl ton (CO2) 

kg.CO2/ton 

atık 
kg.CO2/kişi 

1 BAŞİSKELE 93.988 33.678 0,98 3.742 269 8,0 2,87 

2 ÇAYIROVA  128.135 38.657 0,83 5.770 446 22,7 4,42 

3 DARICA  198.153 53.933 0,75 11.460 567 17,0 2,86 

4 DERİNCE 140.800 42.208 0,82 6.964 424 10,1 3,01 

5 DİLOVASI 47.663 16.036 0,92 2.366 166 19,3 3,48 

6 GEBZE 368.278 116.697 0,87 13.336 1.307 19,5 3,55 

7 GÖLCÜK 161.117 48.479 0,82 5.387 543 11,2 3,37 

8 İZMİT 360.409 130.574 0,99 14.508 859 6,6 2,38 

9 KANDIRA 50.413 17.304 0,94 2.596 225 13,0 4,46 

10 KARAMÜRSEL 56.404 17.268 0,84 2.734 230 13,3 4,08 

11 KARTEPE 115.680 40.204 0,95 5.026 346 8,6 2,99 

12 KÖRFEZ 162.230 47.751 0,81 7.216 462 9,7 2,85 

Toplam 1.883.270 602.788  81.104 5.844 159 161 

Ortalama   0,88  490 13,2 13,4 
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3. SONUÇ  

Kandıra ve Karamürsel en az nüfus ve atık miktarına sahip iki ilçedir. Nüfus ile atık miktarı arasında doğrusal bir 

ilişki vardır. Nüfusun yoğun olduğu ilçelerde daha fazla atık miktarı gözlenmiştir. Şekil 3'te ilçeler için toplam 

sera gazı emisyonları gösterilmektedir. Atık miktarlarının fazla olmasına bağlı olarak, Gebze ve İzmit ilçeleri 

sırasıyla, 1307 ton CO2-e 859 ton CO2-e ile en yüksek sera gazı emisyonuna sahiptirler. Kocaeli'nin 4 ilçesi sera 

gazı emisyon salınımlarının ortalama değeri olan 487 ton CO2-e'den daha yüksek bir sera gazı emisyon değerine 

sahiptirler. Kocaeli için, 2016 yılına ait toplam sera gazı emisyonları yaklaşık olarak 25,1 milyon ton CO2-e olarak 

hesaplanmıştır (REC, 2018).  

 

Şekil 3. Toplam sera gazı emisyonları 

 

Hesaplanan küresel ısınma faktörü ton başına 6,6 ile 22,7 kg CO2-e aralığında olup ortalama 13,2 kg CO2-e olarak 

hesaplanmıştır. Küresel ısınma faktörü her bir ilçe için atık miktarına, mesafelere ve sefer sayılarına bağlı olarak 

değişmiştir. Çayırova, Gebze ve Dilovası için en yüksek küresel ısınma faktör değerleri sırasıyla 22,7 , 19,5, 19,3 

kg.CO2/ton-atık olarak bulunmuştur. Çayırova ilçesi için, küresel ısınma faktörünün en yüksek değerde olmasının 

nedeni, hem yılın ilk 5 ayında atıklarını toplayıp doğrudan Dilovası Düzenli Depolama sahasına götürmesi hem 

de son 7 ayında atıklarını Gebze Aktarma İstasyonu vasıtasıyla İzmit Düzenli Depolama Sahasına transferi ile kat 

edilen mesafenin çok uzun olmasından ileri gelmektedir. Dilovası ve Gebze ilçelerinin küresel ısınma faktörlerinin 

yüksek olmasının nedeni, önce aktarma istasyonu ve sonra düzenli depolama sahalarına olan daha uzun toplama 

ve taşıma mesafeleriyle ilgilidir. Küresel ısınma faktörü değerlerinde birtakım farklılıkların gözlenmesinin olası 

nedenleri arasında, toplama ve taşıma mesafeleri, toplamalarda kullanılan araç kapasiteleri, atık miktarı, nüfus, 

araçların sürülüş tarzı, ilçelerin topografyası, trafik gibi varyasyonlar sayılabilir. İzmit Düzenli Depolama 

Sahasının İzmit ilçesi sınırları içerisinde bulunmasından dolayı, ilçenin atıkları toplanıp doğrudan sahaya transferi 

sağlanması ile küresel ısınma faktörü değeri 6,6 kg CO2-e olarak hesaplanmıştır. İzmit ilçesi Gebze ile 

karşılaştırıldığında nüfusları ve buna bağlı olarak oluşan atık miktarları birbirine çok yakın olmasına rağmen 

Gebze için kat edilen mesafenin fazla olması küresel ısınma faktörünün fazla olmasına neden olmaktadır.  

Danimarka'nın Aarhus şehrinde ortalama küresel ısınma faktörü değeri 9,3 ile 9,9 kg CO2-e olarak hesaplanmıştır 

(Larsen ve ark., 2009). Bazı Avrupa ülkeleri için yapılan çalışmalarda küresel ısınma faktörü 5 ile 17 kg CO2-e 

aralığında bulunmuştur (Smith ve ark., 2001; Fisher, 2006; Skovgoard ve ark., 2008). Çin'in Tianjin şehri için 
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küresel ısınma faktörü 15 kg CO2-e olarak hesaplanmıştır (Zhao ve ark., 2009) ve İstanbul için yapılan çalışmada 

hesaplanan küresel ısınma faktörü 7,7 kg CO2-e'dir (Korkut ve ark., 2017). Bu literatürde bulunan değerler ile 

Kocaeli için yapılan çalışma sonuçları ve model sonuçları Şekil 4'te karşılaştırılmıştır.  

 

Şekil 4. İlçelerin küresel ısınma faktörü değerlerinin karşılaştırılması 

 

Transfer istasyonlarını sayıca artırmak ve yerlerini optimize etmek toplama ve taşımadaki mesafeyi azaltır. 

Bunun sonucu olarak oluşacak olan sera gazı emisyon değerleri azaltılabilir. 

4. TARTIŞMA 

Genel olarak 12 ilçe belediyesi için yapılan hesaplamalarda sera gazı emisyonları ortalama 487 ton CO2-e, küresel 

ısınma faktörü ortalama 13,2 kg CO2-e/ton atık ve kişi başı oluşan sera gazı miktarı 3,4 kg CO2-e/kişi'dir. En 

yüksek sera gazı emisyon değerinin olduğu yerler olan Gebze ve İzmit ilçeleri en yüksek nüfusa sahip 2 ilçedir. 

Buna bağlı olarak da oluşan evsel katı atık miktarları da fazladır. Sera gazı emisyon değerinin oluşumunda nüfusa 

bağlı atık oluşum miktarı doğrusal bir parametredir. Küresel ısınma faktörü açısından değerlendirildiğinde, 

ortalama değerin üzerinde olan Çayırova, Darıca, Dilovası ve Gebze ilçeleri için daha uzun toplama ve taşıma 

mesafeleri ve bu mesafelere bağlı olarak tüketilen dizel yakıtlardan önümüze yüksek değerler şeklinde 

çıkmaktadır. Bu durumdan dolayı, aktarma istasyon sayılarının artırılması ve düzenli depolama ya da alternatif 

başka bir bertaraf tesisinin kurulması gerekmektedir. Böylece ulaşım mesafelerinin azalması sağlanacak hem de 

yakıt miktar ve maliyetini düşürüp sera gazı emisyonlarını azaltma potansiyeli olacaktır. Mesafelerin 

minimizasyonu, kullanılan yakıtın azaltılması, toplama araçlarının yeni olması dizel motorlu araçlardan 

kaynaklanan sera gazı emisyonlarını azaltılması için kuvvetli bir yoldur. 
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Abstract 

 

In this study, the seismic vulnerability of the building stock of the Kirikkale province in Turkey is aimed to be 

estimated adopting the street survey based rapid assessment method (SSRA). For this purpose, central 2074 

existing reinforced concrete (R/C) buildings were structurally surveyed with rapid visual site screening and 

disadvantages such as, the existence of short-column, soft-story, heavy overhangs, pounding effect and local soil 

conditions were determined for obtaining the structural performance score of each. The results obtained from the 

study demonstrate that 11-25 % of the surveyed buildings in the study region needs to be investigated through 

more advanced assessment methods. Besides, higher correlation between increasing story number and unsafe/safe 

building ratio is obtained for the buildings with soft-story parameter than that for those with heavy overhangs and 

short-column parameters. The conformity of the results of the current study with the previous documented cases 

of rapid assessment efforts in the recent earthquakes in Turkey shows that the SSRA method for the Kirikkale 

province performed well, and thus this methodology can be reliably used for similar settlement areas. 

Keywords: rapid assessment, seismic vulnerability, building stock 

1. INTRODUCTION 

Mostly, reinforced concrete building structures (R/C) are more vulnerable to destructive earthquakes occurred in 

Turkey and the world than other types of structures, such as steel ad masonry structures. The Marmara earthquake 

in 1999 led to minimum, moderate or severe damage in about 250,000 R/C structures (Gross and Phan, 2000). 

These results demonstrated the need to discuss the problems of earthquake performance of the existing structures 

located on seismically active regions and to perform elaborate investigations with the purpose of diminishing 

social and economic problems of the cities of Turkey after destructive earthquakes. For this aim, many attempts 

have been made to determine the seismic vulnerability of existing building stock (Hassan and Sozen, 1997; Polat 

and Mete, 1999; Sucuoglu and Yazgan, 2003). 

Recent approaches to the evaluation of seismic vulnerability of buildings during earthquake motion are generally 

presented in three steps. The first step is the basic level of “Rapid Street Survey”. In this level, no detailed analysis 

of building structures is employed. Potential buildings with high seismic vulnerability are determined with rapid 

street survey based on their official inventory. The assessment methods proposed by Level-I, FEMA-310 (1998) 

Level-I, and Sucuoglu and Yazgan (2003) consider this step as a starting point for initial assessment of buildings. 

Simplified structural analysis of buildings is made in the second step. This step requires to obtain the project 

specifications of structural and non-structural elements of buildings considered. The methods developed by 

FEMA-310 (1998) Level-2, Ozcebe et al. (2003) and Yakut et al. (2003) adopted this step in the rapid assessment 

of buildings. Ozcebe et al. (2006) showed that the method could be implemented to large building stock within a 

suitable time. In the last step, detailed structural properties of buildings are obtained and they are used to perform 

advanced linear and non-linear analyses of buildings. ATC-40 (1996), FEMA-356 (2000), EC8 (2004) and 

Sucuoglu et al. (2004) included this task so as to properly make a decision on the performance of structures. 

In the current study, the city center of Kirikkale as shown in Figure 1, which is located on the active earthquake 

zone of the Central Anatolia, is considered. The city center of Kirikkale is located on the 1st degree i.e., the highest 

earthquake region according to the map of Turkish earthquake zones. Due to the previously occurred earthquakes 

in the vicinity of the city, it is necessary to assess the seismic risk and vulnerability of building stock of the city 

center of Kirikkale and to take the required measures depending on the outcomes from the present study. Therefore, 
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the main aim of the study is to show the importance of the rapid street survey on determining the current structural 

performance of R/C building stock and to classify R/C buildings as safe/unsafe considering their structural 

irregularities. 

 

 

Figure 24.  Location of study region 

 

2. SREET SURVEY PROPERTIES AND IMPLEMENTATION  

Seismic vulnerability of building stock of the city center of Kirikkale is determined considering the first level of 

street survey based rapid assessment (SSRA) method proposed by Sucuoglu and Yazgan (2003), based on the 

general urban properties of Kirikkale province. The proposed method was statistically developed according to the 

post-earthquake assessment of 447 buildings with severe, moderate and low/no-damaged buildings after the 1999 

Duzce earthquake. As given in Table 1, the method consists of a form including the observational features of 

buildings and the earthquake performance score of each building is obtained according to the structural parameters 

specified within the street survey. Considering the score scale given in the method, the assessed buildings are 

classified either seismically risky or not.  

In Figure 2, certain irregularities of one of the considered reinforced concrete (R/C) buildings in the present study 

are shown. These structural parameters are first investigated for each building and then earthquake performance 

scores of buildings are determined by decreasing the corresponding parameter score from initially given score that 

is assigned according to the peak ground velocity (PGV) of potential earthquake in the region considering the local 

soil condition. As given in Table 2, the associated penalty scores are defined for each structural parameter. Thus, 

seismic performance score of buildings is calculated by Eq. (1) (Sucuoglu and Yazgan, 2003): 

   𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑆𝑐𝑜𝑟𝑒 = 𝑉𝑒𝑙𝑜𝑐𝑖𝑡𝑦 𝑟𝑒𝑔𝑖𝑜𝑛 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 (𝐻𝐵) − ∑ (𝑃𝑒𝑛𝑎𝑙𝑡𝑦 𝑠𝑐𝑜𝑟𝑒 ×6
1 𝑃𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟)                        (1) 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Fig. 1. Location of the city of Kirikkale 

Roads 

Rivers 

BLACK SEA 

MEDITERRANEAN SEA 

AEGEAN 

SEA 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                          1397 

 

 

Table 21. Street survey rapid assessment form 

 

Table 22. Performance penalty scores of buildings (Sucuoglu and Yazgan 2003) 

 

 

 

STORY 
VR I 

60<PGV<80 

VR II 

40<PGV<60 

VR III 

20<PGV<40 
SS HO VQ SC PE TE 

1 90 125 160 0 -5 -5 -5 0 0 

2 90 125 160 0 -5 -5 -5 0 0 

3 90 125 160 -10 -10 -10 -5 -2 0 

4 80 100 130 -15 -10 -10 -5 -3 -2 

5 80 90 115 -15 -15 -15 -5 -3 -2 

6 70 80 95 -20 -15 -15 -5 -3 -2 

7 70 80 95 -20 -15 -15 -5 -3 -2 

NS: Number of story VR: Velocity region PGV: Peak ground velocity 

SS: Soft story                 HO: Heavy overhangs VQ: Visional quality 

SC: Short column                 PE: Pounding effect     TE: Topographic effect 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                          1398 

 

 

  

Figure 2. (a) Typical R/C irregular building used in the current study (b) Seismicity and Faults near to the study 

region 

 

3. SEISMIC HAZARD ANALYSIS AND PEAK GROUN VELOCITY DISTRIBUTION 

The Peak Ground Velocity (PGV) is considered to be one of the most significant arguments in the rapid evaluation 

method approach. In order to determine peak ground velocity of the city of Kirikkale, a probabilistic seismic 

hazard analysis (PSHA) is first carried out for study region. The historical earthquakes of the region, used in 

PSHA, are compiled from the catalogues of the Directorate of Turkish Disaster Affairs (AFAD), Bogazici 

University Regional Earthquake-Tsunami Monitoring Center (BDTIM), and the United States Geological Survey 

(USGS). The earthquakes within a circle of 100 km radius, centered on the city center of Kirikkale, are identified 

and used in the PSHA. Each source zone could not be analyzed separately since the number of ground motions 

with a moment magnitude greater than 4.5 in the source regions of the study area, which are the Karakecili Fault 

Zone, the Seyfe Fault Zone, the Keskin Fault Zone and the Kırıkkale-Sungurlu Fault Zone as depicted in Figure 

3, are inadequate. Special attention was paid not to use identical data (the same ground motion record) from 

different catalogues in the analyses. 

The well-known equation proposed by Gutenberg and Richter (1956) is used in the present analysis for estimating 

the distribution of number of earthquakes with different magnitudes Eq. (2): 

                                                        𝑙𝑜𝑔𝑛(𝑀) = 𝑎 − 𝑏 ∙ 𝑀                                                                         (2) 

where, n(M) corresponds to the number of earthquakes with a magnitude greater than or equal to M for a duration 

and in a certain region; a is the average annual seismic activity index parameter; b is the parameter accounting for 

the characteristics of seismic activities in the region. Using the earthquake data obtained from the earthquake 

catalogues for a circle of 100 km radius centered on the city center of Kirikkale, the relations between the amplitude 

and the frequency of the earthquakes given in Table 3 are obtained as shown in Figure 4a. In addition, using 

Poisson probability model, the moment magnitude corresponding to 10 % exceedance probability in 50 years (475 

years return period) for the city of Kirikkale is determined as Mw =7.0 (moment magnitude). 

Earthquake records are selected from the PEER database based on the earthquake magnitude, soil conditions, fault 

type and distance to the fault of the study area. As depicted in Fig. 6, the earthquake records also have moment 

magnitudes close to the design earthquake (Mw= 7.0) and distance to fault values in good agreement with the 

respective value of the study area. 

  

  
Fig. 2 One of the considered R/C buildings with some 

irregularities  
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Table 3. Selected records for analysis 

 

The variation of the shear wave velocity (Vs) from ground surface to the bedrock is determined according to 

Standard Penetration (SPT) values from 108 boreholes, 6 Multi-channel Analysis of Surface Waves (MASW), 

Refraction Microtremor (Re-Mi) and 15 seismic refraction tests conducted in the field. In the first 15-20 m depth 

of the soil profile, SPT-N values are utilized; however, from this depth to the bedrock, Vs is obtained using MASW, 

Re-Mi and seismic refraction tests. As given Eq. (3), the Vs values for all soil types are calculated using empirical 

expression developed by Iyisan (1996) for Turkish sites. 

                                                              𝑉𝑠 = 51.5 ∙ 𝑁
0.516                                                                           (3) 

 

(a)                                                                           (b) 

Figure 4. (a) Correlation between number of earthquake occurrence and magnitude (b) Acceleration spectra 

for target and selected earthquakes 

Date of the 

Earthquake 

(dd/mm/year) 

Latitude Longitude 
Depth 

(km) 

Magnitude 

(Mw) 

16/01/1918 38.800 32.900 10 5.5 

06/09/1919 40.680 33.890 10 5.3 

10/04/1928 40.220 33.670 10 5.8 

09/04/1930 39.700 34.000 30 5.3 

28/06/1933 39.300 33.200 30 4.9 

07/12/1935 40.600 33.600 10 5.3 

19/04/1938 39.440 33.790 10 6.4 

27/04/1938 39.890 34.100 10 4.8 

21/05/1958 40.650 33.360 10 4.8 

20/01/1965 40.500 34.000 33 4.7 

19/02/1973 40.280 33.860 22 5.0 

27/04/1973 38.650 32.920 29 4.9 

22/09/1975 40.360 33.400 3 4.9 

04/07/1978 39.450 33.190 23 4.9 

04/21/1983 40.650 33.360 36 4.8 

04/06/1985 39.550 32.930 5 4.5 

08/05/1990 40.230 33.880 17 4.7 

24/08/1999 39.610 32.620 8 4.8 

08/12/2001 40.220 33.810 10 4.5 

30/07/2005 39.420 33.110 1 5.4 

20/12/2007 39.423 33.067 7 5.5 

31/01/2008 40.245 33.200 5 5.0 

15/03/2008 39.459 33.008 12 5.2 

 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                          1400 

 

 

 

(a)                                                                          (b) 

Figure 5. (a) Average response spectrum (b) Distribution of the PGV values of the city 

In this study, the model proposed by Darandeli (2001) is adopted to perform surface response spectrum analysis, 

which proved that damping and moduli of soils under cyclic loading condition are related to soil confinement 

pressure and plasticity indices. Based on the information obtained from boreholes from site investigation, a 

representative soil profile is obtained and for equivalent linear site response spectrum analyses through the 

SHAKE2000 software (GeoMotions-LLC, 2017), this profile is utilized. The seven earthquake records scaled 

according to the target spectrum as demonstrated in Figure 4b are considered as input motions for the analyses. 

Accordingly, the surface response spectrums and their average of them are obtained as given in Figure 5a. In the 

analyses, PGV values are determined as 34.0cm/s<PGV <49.0cm/s about the spectral acceleration value of 2.0 g. 

Distribution of shear wave velocity is also given in Figure 5b with a contour map. As shown in Figure 5b, the PGV 

values are relatively high for the southern and middle part of the city (specifically, MKE regions, Kızılırmak, 

Bahçelievler, Yuva and Kimeski streets). 

 

4. SEISMIC HAZARD ANALYSIS AND PEAK GROUN VELOCITY DISTRIBUTION 

In Figure 6a, safe and unsafe building ratios are given according to the number of stories for SD=50 and SD=60. 

The effect of the number of stories on the building vulnerability are also shown in Figures 7-9 in terms of the 

parameters of heavy overhangs, soft story and short column, respectively for SD=50 and SD=60. Unsafe building 

ratios increase with increasing number of stories for both limit earthquake performance scores. The results also 

clearly show that the buildings with more than stories are more vulnerable to earthquake effect than those with 

less than four. Therefore, the number of stories can be considered as one of the main parameters for seismic 

vulnerability evaluation. 

 

Figure 6. Safe and unsafe building ratio according to the number of story: (a) SD=50 (b) SD=60 

According to Figure 7, safe building ratios for approximately all story decreased as 70 %-80 % due to heavy 

overhangs. As expected, this ratio also decreased more with increasing number of stories. Similar results are 

obtained for the parameters of soft stories and short-column given in Figure 8 and Figure 9, respectively. However, 
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the most effective parameter on the decrease in the safe building ratio is determined as the short column owing to 

90 % decrease.  

       

Figure 7. Safe and unsafe building ratio according to the heavy overhangs: (a) SD=50 (b) SD=60 

 

Figure 8. Safe and unsafe building ratio according to the soft-story: (a) SD=50 (b) SD=60 

 

Figure 9. Safe and unsafe building ratio according to the short-column: (a) SD=50 (b) SD=60 

 

5. CONLUSION 

The outcomes of the study have shown that the number of high-risk (unsafe) buildings increases and the number 

of low-risk (safe) buildings in the city decreases with an increase in the number of stories. Thus, a high correlation 

between the number of stories and seismic vulnerability is obtained for the buildings in the city center of Kirikkale. 

For buildings with the other important parameters of the heavy overhangs, soft story and short column, the number 

of safe buildings generally decreases with the increase in number of stories. In addition, a higher correlation is 

obtained for the buildings with soft story irregularity than that for those with the other considered irregularities. 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                          1402 

 

 

Upon considering these parameters, the safe building ratios decrease relatively high, which reaches to 70-90 %. 

The most decrease in the safe building ratios is obtained for the short-column parameter with 90 %. This ratio is 

determined as 70 % and 60 % for the heavy overhangs and soft-story parameters, respectively. Therefore, these 

structural parameters should be considered as significant variables for rapid visual screening process of buildings. 
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Özet 

Cinsiyet sınıflandırması, günümüzde insan bilgisayar etkileşiminde önemli bir konu haline gelmiştir. Cinsiyet 

sınıflandırması akıllı bina uygulamalarından güvenlik soruşturmalarına kadar pek çok alanda yaygın olarak 

kullanılmaktadır. Bu çalışmada insan yüzünde bulunan imgelerin cinsiyet sınıflandırma başarımına etkisini 

incelemek için bir veri tabanı oluşturulmuştur. MATLAB programlama dili kullanılarak veri tabanında bulunan 

her bir resmin ilk önce göz, burun, dudak ve çene bölgeleri belirlenmiştir. Göz bölgesi sağ-göz ve sol-göz olacak 

şekilde iki parçaya ayrılmış ve belirlenen parçaların orta noktaları tespit edilmiştir. Sonrasında ise iki göz arası 

mesafe, göz burun arası mesafe, göz dudak arası mesafe ve göz çene arası mesafe olmak üzere dört geometrik 

büyüklük belirlenerek yüz imgeleri çıkarılmıştır. Yüz imgelerinden yararlanılarak cinsiyet tespiti yapabilmek için 

ANFIS yapılı çok katmanlı bir yapay sinir ağı (YSA) modeli oluşturulmuş, bu imgeler YSA’nın girdi verileri 

olarak kullanılmış ve sigmoid karar vericiden faydalanılmıştır. 51 farklı yüz resminden rastgele olarak %70’i 

eğitim verisi %30’u ise test verisi olarak seçilmiş ve YSA modeline uygulanmıştır. Analiz sonuçları dikkate 

alındığında test verisi için %81’e varan cinsiyet tanıma doğruluğu veren yeni bir YSA modeli önerilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: Cinsiyet tanıma, Yapay sinir ağı, ANFIS, Yüz imgesi 

 

 

Abstract 

Gender classification has become an important issue in human computer interaction. Gender classification is 

widely used in many areas, from intelligent building applications to security investigations. In this study, a 

database has been established to examine the effect of images on human face to gender classification performance. 

MATLAB programming was used to determine the eye, nose, lips and chin regions of each image. The eyes area 

was divided into two parts as right-eye and left-eye then mid-points of the determined parts are detected. 

Afterwards, the face images were identified by determining the four geometric sizes as the distance between two 

eyes, the distance between eyes and nose, the distance between eyes and lips and the distance between eyes and 

chin. An ANFIS multi-layered artificial neural network (ANN) model was produced for the determination of 

gender by using facial images, these images were used as input data of ANN and sigmoid decision maker was 

used. The 51 different images, 70% as training data and 30% as test data were randomly selected and applied to 

the ANN model. Considering the results of the analysis, a new ANN model is proposed, which provides a gender 

recognition accuracy of up to 81% for the test data.  

 

Key Words: Gender recognition, Artificial neural network, ANFIS, Face image 

 
1. GİRİŞ 

Cinsiyet, temel anlamda erkeklik ve dişilik arasındaki farklılığı gösteren özellikler aralığı olarak tanımlanır. 

Geçmişten günümüze kadar topluluklar halinde yaşayan insanlarda bireyler arasındaki etkileşimin temel çıkış 

noktası cinsiyet farklılığıdır. Son dönemde teknolojik gelişmeler ve özellikle akıllı telefon teknolojisi ile cinsiyet 

sınıflandırması önemli bir konu haline gelmiştir (Akbulut ve ark., 2017). Cinsiyet sınıflandırması en temel şekilde 

bay ve bayan ayrımını sağlamak için kullanılan bir ikili sınıflandırma tekniğidir (Moghaddam ve Yang, 2006). Bu 
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sınıflandırmayı yapmak için ilk otomatik sistem Moghaddam ve Yang tarafından geliştirilmiştir (Shakhnarovich ve 

Ark., 2002). Shakhnarovich, basamaklı yüz algılama sistemini ve etnisite sınıflandırmasını birleştiren bir sistem 

geliştirmiştir (Moghaddam ve Yang, 2000). Düşük çözünürlüklü görüntüler için görsel cinsiyet sınıflandırması 

Ming-Hsuan Yang ve Baback Moghaddam tarafından önerilmiştir (Moghaddam ve Yang, 2002). Daha sonra 

cinsiyet sınıflandırması için renk, saç ve bıyıkların geometrik düzenlenmesi gibi özelliklerde hesaba katılarak 

sınıflandırma yapılmıştır (Lian ve Lu, 2006). Graf ve Wichmann, cinsiyet sınıflandırma konusunda önişlemlerin 

birleştirilmesi üzerine çalışmışlardır (Graf ve Wichman, 2006). Temel Bileşen Analizi ve Yerel Doğrusal Gömme 

yöntemleri ile boyut azaltması yapmışlar ve sonuçları Destek Vektör Makinesi ile birbirinden ayırmışlardır. Levi 

ve Hassner tarafından önerilen evrişimsel ağ mimarisi ile eğitim verisi kısıtlı olduğunda bile çalışabilen bir sistem 

geliştirilmiştir (Levi ve Hassner, 2015). Makinen ve Raisamo, otomatik olarak algılanan ve hizalanan yüzlerle 

cinsiyet sınıflandırması yapmışlardır (Graf ve Raisamo, 2008). Söz konusu çalışmada Destek Vektör Makinalarının 

daha iyi sonuç ürettiği görülmüştür. Bu çalışmada, ANFIS (Adaptive Neuro Fuzzy Inference System) yapısı 

kullanılarak insan yüzünde bulunan imgelerin cinsiyet sınıflandırma başarımına etkisi incelenmiştir. ANFIS 

iterasyon ve ara katman sayısının artırılması veya azaltılmasının sonuçlara etkisi değerlendirilmiş, hangi ANFIS 

üyelik fonksiyonunun daha başarılı sonuçlar verdiği ortaya konulmuştur. 

 

2. MODEL 

Yüz imgelerinden cinsiyet tanıma sistemi altı temel adımdan oluşmaktadır. İlk adımda Sony Alpha 77 fotoğraf 

makinesi ve Sony E16-50mm f/3.5-5.6 lens kullanılarak alınmış 51 farklı yüz resmi (Salyut ve Kurnaz, 2018) 

modele girdi olarak kullanılmıştır. İkinci adımda resimler bir ön işlem sürecinden geçirilerek siyah beyaz 

formatına ve [512x512] boyutuna dönüştürülmüştür. Üçüncü adımda Şekil 1’de görüldüğü gibi göz, burun, dudak 

ve çene gibi yüz bölgeleri belirlenmiş ve bu yüz bölgeleri arasındaki mesafeler kullanılarak yüz imgeleri 

çıkarılmıştır. Dördüncü adımda yüz imgelerinden yararlanılarak cinsiyet tespiti yapabilmek için ANFIS yapılı, 

çok katmanlı bir yapay sinir ağı (YSA) modeli oluşturulmuştur. Beşinci adımda test verisi kullanılarak test işlemi 

uygulanmıştır. Son adımda ise bay ve bayan cinsiyet ayrımı elde edilmiştir.  

 

Şekil 1. Yüz bölgelerinin belirlenmesi 

Modelde kullanılan ANFIS (Adaptive Neuro Fuzzy Inference System) yapısı bir uyarlamalı sinirsel bulanık sonuç 

çıkarım sistemidir. Bu sistem beş katmandan oluşmakta olup Şekil 2’de verilmiştir. Birinci katman bulanıklaştırma 

katmanıdır. ANFIS modeli genelleştirilmiş Bell aktivasyon fonksiyonunu kullanmaktadır. Burada, her bir düğümün 

çıkışı, giriş değerlerine ve kullanılan üyelik fonksiyonuna bağlı olan üyelik derecelerinden oluşmaktadır. İkinci 

katman kural katmanıdır. Bu katmandaki düğümler, Sugeno bulanık mantık çıkarım sistemine göre oluşturulan 

kuralları ve sayısını ifade etmektedir. Üçüncü katman normalizasyon katmanıdır. Kural katmanındaki düğümler 

normalizasyon katmanındaki düğümlerin girdileridir. Bu katmanda her bir kuralın normalleştirilmiş ateşleme 

seviyesi hesaplanır. Dördüncü katman arındırma katmanıdır. Arındırma katmanında her bir düğüm için verilen 
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kuralın ağırlıklı sonuç değeri bulunur. Beşinci katmanda ise sadece bir düğüm bulunur ve toplama işlemini yaparak 

ANFIS sisteminin gerçek değerini hesaplar (Jang, 1993).  

 

 layer 1      layer 4 

 

 layer 2               layer 3 

  x y layer 5 

     
 X w1  w1 w1   f1 

 

  f 
 Y  w2   f2 

 w2  w2 
  

 x   y 

Şekil 2. ANFIS Modeli  

 

3. ANALİZLER 

Bu çalışmada Sony Alpha 77 fotoğraf makinesi ve Sony E16-50mm f/3.5-5.6 lens kullanılarak alınmış 51 adet yüz 

resmi (Salyut ve Kurnaz, 2018) modele girdi olarak kullanılmıştır. Bir dizi ön işlemden geçirilen resimler [512 x 

512] olacak şekilde yeniden boyutlandırılmış ve siyah beyaz hale getirilerek bir veri tabanı oluşturulmuştur. 

MATLAB programlama dili kullanılarak veri tabanında bulunan her bir resmin ilk önce göz, burun, dudak ve çene 

bölgeleri belirlenmiştir. Göz bölgesi sağ-göz ve sol-göz olacak şekilde iki parçaya ayrılmış ve belirlenen parçaların 

orta noktaları tespit edilmiştir. Sonrasında ise iki göz arası mesafe, göz burun arası mesafe, göz dudak arası mesafe 

ve göz çene arası mesafe olmak üzere dört geometrik büyüklük belirlenmiş, yüz üzerinde belirlenen mesafeler 

kullanılarak Şekil 3’deki oranlar çıkarılmıştır. 

 İki göz arası mesafe: Göz bebeklerinin orta noktaları arasındaki uzaklıktır. 

 Göz-burun arası mesafe: İki göz arası mesafenin orta noktasının burun alt noktasına olan uzaklığıdır. 

 Göz-dudak arası mesafe: İki göz arası mesafenin orta noktasının dudak orta noktasına olan uzaklığıdır. 

 Göz-çene arası mesafe: İki göz arası mesafenin orta noktasının çene orta noktasına olan uzaklığıdır.  
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Şekil 3. Geometrik Mesafeler (Ramesha ve ark., 2010), (Kalam ve Guttikonda, 2014) 

Oran1 =
iki göz arası mesafe

göz burun arası mesafe
                                                                                                                           (1) 

 

Oran2 =
göz burun arası mesafe

göz çene arası mesafe
                                                                                                                           (2) 

 

Oran3 =
iki göz arası mesafe

göz çene arası mesafe
                                                                                                                              (3) 

 

Oran4 =
göz burun arası mesafe

göz dudak arası mesafe
                                                                                                                           (4) 

 

Oran5 =
iki göz arası mesafe

göz dudak arası mesafe
                                                                                                                           (5) 

 

 

(1) – (5) eşitlikleri kullanılarak elde edilen oranlar tüm resimler için hesaplanmış ve YSA girişi için kullanılmak 

üzere Data Matrisi üretilmiştir. Üretilen Data Matrisi iki parçaya bölünmüştür. Rastgele seçilmiş 35 adet 

resim ANFIS eğitimi için kullanılırken, yine rastgele seçilmiş 16 adet resim test verisi olarak 

kullanılmıştır. 

  

4. SONUÇ  

Yapılan çalışmada gaussmf (gaussian curve membership function), pimf (pi-shaped membership function) ve trimf 

(triangular-shaped membership function) ANFIS üyelik fonksiyonları kullanılmıştır. Bu fonksiyonlar ANFIS’de 

bulanıklaştırma katmanından önce giriş değerlerinin üyelik derecelerini üretmede kullanılmaktadır (Yetkin, 2016). 

“gaussmf”, Gauss olasılık dağılımını kullanan bir fonksiyondur. “pimf”, x’in a, b, c ve d gibi 4 değere bağlı 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                          1407 

 

 

olduğunda kullanılan “П” şekilli bir fonksiyondur. “trimf” ise x’in a, b ve c gibi 3 değere bağlı olduğunda 

kullanılan üçgen şekilli bir fonksiyondur.  Bu çalışmada kullanılan iterasyon sayısı eğitim aşamasında kullanılan 

giriş verilerinin kaçar kez eğitim için kullanılacağı ile ilişkilidir. ANFIS’de eğitim sürecinde eldeki çıktılarla ağdan 

elde edilen çıktı değerleri karşılaştırılır, hata miktarı minimum seviyeye ulaştığında iterasyon sona erer ve öğrenme 

tamamlanır. Öğrenme bittikten sonra ağırlıklarda herhangi bir değişiklik olmaz. İterasyon sayısındaki artışın 

dezavantajı çözüm süresinin uzamasıdır. YSA’da ara katman, giriş katmanından alınan verileri çıkış katmanına 

iletmek için kullanılır. ANFIS’de ara katmandaki bir işleme etkiyen girdinin matematiksel katsayısı ağırlıklarda 

tutulur (Yetkin, 2016). Yapılan çalışmada ara katman sayısındaki artışın işlem çözümünü uzatmasına rağmen 

doğruluk oranını artırdığı belirlenmiştir. 

Bu çalışmada ANFIS üyelik fonksiyonu yöntemi, iterasyon sayısı ve ara katman sayısındaki değişime bağlı olarak 

test verisi için elde edilen sonuçlar Tablo 1’de verilmiştir. Eğitim verisi için doğru eşleştirme oranları (34/35 ile 

35/35 arasında değişmektedir). Yapılan analizler sonucunda ANFIS’in yüz imgeleri ile cinsiyet tanımada başarılı 

sonuçlar verdiği görülmüştür. İterasyon sayısı ve ara katman sayısının artması ile başarı oranının genel olarak 

yükseldiği sonucuna varılmıştır. ANFIS’te seçilen üyelik fonksiyonu yönteminin gaussmf, trimf ve pimf olmasına 

göre sonuçlar etkilenmektedir. Yapılan çalışmalarda “trimf” 13/16 doğruluk oranı ile en iyi sonucu vermiştir. 

Eğitim verisinin kısıtlı olmasının sonuçların başarısız olmasında önemli bir etken olduğu değerlendirilebilir. Veri 

tabanındaki resim sayısının artırılması ile ANFIS eğitim kalitesinin artacağı ve sonuçların daha başarılı olacağı 

olasıdır. İlerleyen çalışmalarda sakal, bıyık, saç uzunluğu gibi kriterlerin eklenmesi ile ortaya çıkan sonuçların 

doğruluk yüzdesinin artacağı düşünülmektedir. 

 

Tablo 1. ANFIS Analiz Sonuçları 
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Özet 

Optik kablosuz haberleşmenin alt dallarından biri olan Görünür Işık Haberleşmesi (Visible Light Communication, 

VLC), spektrumdaki sıkışıklığı gidermeye ve küresel enerji tüketimini azaltmaya aday teknoloji olarak öne 

çıkmaktadır. Ortam aydınlatması ve kablosuz veri iletimini birlikte yapmayı amaçlayan VLC, mevcut haberleşme 

sistemlerine alternatif olabileceği gibi, bazı alanlarında radyo frekans teknolojisine destek bir tekniktir. Diğer 

haberleşme sistemlerinde olduğu gibi, VLC için de kanal öncelikli araştırma konularından biridir. Verimli, hızlı, 

güvenilir bir haberleşme için iletişim yapılacak kanalı tanımak ve tespit edilen kanalın etkisini bertaraf edilerek 

haberleşme sisteminin başarımı artırmak gereklidir. Literatürde VLC için farklı algoritmalara dayanan birden çok 

kanal modeli önerilmiştir. Bu çalışmada bu modellerde öne çıkanlarından biri olan Monte-Carlo ışın yansımasına 

dayanan VLC kanal modeli kullanılmıştır. Durum tespiti amacıyla yapılan simülasyonlarda, farklı yüzey 

elemanları ve farklı boyutlarda bina içi ortamlar ele alınmıştır. Bu ortamlar için farklı verici (çeşitli yerleşimlerle 

tekli ve çoklu verici) ve farklı alıcı (yer ve yön) özellikleri ile çeşitli senaryolar incelenmiş, kanal karakteristiğinde 

etkisi olabilecek etkenler bir arada incelenerek bir bilgi birikimi oluşturulmuştur. Bu amaçla önce Kanal Dürtü 

Tepkisi (Channel Impulse Response, CIR) bulunmuş, ardından Kanal Frekans Tepkisi (Channel Frequency 

Response, CFR) bulunarak kanalın karakteristik özelliklerine ulaşılmıştır. Farklı ortamların oluşturduğu kanallar 

karşılaştırılarak bina içi VLC amaçlı kullanılacak olan aydınlatma sistemlerinin planlamasına katkıda 

bulunulmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Görünür ışık haberleşmesi, kanal dürtü tepkisi, kanal karakteristiği. 

 

1. GİRİŞ 

Radyo frekansı iletişim tekniklerinin artan talepleri karşılayamaması, insan sağlığı ve çevreye olan zararları, 

yüksek enerji tüketimi gibi nedenlerden dolayı bilim dünyası yeni teknolojiler için arayışa girmişlerdir. Alternatif 

veya tamamlayıcı yeni yöntemler için yapılan çalışmalar arasında Görünür Işık Haberleşmesi (Visible Light 

Communications, VLC) tekniği öne çıkmaktadır. VLC’ nin ortam aydınlatmasıyla birlikte yüksek hızda veri 

transferi yapabilmesi dikkat çekmiş, bu konudaki çalışmalara ilgiyi artırmıştır. Düşük maliyetli bir teknik olan 

VLC’nin insan sağlığına ve çevreye zarar vermeme, küresel ısınmaya sebep olmama, elektromanyetik ışıma 

yapmama, girişime neden olmama gibi özellikleriyle diğer teknolojilerin önüne geçeceği öngörülmektedir (Şenter, 

2014, Yeşilkaya, 2016). 

Ortam aydınlatması ile birlikte veri iletimini de amaçlayan VLC sisteminde verici olarak Işık Yayan Diyot (Light 

Emitting Diode, LED), alıcı olarak fotodetektör kullanılmaktadır (Raham, 2015). LED’ler insan gözünün 

algılayamadığı hızda yanıp sönerek aydınlatma etkilenmeden verinin iletimini sağlarlar. Bilindiği üzere 

günümüzde LED’ler verimli, uzun ömürlü, güçlü ışık yayma özelliklerinden dolayı pek çok alanda tercih edilen 

bir aydınlatma aracı olmuşlardır. Bu da VLC sistemlerinin hızla yaygınlaşmasına olanak vermektedir.  

VLC sistemleri farklı kullanım alanlarına sahiptirler (Patathingal, 2015): Özellikle, hastaneler ve uçak kabinleri 

gibi radyo frekansının elektronik cihazlarını etkilediği nedeniyle kullanılamadığı alanlarda VLC problemsiz 

kullanılabilmektedir. VLC’nin büyük alışveriş merkezi, kongre merkezi gibi alanlarda iletişim, konum belirleme, 

reklam gibi uygulamalarda da kullanımı mümkündür. Ayrıca, ışık dalgaları duvarları aşamadığı için, kapalı 

ortamda güvenli haberleşme sağlaması nedeniyle VLC askeri alanda tercih edilmektedir. VLC’nin dış mekan 

uygulamaları da mevcuttur. Örneğin VLC ile trafikte araçlar kendi aralarında iletişim sağlayabilecekleri gibi, 

trafiğin durumuyla ilgili bilgileri ışıklar yardımıyla araçlara bildirmek de mümkündür. Ayrıca VLC’nin radyo 

frekansının kullanılamadığı sualtı uygulamaları da mevcuttur. 

mailto:merve.kimyaci.mfbe16@iste.edu.tr
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VLC ye artan ilgi, işlevsel ve yüksek performanslı sistemler için çalışmaları hızlandırmıştır. Diğer haberleşme 

sistemlerinde olduğu gibi, verimli, güvenilir VLC için kanal çözülmesi gereken öncelikli araştırma konusu olarak 

ortaya çıkmaktadır. Dış mekan uygulamalarının aksine, bina içi VLC uygulamalarında kanallar, işaret yansımaları 

ve birden çok kaynak gibi nedenlerden dolayı çokyollu karakteristik gösterirler. Literatürdeki çokyollu VLC kanal 

modelleri farklı algoritmalara dayanmaktadır (Ghassemlooy ve ark., 2017, Sarbazi, 2014). Bu konudaki ilk çalışma 

Gfeller and Bapst tarafından yapılmıştır ancak sadece ilk yansımayı ele almıştır. Barry ve arkadaşları birden çok 

yansımayı hesaba katarak kanalın dürtü tepkisini (Channel Impulse Response, CIR) hesaplamışlardır. Ancak bu 

metot özyinemeli yapısından dolayı uzun süre almaktadır. Literatürde kanalın dürtü tepkisini bulmak yerine 

kanalın frekans tepkisini (Channel Frequency Response, CFR) oda parametrelerinden hesaplayan bir yaklaşım da 

bulunmaktadır. CIR hesaplamasında öne çıkan diğer teknikler Monte Carlo ışın izlemesine dayanmaktadır 

(Chowdhury ve ark., 2014, Ding ve Ke, 2010, Rodriguez ve ark., 2013). Bu temel algoritmaların yanı sıra farklı 

metotların avantajlarını kullanmak ve zayıflıklarını azaltmak adına birleşik teknikler de bulunmaktadır 

(Miramirkhani ve Uysal, 2015, Uysal ve ark., 2017, Wu ve ark., 2018). Bunların yanı sıra çoklu led (Lee ve ark., 

2011) veya gölgelemeli ortamlar (Chvojka ve ark., 2015, Dong ve ark., 2017) için de çalışmalar bulunmaktadır.  

Bu çalışmanın amacı bina içi VLC sistemleri için olası farklı kanal karakteristiklerinin belirleyerek hızlı, sağlıklı 

bir iletim için ortam önerileri sunabilmektir. Böylece hızla yaygınlaşacağı öngörülen VLC sistemleri için uygun 

bina içi düzeneklerinin kurulmasına yardımcı olunacaktır. Bu çalışmadaki simülasyonlarda başarısı kanıtlanmış 

Monte Carlo ışın izlemesine dayalı kanal modellemesi kullanılmıştır. Aydınlatma amaçlı yapılan bina içi 

konfigürasyonlarından yola çıkılarak standart odalar için kanal karakteristikleri incelenmiştir. Farklı oda 

boyutlarında, farklı yüzey katsayılarıyla ve farklı alıcı verici konum ve sayıları için kanalın CIR ve CFR analizleri 

yapılmıştır. 

 

2.VLC SİSTEMİ 

VLC sistemlerinde tercih edilen metot doğrudan algılama ile yoğunluk modülasyonudur (Intensity Modulation 

with Direct Detection, IM/DD). Bu tür sistemlerde, Şekil 1'de görüldüğü gibi modüle edici sinyal, bir optik 

kaynağın sürücü akımını modüle eder, bu da yoğunluktaki varyasyonlarla sonuçlanır. İç mekan VLC 

sistemlerinde, ışık kaynağı olarak LED'ler ve alıcılarda ise fotodetektörler kullanılır (Ghassemlooy ve ark., 2017). 

 

Şekil 1. VLC sistemi 

 

Bina içi optik kanallar, verici ve alıcı arasında doğrudan bir yol olup olmadığına bağlı olarak görüş hattı (Line of 

Sight, LOS) ve görüş hattı olmayan (Non-Line of Sight, NLOS) olarak kategorize edilirler. LOS kanallarında, 

verici ve alıcı arasında doğrudan bir optik yol bulunur. Bu doğrudan hat, NLOS kanalında çoğu zaman mevcut 

değildir. Bunun yerine vericiden yayılan fotonlar herhangi bir yönde hareket eder ve çoklu yansımalardan sonra 

alıcıya ulaşırlar. Bu nedenle, iletilen sinyal çokyollu yansımaları tecrübe eder. Çokyollu yansımalar vericinin geniş 

hüzmeli LED olması durumunda LOS kanallarında da görülebilirler. NLOS yolları, dalgaboyu, verici ve alıcının 

konumu ve yönü, yüzey materyali, oda boyutları gibi çeşitli faktörlere bağlıdırlar. Matematiksel olarak, optik bir 

kablosuz kanalın darbe tepkisi, çokyollu yayılmadan sonra alıcıya gelen tüm bileşenlerin (LOS ve NLOS 

yollarının) gücü ile hesaplanır. Bu durumda, CIR şöyle yazılabilir (Ghassemlooy ve ark., 2017).: 

 

ℎ(𝑡) = ℎ(0)(𝑡)⏟  
𝐿𝑂𝑆 

+ ∑ ℎ(𝑘)(𝑡)∞
𝑘=1⏟        
𝑁𝐿𝑂𝑆

 (1) 

m

(t) 

y(t) 

Verici Alıcı 

x(t) Giriş Çıkış 

LED Fotodetektör 
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Yukarıda k yansı sayısıdır. Yansıların sayısı teorik olarak sonsuzdur, ancak birkaç yansımadan sonra yansının 

gücü ihmal edilecek seviyeye düşecektir. 

Literatürdeki kanal modellerinin çoğu, çalışmamızda olduğu gibi, Monte-Carlo ışın izleme algoritmasına ve 

Lambert yansıma modeline dayanmaktadır. VLC sistemlerinde verici olan LED'in parlaklığı, ışık şiddeti ile ifade 

edilir. Bir LED aydınlatmasının Lambertian radyasyon paternine sahip olduğu varsayıldığında, radyasyon şiddeti 

modelinin açısal dağılımı, aşağıda verilen genelleştirilmiş Lambertian radyan şiddeti dağılımı kullanılarak 

modellenmektedir (Ghassemlooy ve ark., 2017).: 

 

𝑅(∅) = {
(𝑚+1)

2.𝜋
. 𝑐𝑜𝑠𝑚(∅) 𝑓𝑜𝑟 ∅ ∈ [−𝜋 2⁄ , 𝜋 2⁄ ]

0 𝑓𝑜𝑟 ∅ ≥ 𝜋 2⁄
. (2) 

 

Burada ∅ verici yüzeyine normal olan eksene göre ışınım açısıdır, m ise kaynak ışınının yönünü ifade eden 

Lambert'in mod sayısıdır. ∅=0 maksimum yayılan gücün açısıdır. Lambertian emisyon seviyesi m, yarı güçteki 

LED yarıaçısı ∅1/2 ile ilgilidir (Ghassemlooy ve ark., 2017).. 

 

𝑚 =
−𝑙𝑛2

𝑙𝑛(𝑐𝑜𝑠∅1/2)
 (3) 

 

Fotodetektör, görüş alanından (Field of View, FOV, 𝜓𝑐, 𝜓𝑐 ≤ 𝜋 2⁄ ) küçük açılardaki radyasyonu toplayan aktif 

alan olarak modellenir. Fotodedektörün etkili toplama alanı aşağıda verilmiştir (Ghassemlooy ve ark., 2017).: 

 

𝐴𝑒𝑓𝑓(𝜓) = {
𝐴𝑟. 𝑐𝑜𝑠(𝜓) 0 ≤ 𝜓 ≤ 𝜋 2⁄

0 𝜓 > 𝜋 2⁄
 (4) 

 

Alıcıda, fotodedektörün etkili toplama alanını arttırmak amacıyla yoğunlaştırıcı kullanılabilir. İç kırılma indisi n 

olan bir yoğunlaştırıcının optik kazancı (Ghassemlooy ve ark., 2017)., 

 

𝑔(𝜓) = {
𝑛2

𝑠𝑖𝑛2(𝜓𝑐)
0 ≤ 𝜓 ≤ 𝜓𝑐

0 𝜓 > 𝜓𝑐
 (5) 

 

ise, bir LED verici ve optik bant geçiren filtre Ts(ψ) ile bir yoğunlaştırıcıya sahip bir VLC sistemi ele alındığında, 

vericiye göre d uzaklıkta ve ϕ açıda yerleşmiş bir mesafede bulunan bir alıcı için optik LOS hattına ait CIR şöyle 

ifade edilebilir (Ghassemlooy ve ark., 2017).: 

 

ℎ(0)(𝑡) =
𝐴𝑟.(𝑚+1)

2.𝜋.𝑑2
. 𝑐𝑜𝑠𝑚(∅). 𝑐𝑜𝑠(𝜓). 𝑇𝑠(𝜓). 𝑔(𝜓). 𝛿 (𝑡 −

𝑑

𝑐
). (6) 

 

Burada δ(.) Dirac fonksiyonunu, c boş uzayda ışığın hızıdır ve d/c sinyal yayılım gecikmesini temsil eder. İfadede 

ϕ<90 °, ψ <FOV ve 𝑑 ≫ √𝐴𝑟 olarak kabul edilmiştir.  
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NLOS hatlar için yansımaların yol kaybını öngörmek zordur, ama modellenmesinde Lambertian modelinin 

kullanılabileceği bilinmektedir (Ghassemlooy ve ark., 2017).. Bu durumda,  

ℎ(𝑘)(𝑡) =
𝐴𝑟.(𝑚+1)

2
. 𝐿0. 𝐿1…𝐿𝑘. 𝛾

𝑘. 𝑇𝑠(𝜓). 𝑔(𝜓). 𝛿 (𝑡 −
𝑑0+𝑑1+⋯+𝑑𝑘

𝑐
) (7) 

 

olarak ifade edilir. Burada γ yansıma katsayısını, ve L0, L1,…, Lk ler ise yansıma hatlarındaki zayıflamaları temsil 

eder (dk , ∅𝑘 ve 𝜓𝑘 k’ıncı yansıma hattının parametreleri olmak üzere): 

 

𝐿𝑘 =
1

𝜋.𝑑𝑘
2 . 𝑐𝑜𝑠

𝑚(∅𝑘). 𝑐𝑜𝑠(𝜓𝑘) (8) 

 

3. SİMÜLASYON BULGULARI 

Bu çalışmada farklı ortamlar için Monte Carlo ışın izleme tekniğiyle modellenen VLC kanal karakteristiği Matlab 

simülasyonları yapılarak incelenmiştir. Simülasyonlarda kullanılmak üzere aydınlatmanın (verici) tavanda ortada 

konumlandırıldığı, alıcının ise zeminden 0,85 m yükseklikte olduğu bir sistem ele alınmıştır. Vericinin Lambertian 

emisyon seviyesi m = 1 (∅1/2 = 60o), yayılan güç 1 olmak üzere, 1 cm2 alanı olan yoğunlaştırmasız alıcının 

fotodetektör görüş açısı FOV = 85o ve alıcı filtre kazancı 1 olarak belirlenmiştir. Simülasyonlarda 1000 ışın 

oluşturulmuş, eşyasız boş bir oda düşünüldüğü için yansımaların sadece duvarlardan olacağı varsayılmıştır.  

Çalışmamızda öncelikle yansı sayısı ele alınmıştır. Denklem (1) de görüldüğü üzere teoride sonsuz sayıda yansı 

bulunmaktadır ama belli bir sayıdan sonra zayıflayan yansıların etkisi ihmal edilebilir olacaktır. Yüzey yansıma 

katsayısına bağlı olarak ışın yoğun bir şekilde soğrularak azalacak veya az bir azalmayla yoluna devam edecektir. 

Bu nedenle farklı oda şartları (boyutu, yüzey katsayısı vs.) için yansı sayılarının etkisi incelenmiştir. Yapılan 

simülasyonlarda beşinci yansıdan sonra CIR değişiminin çok az olduğu görülmüş, bildirinin geri kalanında yansı 

sayısı 5 olarak kullanılmıştır.  

Bildiride ilk olarak oda boyutunun kanal karakteristiği üzerine etkisi incelenmiştir. Simülasyonlarda kullanılacak 

oda boyutları belirlenirken standart bir ev göz önünde bulundurulmuş, VLC uygulamalarının kullanılabileceği oda 

boyutları referans olarak seçilmiştir. Bu amaçla yüksekliği 3m olan 3m x 2m boyutlarında bir küçük oda, 4m x 3m 

boyutlarında orta boy oda ve 6m x 5m boyutlarında büyük oda ele alınmıştır. Tavan, duvarlar ve zemin yüzeyleri 

açık renk sıva (yansıma yüzey katsayısı 0,52) olduğu kabul edilmiştir. Alıcının yerden yüksekliği 0,85m ve 

vericiye x ve y koordinatlarda (1m,1m) uzakta olduğu varsayılmıştır. Küçük ve büyük odalara ait tek vericili 

kanalların CIR ve CFR grafikleri sırasıyla Şekil 2 ve Şekil 3’de verilmiştir. CIR kıyaslandığında oda boyutu 

büyüdükçe gecikme yayılımının arttığı (yansımaların etkisi azalsa da süresi uzamaktadır) açıkça görülmektedir. 

Bu değişim CFR grafiklerinde 50 MHz’e kadar olan bantta farklılık gözlemlenmektedir.  
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Şekil 2. CIR ve CFR grafikleri, küçük oda (3m x 2m). 

  

Şekil 3. CIR ve CFR grafikleri, büyük oda (6m x 5m). 

 

Oda boyutunun etkisini incelemenin ardından, alıcının yerinin etkisini görmek amacıyla, orta boy oda için alıcı 

merkezde ve köşede konumlanmışken kanal karakteristikleri sırasıyla Şekil 4 ve Şekil 5’de verilmiştir. Şekiller 

kıyaslandığında beklendiği üzere alıcı vericiden uzaklaştıkça, LOS hattının zayıfladığı ve mesafesinin artmasından 

dolayı gecikmeli olduğu açıktır. CFR grafikleri incelendiğinde kanalın frekans seçiciliği özelliğinde belirgin bir 

fark görülmemektedir. Ancak bir zayıflama olmuştur. 
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Şekil 4. CIR ve CFR grafikleri, orta oda (4m x 3m), alıcı merkezde. 

  

Şekil 5. CIR ve CFR grafikleri, orta oda (4m x 3m), alıcı köşede. 

 

İki vericili kanalı incelemek için, büyük odada vericiler odanın uzunlamasına ortada eşit mesafede iki tane 

yerleşmiş şekilde iken büyük odanın kanal karakteristiği incelenmiş, kanalın CIR ve CFR grafikleri Şekil 6’da 

verilmiştir. Simülasyonda etkiyi artırmak için alıcının köşede konumlandığı varsayılmıştır. CIR grafiğinde iki 

vericiye ait LOS hatları açıkça görünmektedir. Yansımalardan kaynaklı görünümlerin de arttığı açıktır. CFR’de 

ise belirgin bir frekans seçicilik göze çarpmaktadır. 

 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                          1415 

 

 

  

Şekil 6. CIR ve CFR grafikleri, büyük oda (6m x 5m), iki verici, alıcı köşede. 

 

Son olarak yansıma yüzeyinin haberleşme kanalı üzerine etkisi incelenmiştir. Bu amaçla orta boy oda için tek 

vericili ve alıcının vericiye (1m,1m) uzakta olduğu durum ele alınmıştır. Genel kullanımlardan yola çıkılarak tavan 

açık renk sıva (yansıma katsayısı 0,52), zemin açık renk taş/parke (yansıma katsayısı 0,52) kabul edilmiştir. 

Duvarlar kullanılan malzeme ve renk olarak farklılık göstermektedir. Uç durumları değerlendirmek amacıyla 

yüksek ve düşük yansıma olacak şekilde iki durum ele alınmıştır. Şekil 7’de duvar kırmızı kiremit (yansıma 

katsayısı 0,12), Şekil 8’de ise yüksek yansıtıcılı duvarlar (yansıma katsayısı 0,80) iken oluşan kanalların CIR ve 

CFR grafikleri verilmiştir. Grafikler kıyaslandığında duvarların yansıtıcılığı artıkça CIR’da NLOS bileşenler 

belirginleşmiş, bu da CFR’de hareketliliğe neden olmuştur. 

  

Şekil 7. CIR ve CFR Grafikleri, orta boy oda (4m x 3m), yansıma katsayısı 0,12. 
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Şekil 8. CIR ve CFR Grafikleri, orta boy oda (4m x 3m), yansıma katsayısı 0,80. 

 

3. SONUÇ  

Ortam aydınlatması ve kablosuz veri iletimini birlikte yapan VLC için, kanal incelenmesi gereken öncelikli 

konularından biridir. Bu amaçla çalışmada Monte-Carlo ışın yansımasına dayanan VLC kanal modeli kullanılarak 

farklı yüzey elemanları ve farklı boyutlarda odalar ele alınarak simülasyonlar yapılmıştır. Bu ortamlar için tekli 

ve ikili verici ve farklı alıcı yeri ile ilgili senaryolar incelenmiş, kanalın CIR ve CFR karakteristik özelliklerine 

ulaşılmıştır. Yapılan karşılaştırmalar sonucunda oda boyutu büyüdükçe yansımalar etkisi azalmış, ama rms 

yayılım gecikmesinin arttığı görülmüştür. Ancak bu değişim kanalın frekans seçiciliğinde düşük frekans bandı 

haricinde bir değişime neden olmamıştır. Duvarların yansıtıcılığı arttıkça, yansımaların etkisi artmış, bu da yüksek 

yansıtıcılı duvarlar için frekans seçiciliğinin artmasıyla sonuçlanmıştır. Kullanıcının odada yer değiştirdiği 

durumlarda kanaldaki değişimi gözlemlemek adına odanın ortasında ve köşede olmak üzere iki uç noktadan 

simülasyonlar yapılmıştır. Yapılan incelemede alıcının yeri değiştiğinde frekans seçiciliğinde değişim olmamış, 

ancak vericiden uzaklaştıkça zayıflama artmıştır. Bu da odada mobil olmanın sakıncası olmadığını göstermektedir. 

Ancak büyük odalarda aydınlatma amaçlı bir yerine iki verici olduğu durumlarda kanalda ciddi fark oluşmuş, 

kanal frekans seçici olmuştur. 
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Abstract 

In this study, {[Co(µ-mbix)2](ClO4)2∙3(H2O)}n (1), [Cu(NO3)2(µ-mbix)2]n (2) and [Cd(µ-Cl)2(µ-mbix)]n 

(3) complexes are synthesized  with hydrothermal method  by using metal (II) ions (Co(II), Cu(II), Cd(II)) 

and 1,3-bis((1H-imidazol-1-yl)methyl)benzene (mbix). The structures of the complexes have been 

characterized by elemental analysis, infrared spectroscopy (IR), thermal analysis methods (TG/DTA) 

and single-crystal X-ray studies.  According to X-ray diffraction analysis result, at molecular packing, 

each metal(II) ions display octahedral geometry. Complex 1 and 3 are show a 3D (three dimensional) 

polymeric network, in which mbix acts as both a bridging ligand. Complex 2 is displays a 1D double 

chain structure. These 1D units are extended to 3D supramolecular structure with intra- and 

intermolecular hydrogen bonds, C–H O and C–H∙∙∙ π interactions. Furthermore, luminescence 

properties of complexes were studied.  
Keywords: Coordination Polymer, 1,3-Bis((1H-imidazol-1-yl)methyl)benzene, Semi-flexible ligand, 

Hydrothermal method. 

 

1. INTRODUCTION 

The functional coordination polymers (CPs) with transition-metal cores have stimulated great interests for not only 

the diverse structures but also their potential technological applications in fields such as drug delivery, gas storage, 

luminescence, catalysis, separations(Babu, Suresh, Sampath, & Prabusankar, 2014). Meanwhile, increasing 

interest has also been focused on the fascinating variety of architectures and topologies(Zhang et al., 2011). In 

general, organic ligands with a certain symmetry play an important role in constructing coordination polymers 

with desirable properties(Adarsh, Novio, & Ruiz-Molina, 2016).  

2. MATERIALS AND METHODS 

All chemicals were received and used without any further purification. Elemental analyses (C, H, and N) were 

performed on a Perkin Elmer 2400C Elemental Analyzer. FT-IR spectra of the complexes were carried out at room 

temperature by a Perkin-Elmer FT-IR 100 spectrometer in the region of 4000–400 cm−1. The resolution was set 

up to 4 cm−1, signal/noise ratio was established by 16 scans with ATR (Attenuated Total Reflection). The 

photoluminescence (excitation and emission) spectra for the solid examples of complex 3 and ligand was measured 

with a Perkin-Elmer LS-55 spectrophotometer. A Perkin Elmer Diamond TG/DTA thermal analyzer was used to 

record simultaneous TG, DTG and DTA curves in a static air atmosphere at a heating rate of 10 C min-1 in the 

temperature range 30–1000 C using platinum crucible. 

2.1 Crystallographic analyses 

Suitable crystals of 1-3 were selected for data collection which was performed on a Bruker D8 QUEST 

diffractometer equipped with a graphite-monochromatic Mo-Kα radiation at 296 K. The structures were solved by 

SHELXT and refined by full-matrix least-squares on all F2 data using SHELXL in conjunction with the OLEX2 

graphical user interface (Sheldrick, 2007, 2015). For all complexes, the anisotropic thermal parameters were 

refined for non-hydrogen atoms and hydrogen atoms were calculated and refined with a riding model. Molecule 
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drawings were carried out with Mercury and OLEX2 programs (Dolomanov, Bourhis, Gildea, Howard, & 

Puschmann, 2009).The details of data collection and crystal structure determinations are given in Table 2-5. 

2.2 Synthesis of complexes 1-3 

Three coordination polymers containing semi-flexible ligand (mbix) were systematically synthesized in distilled 

water with a hydrothermal method (Figure 1).  

Metal salts and mbix ligand were dissolved in distilled water then the mixture was sealed in a vial and heated at 

120 °C for three day, and then cooled to room temperature. The crystals obtained was by washing with water and 

methanol, then dried in air. Similar synthetic procedure as for 2 and 3 were used except that metal salts (Figure 1). 

For 1 IR (, cm-1): 3627(br), 3130(m), 1608(m), 1515(s), 1100(s), 752(s), 725(m), 621(m).For 2 IR (, cm-1): 

3113(m), 1614(m), 1525(s), 1374(s), 1102(m), 727(m),657(m). For 3 IR (, cm-1): 3108(s), 1696(s), 1517(s), 

1236(m), 1107(s), 1082(s), 769(s), 655(m).   

 

Figure 25. Synthesis of coordination polymers 1-3 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

3.1 Elemental Analysis  

Elemental analysis results are consistent with single crystal X-ray results and are accurate (Table 1).  

Table 23. The elemental analysis results of CPs 

 

Complexes 
MA 

(g/mol) 
% C % H % N 

{[Co(µ-mbix)2](ClO4)2∙3(H2O)}n (1) 1026.74 
49.15 

(49.13) 

4.62 

(4.71) 

16.58 

(16.37) 

[Cu(NO3)2(µ-mbix)2]n (2) 664.14 
50.25 

(50.64) 

4.20 

(4.25) 

21.03 

(21.09) 

[Cd(µ-Cl)2(µ-mbix)]n (3) 421.59 
39.65 

(39.88) 

3.86 

(3.35) 

13.49 

(13.29) 

 

3.2 Description of the crystal structure 

CdCl25/2H2O 

Cu(NO3)2.3H2O 

1 

2 

3 

Co(ClO4)26H2O 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                          1420 

 

 

Table 2 indicates the crystal data and structural refinement parameters. 

Table 2. Crystal data for complexes 1-3. 

 
 1 2 3 

Empirical formula C42H48Cl2CoN12O11 C28H28CuN10O6 C14H14CdCl2N4 

Formula weight (gmol-1) 1026.74 664.14 421.59 

Crystal system Trigonal Monoclinic Monoclinic 

Space group R3 C2/c P21lc 

a (Å) 12.565 (3) 14.933 (2) 7.577 (2) 

b (Å)  9.0181 (12) 22.356 (7) 

c (Å) 25.554 (6) 21.398 (3) 9.674 (3) 

α(º)  90 90 

 (º)  93.506 (5) 103.295 (12) 

γ(º)  90 90 

V (Å3) 3494 (2) 2876.3 (7) 1594.7 (8) 

Z 1 4 4 

Dc (g cm-3) 1.464 1.534 1.756 

μ (mm-1) 0.56 0.82 1.70 

θ max (º) 28.3 26.8 26.7 

Rint 0.041 0.047 0.079 

S 1.08 1.12 1.09 

R1/wR2 0.065/0.172 0.063/0.150 0.074/0.193 

max/min (eÅ-3) 0.58/-0.97 0.39/-0.50 0.84/-0.97 

 

3.2 Description of the crystal structure 

3.2.1 {[Co(µ-mbix)3](ClO4)2∙3(H2O)}n (1) 

Compound 1 was formed from reaction of cobalt(II) perchlorate hexahydrate with mbix in water at 120 °C. Single 

crystal X-ray structural analysis reveals that complex 1 crystallizes in the trigonal space group of R3, and the 

asymmetric unit consists of 0.333 Co(II) ion, one mbix ligand, 0.666 perchlorate ion and one crystal water 

molecule. The Co(II) ion is coordinated by six nitrogen atoms from six different mbix ligand, giving slightly 

distorted octahedral coordination geometry (Figure 2). The mbix ligand in 1 coordinated to two Co(II) ions through 

the two nitrogen donors as bridging ligand to form a 3D cationic coordination polymer (Figure 3).  
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Figure 2. Part of the structure of 1 with the asymmetric unit; Symmetry codes: (i) x−2/3, y−1/3, z−1/3; (ii) 

−y+1/3, x−y−1/3, z−1/3; (iii) −x+y+1/3,−x+2/3, z−1/3; (iv) −x+y, −x, z; (v) −y, x−y, z; (vi) −y+1, x−y+1, z; 

(vii) −x+y, −x+1, z. 

 

 

Figure 3. View of 3D structure of 1 viewed along the ac plane, with hydrogen atoms, perchlorate 

counterions and crystal water molecules omitted for clarity 
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Table 3. Selected bond distances and angles for complex 1 (Å, º). 

Bond Lengths (Å) 

Co1‒N4i 2.200 (4) Co1‒N1iv 2.159 (4) 

Co1‒N4ii 2.200 (4) Co1‒N1v 2.159 (4) 

Co1‒N4iii 2.200 (4) Co1‒N1 2.159 (4) 

Angles (°) 

N4iii‒Co1‒N4ii 91.72 (18) N1‒Co1‒N4iii 92.51 (19) 

N4i‒Co1‒N4iii 91.72 (18) N1‒Co1‒N4ii 175.6 (2) 

N4i‒Co1‒N4ii 91.72 (18) N1‒Co1‒N4i 86.81 (17) 

N1v‒Co1‒N4ii 86.81 (17) N1v‒Co1‒N4iii 175.6 (2) 

N1iv‒Co1‒N4ii 92.51 (19) N1‒Co1‒N1v 89.07 (18) 

N1iv‒Co1‒N4i 175.6 (2) N1iv‒Co1‒N1 89.07 (18) 

N1v‒Co1‒N4i 92.51 (19) N1iv‒Co1‒N1v 89.07 (18) 

N1iv‒Co1‒N4iii 86.81 (17)   

*Symmetry codes: (i) x−2/3, y−1/3, z−1/3; (ii) −y+1/3, x−y−1/3, z−1/3; (iii) −x+y+1/3, −x+2/3, z−1/3; 

(iv) −x+y, −x, z; (v) −y, x−y, z; (vi) −y+1, x−y+1, z; (vii) −x+y, −x+1, z; (viii) x+2/3, y+1/3, z+1/3. 

 

3.2.2 [Cu(NO3)2(µ-mbix)2]n (2) 

Compound 2 was formed from reaction of copper(II) nitrate trihydrate with mbix in water at 120 °C. Single crystal 

X-ray structural analysis reveals that complex 2 crystallizes in the monoclinic space group of C2/c, and the 

asymmetric unit consists of half Cu(II) ion, one nitrato and one mbix ligands. The Cu(II) ion is coordinated by 

four nitrogen atoms from  four different mbix ligands and two oxygen atoms from two different nitrato ligands, 

giving distorted octahedral coordination geometry (Figure 4). The mbix ligand in 1 coordinated to two Cu(II) ions 

through the nitrogen donors as bridging ligand to form a 1D polymeric chain structure (Figure 5). The adjacent 

1D units are extended to 3D supramolecular structure with C–H O and C–H∙∙∙ π interactions (Figure 6). 

 

Figure 4.Part of the structure of 2 with the asymmetric unit; Symmetry codes: (i) −x+1, y, −z+1/2; (ii) x, −y+1, 

z+1/2; (iii) −x+1, −y+1, −z+1. 
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Figure 5.View of 1D chain structure of complex 2 viewed along the b axis, with hydrogen atoms omitted for 

clarity 

 

Figure 6.View of 3D supramolecular structure of 2 generated by C–H O and C–H∙∙∙ π interactions, with 

hydrogen atoms omitted for clarity 

Table 4. Selected bond distances and angles for complex 2 (Å, º). 

Bond Lengths (Å) 

Cu1‒N4i 2.009 (4) Cu1‒N1iii 1.992 (4) 

Cu1‒N4ii 2.009 (4) Cu1‒O1 2.677 (5) 

Cu1‒N1 1.992 (4)   

Angles (°) 

N4ii‒Cu1‒O1 88.15 (17) N1‒Cu1‒N4i 87.88 (16) 

N4i‒Cu1‒O1 91.85 (17) N1‒Cu1‒N1iii 180.0 

N1‒Cu1‒N4ii 92.12 (16) N1‒Cu1‒O1 82.55 (17) 

N1iii‒Cu1‒N4i 92.12 (16) N1iii‒Cu1‒O1 97.45 (17) 

N1iii‒Cu1‒N4ii 87.88 (16)   

*Symmetry codes: (i) −x+1, y, −z+1/2; (ii) x, −y+1, z+1/2; (iii) −x+1, −y+1, −z+1. 
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3.2.3 [Cd(µ-Cl)2(µ-mbix)]n (3) 

Compound 3 was formed from reaction of cadmium(II) chloride with mbix in water at 120 °C. The compound 

crystallises in the monoclinic space group P21/c and the asymmetric unit contains one cadmium(II) ion, two chloro 

and one mbix ligands. The cadmium ion is six-coordinate, bonding to four chloro ligands and two nitrogen atom 

from two different mbix ligand (Figure 7). It exhibits distorted octahedral geometry. The chloro ligands in 3 

coordinated to two Cd(II) ions as bridging ligand to form a 1D chains. The adjacent chains are connected by mbix 

ligand giving rise to a 2D layer structure (Figure 8). These layers are further connected by mbix ligands, generating 

a 3D coordination polymer (Figure 9). 

 

 

 

Figure 7. Part of the structure of 3 with the asymmetric unit; Symmetry codes: (i) −x+2, −y+1, −z+1; (ii) −x+1, 

−y+1, −z+1; (iii) x+1, −y+3/2, z−1/2; (iv) x−1, −y+3/2, z+1/2. 

 

Figure 8. View of 2D structure of 3 viewed along the ab plane 
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Figure 9. View of 3D structure of 3 viewed along the bc plane, with hydrogen atoms omitted for clarity 

 

Table 5. Selected bond distances and angles for complex 3 (Å, º). 

Bond Lengths (Å) 

Cd1‒Cl1 2.592 (3) Cd1‒Cl2ii 2.779 (3) 

Cd1‒Cl1i 2.814 (3) Cd1‒Cl2 2.648 (3) 

Cd1‒N4iii 2.321 (10) Cd1‒N1 2.297 (10) 

Angles (°) 

Cl1‒Cd1‒Cl1i 81.67 (10) N4iii‒Cd1‒Cl2 167.2 (3) 

Cl1‒Cd1‒Cl2 93.80 (11) N4iii‒Cd1‒Cl2ii 87.2 (3) 

Cl1‒Cd1‒Cl2ii 105.02 (11) N1‒Cd1‒Cl1i 85.1 (3) 

Cl2‒Cd1‒Cl1i 102.50 (10) N1‒Cd1‒Cl1 166.7 (3) 

Cl2ii‒Cd1‒Cl1i 172.76 (10) N1‒Cd1‒Cl2ii 88.2 (3) 

Cl2‒Cd1‒Cl2ii 80.09 (10) N1‒Cd1‒Cl2 88.2 (3) 

N4iii‒Cd1‒Cl1i 90.1 (3) N1‒Cd1‒N4iii 91.0 (4) 

*Symmetry codes: (i) −x+2, −y+1, −z+1; (ii) −x+1, −y+1, −z+1; (iii) x+1, −y+3/2, z−1/2; (iv) x−1, 

−y+3/2, z+1/2. 

 

 

 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                          1426 

 

 

3.3 Thermal analysis 

The thermic analysis curves for complexes were recorded to investigate thermal stabilities of complexes in a 

nitrogen atmosphere in the temperature range of 30C to 1000C in  Figure 10-12. For complex 1 and 3 shows two 

important steps weight losses. First step occurs weight decrease the releases of crystal water molecules and counter 

anion, respectively. The mass loss is seen in second step about 650 C. This weight decrease is attributed to the 

separation of remaining organic ligands in the structures. Finally, the remaining weight corresponds to the 

formation of metal oxides. Differently, complex 2 is thermally stable to 205C. When the temperature rises, the 

coordinated ligands were lost until the residue was copper oxide. 

 

Figure 10. Thermal analysis curves of {[Co(µ-mbix)3](ClO4)2∙3(H2O)}n (1) 

  

 

Figure 11. Thermal analysis curves of [Cu(NO3)2(µ-mbix)]n (2)  
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Figure 12.  Thermal analysis curves of [Cd(µ-Cl)2(µ-mbix)]n (3)  

 

3.3 Luminescent properties 

Coordination polymers with d10 metal centers such as cadmium and zinc ions have been extensively investigated 

for luminescence properties and potential applications (Köse Yaman & Yeşilel, 2018). The emission band of 

compounds 3 and free mbix ligand were investigated in the solid state at room temperature (Figure 13). 

The free mbix ligand has exhibited emission peak at 487 nm which may be attributed to the π*n or π*π 

transitions. The emission bands at 441 nm upon 340 nm exitation were observed for complex 3, which were blue 

shifted compared with the free mbix ligand. The observed shift may be assigned as either the ligand-to-metal 

charge transfer or the ligand-to-ligand charge transfer (LLCT) transitions.  

 

Figure 13. Solid-state photoluminescent spectra of complex 3 and free mbix 
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4. CONCLUSION 

In this work by investigating the effect of metal(II) ion leading to compounds. Three coordination polymers 

containing semi-flexible ligand (mbix) were systematically synthesized in distilled water with a hydrothermal 

method. According to X-ray diffraction analysis result, at molecular packing, each metal(II) ions display 

octahedral geometry. Complex 1 and 3 are show a 3D (three dimensional) polymeric network, in which mbix acts 

as both a bridging ligand. Complex 2 is displays a 1D double chain structure. These 1D units are extended to 3D 

supramolecular structure with intra- and intermolecular hydrogen bonds, C–H O and C–H∙∙∙ π interactions. 

Complex 3 exhibited fluorescence emissions at 441 nm. 
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Abstract 

Cancer is one of the most deathly illness in the world. Especially lung cancer is one of the most deathly cancer 

type. There are lots of imaging techniques to detect lung cancer such as X-ray radiography, computed 

tomography (CT),  magnetic resonance imaging (MRI), etc. Lung nodules appears in spherical form in X-ray 

images. Some of nodules may occur in tissues behind ribs so ribs should be suppressed to detect nodules more 

better. In this work, X-ray images from JSRT database are used and ribs suppression is done for all images. Firstly, 

ribs’ location are detected and then ribs at these positions are suppressed. 

Keywords: Rib Supression, Rib Detection, Lung Segmentation 

1. INTRODUCTION 

Lung cancer is one of the malignant disease in both men and women according to the World Cancer Report in 

2014(Stewart and Wild, 2014). Early diagnosis of disease is so important to overcome of it. There are lots of 

diagnosis methods used such as X-ray radiography, computed tomography (CT),  magnetic resonance 

imaging (MRI), etc. X-ray radiography diagnosis method is most preferable because of its less cost and less 

radiation. Lung nodules appears in spherical form in X-ray images. Some of nodules may occur in tissues behind 

ribs so ribs should be suppressed to detect nodules more better. In this work, ribs are suppressed to detect nodules 

more better. There are many ribs suppression method in the literature(Ahmed et al., 2007)(Suzuki et al., 2004). X-

ray images from JSRT database are used for this purpose(Shiraishi et al., 2000). JSRT is digital database with and 

without chest lung nodules. It contains 247 chest x-rays, among which, 154 x-rays are abnormal and 93 x-rays are 

normal. All x-ray images have a size of 2048×2048 pixels and a gray-scale color depth of 12 bits. Before ribs 

suppression, lung segmentation and ribs detection are done and ribs position are detected successfully(Cinar et 

al.,2018). Then, ribs whose positions are detected are suppressed. All algorithm in this paper is actually a 

preprocessing step. Preprocessing is a very core step in the image processing. It enhances characteristics of the 

image and helps to get better result after the preprocessing.  Ribs suppressed images will provide to get better 

results in future work. 

2. MATERIALS AND METHODS 

The following method is applied to all images. In this paper, only one image’s ribs suppression is given. Original 

image is shown in Figure 1. In previous work, lung region is segmented and ribs are detected. (Cinar et al.,2018).  

Ribs position are recorded to suppress them later. In Figure 2, only detected ribs are shown. Gabor Filter with a 2 

wavelength in pixels/cycle and 0° orientation is applied to the image which is shown in Figure 2 and magnitude 

response of the filter is obtained.(Soleymanpour et al., 2011) Wavelength describes the wavelength in pixels/cycle 

of the sinusoidal carrier and orientation is the orientation of the filter in degrees. Magnitude response of the filter 

is shown in Figure 3. Then, image in Figure 2 and image in Figure 3  is summed like a matrix summation. The 

new obtained image is shown in Figure 4. New ribs in Figure 4 is replaced with ribs in the original figure which 

is Figure 1. In Figure 5, black pixels(nonrib) is replaced with their original values in Figure 1 and new image is 

obtained in Figure 6. Median filter is applied to the image in Figure 6. Median filtered image is shown in Figure 

7. In Figure 7, each output pixel contains the median value in a 3-by-3 neighborhood around the corresponding 

pixel in Figure 6. After that, opening operation is applied, to the image in Figure 7. Line-shaped structure element 
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with a radius of 10 pixels is created for this operation and line having a radius less than 10 pixels is removed like 

in Figure 8. Finally, Gaussian Filter with standart deviation of 2 is applied to the image in Figure 8 so ribs 

suppressed image is shown in Figure 9. 

 

Figure 1. Original Image                                           Figure 2. Detected Ribs

 

Figure 3. Magnitude Response of the Filter                 Figure 4. Summation of image matrices 

in Figure2 and Figure 3 
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Figure 5. Placement of new ribs to                                          Figure 6. Replacement of black pixels in                                                                                                     

the image in Figure 1                                                                Figure 5 with their original values in Figure 1                                                                                                                         

   

Figure 7. Median filtered image                                            Figure 8. Opening Operation Applied Image 

 
Figure 9. Gaussian Filtered Image 
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3. RESULTS  

Ribs are suppressed. In future work, suspicious regions are determined from ribs suppressed images. Then feature 

extraction is done from those suspicious regions.  

 

4. DISCUSSION 

Suppression of ribs is very important to detect nodules because ribs threat like a noise. This suppression 

preprocessing step will provide to get better results in future work. 
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Özet 

En önemli doğal afetlerden birisi olan heyelanlar, can ve mal kayıplarına neden olan çok yaygın bir kütle hareketi 

çeşididir. Heyelanlar karmaşık bir yapıya sahiptir. Bu nedenle heyelan problemlerinin çözümü kolay değildir.  Bir 

yamacın heyelan tehlikesinin belirlenebilmesi için detaylı araştırmalara ihtiyaç vardır.  Bunun için birçok teknikten 

oluşan çok disiplinli, bütünleşik bir çalışma gereklidir. Bu makalede son yıllarda heyelan araştırmalarında 

kullanımı giderek artan jeofizik yöntemlerin genel olarak heyelan araştırmalarında nasıl kullanılacağı açıklanarak 

bazı heyelanlarda gerçekleştirilmiş jeofizik uygulama örnekleri verilmektedir. Heyelanlarda gerçekleştirilen 

jeofizik uygulamalardan birisi Artvin Barajı ve Hidroelektrik Santrali rezervuar alanı içerisinde kalan Havuzlu 

köyünde yer alan Havuzlu Heyelanı uygulamasıdır. Havuzlu Heyelanı, eğimli bir yamaçta yer almakta olup, yüzey 

ve yeraltı suları içeren karmaşık bir yapıya sahip bir paleo heyelandır.  Heyelanın yapısı, olası kayma düzlemi, 

muhtemel kırıklar, ezilme zonları, yamacın yeraltı suyu durumu, suyun hareketini belirlemek amacıyla 2-boyutlu 

elektrik özdirenç, doğal potansiyel ve mikrotremor yöntemleri kullanılmıştır. Bu uygulamada jeofizik yöntemlerle 

yamaç stabilitesinin hesaplanmasına esas veriler ortaya konulmuştur. Diğer bir uygulama; Sümela Manastırı kaya 

yamacında meydana gelen kaya düşmelerini değerlendirmek amacıyla bazı kaya bloklarının düşme potansiyelinin 

jeofizik yöntemlerle incelenmesidir. Kaya yamacında belirlenen bloklar üzerinde yer radarı (Ground penetrating 

radar, GPR), elektrik özdirenç ve kaya bloklardan alınan numuneler üzerinde ultrasonik ölçümler yapılmıştır.  Yer 

radarı yöntemi düşme potansiyeli olan bölgelerdeki süreksizlik derinliğini, yönelimini ve devamlılığını ortaya 

koymak amacıyla kullanılmış, riskli bloklar için denetleyici süreksizlik takımları belirlenmiştir. Kaya yamaçta 

düşey ve yatay profillerde 500 ve 800 MHz’lik antenlerle alınan GPR ölçüleri işlenerek değerlendirilmiş ve 

yamacın 2 ve 3 boyutlu olarak içyapısı görüntülenerek çatlak, kırık durumu ve bu kırıkların karakterizasyonu 

ortaya konulmuştur. Ayrıca aynı bloklar üzerinde kaya kalitesini belirlemek amacıyla elektrik özdirenç (sert yüzey 

ölçümü) ve bloklardan alınan numuneler üzerinde ultrasonik hız ölçümleri yapılmıştır.   Elde edilen veriler birlikte 

değerlendirilerek riskli kaya blokları, kaya kalitesi ve kırık-çatlak durumuna göre düşme riski açısından 

sınıflandırılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Heyelanlar, elektrik özdirenç, yer radarı, ultrasonik 

 

1.GİRİŞ 

 

Doğal afetler açısından dünyanın en riskli bölgelerinden biri olan ülkemizde, jeolojik özellikleri, topoğrafik 

yapısı ve iklim özellikleri gibi nedenlerden dolayı yoğun heyelanlar oluşmakta ve heyelanlar önemli oranlarda 

can ve mal kayıplarına neden olmaktadır. Topraktaki çok yavaş kaymadan kaya çığına kadar geniş bir 

yelpazedeki kütle hareketleri, Türkçe’ de yaygın olarak heyelan terimi ile ifade edilmektedir. Heyelanlar, 

düşmeler, devrilmeler,  kaymalar, yanal yayılmalar ve akmalar olmak üzere değişik şekilde meydana 

gelebilmektedir (Cruden ve Varnes, 1996).    

 

Heyelan duraylılığının hesabı için birçok bilgiye ihtiyaç vardır.  Bu bilgilerin bir kısmı, sondaj gibi klasik 

prospeksiyon yollarının yanında son yıllarda büyük gelişmeler gösteren jeofizik yöntemler kullanılarak elde 

edilebilir. Jeofizik; yerin yüzeyinde ve açılmış kuyularda yapılan fiziksel ölçümleri kullanarak, yer içinin 

incelenmesini kapsar. Heyelan nedeniyle yamaçtaki jeofizik parametrelerde oluşan değişim yamacın yapısını 

belirlemede ve yamaç hareketini izlemede kullanılmaktadır.  Bazı dik yamaçlarda kuyu açmanın zorluğu sondaja 

ihtiyaç duyan jeoteknik uygulamaları sınırlar.  Jeofiziğin en önemli avantajı sondajla direk örneklemeye göre 

yıkıcı olmaması, daha ucuz ve tehlikesiz olmasıdır. 
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Jeofizik uygulamalarla heyelanın sınırları, kayan kütlenin kalınlığı,  heyelan bölgesindeki değişik malzemelerin 

dağılım düzeni ve suyun varlığı ve dağılımı araştırılır. Ayrıca,  heyelanlarda sismik gürültü kaydı ve ivme 

ölçüleri ile izleme yapılmaktadır.    

 

Heyelanlarda Bogoslovsky ve Ogilvy (1977)’nin öncü çalışmalarından bu yana jeofizik tekniklerin kullanımı 

giderek artmıştır. Heyelan araştırmalarında jeofizik yöntemlerin uygulanması ile ilgili olarak, farklı heyelan 

çalışmalarını içeren ilk çalışmalardan birisi Mc Cann ve Forster (1990) tarafından sunulmuştur. Hack (2000)’in 

ve Jongman ve Garambois (2007)‘in çalışmalarında yamaç duraylılık analizleri için değişik jeofizik tekniklerin 

kullanımı yer almaktadır.  Şimdiye kadar heyelan araştırmalarında jeofizik yöntemlerin kullanımına yönelik bir 

çok  makale yayınlanmıştır (Cummings ve Clark, 1998; Frasheri ve ark.., 1999; Bruno ve Marillier, 2000; 

Jongmans ve ark., 2000; Israil ve Pachauri, 2003; Bichler ve ark., 2004; Glade ve ark., 2005; Lapenna ve ark., 

Marescot ve ark., 2007;  ve ark.,ve ark., 2007; Jomard  2006; Friedel ve ark., 2006; Denis2005; Godio ve ark., 

Perrone ve ark., 2011; Epada ve ark., 2012;  ve ark.,Gelişli ve ark., 2011; Grandjean 2008; Sass ve ark., 2008; 

Magdalena ve ark., 2018). Heyelan araştırmalarında  2017;ve ark., Marinescu 2014; Gelişli ve Ersoy, 2017; 

uygulanan jeofizik yöntemlerin prensipleri temel jeofizik kitaplarında bulunabilir (Telford ve ark., 1990; 

Sharma, 1997). Bu çalışmada iki farklı heyelanda yürütülen jeofizik araştırmaların sonuçları sunulmaktadır. 

 

2. ÇALIŞMADA KULLANILAN JEOFİZİK YÖNTEMLER 

 Bir heyelanın stabilitesinin belirlenebilmesi için heyelanın yapısı, hidrolojik rejimi ve jeoteknik özellikleri 

çalışılmalıdır. Son yıllarda jeofizik alet teknolojisi ve yazılımlardaki gelişmelere bağlı olarak, bir heyelanın bu 

özellikleri jeofizik uygulamalarla başarılı bir şekilde belirlenebilmektedir. Jeofizik yöntemler heyelan 

araştırmalarında göreceli olarak hızlıdırlar, doğaya zarar vermezler,  yamaçlarda uygulanabilir, zeminin veya 

kayanın içyapısı hakkında bilgi ve geniş hacimli araştırmalara izin verirler. Jeofizik tekniğin performansı 

Sinyal/Gürültü oranına çok fazla bağlıdır. Jeofizik yöntemler toplanan veriler işlendikten sonra, ölçülen fiziksel 

parametrenin 1-boyutlu (1B), 2-boytlu (2B) veya 3-boyutlu (3B) değişimini sağlarlar. 1B bilgi bir profile karşılık 

gelirken, 2B ve 3B bilgi genellikle bir ters çözüm işlemi ile elde edilen bir jeofiziksel görüntüdür. Son yıllarda 

gelişen jeofizik görüntüleme yöntemi, incelenen alanın sürekli bilgisini sağlama gibi büyük bir avantaja sahiptir.  

Jeofizik kesitlerin jeolojik veya jeoteknik yorumu sahada tüm veriler göz önüne alınarak yapılmalıdır. 

Modelleme ve ters çözüm çalışmaları yapılmalıdır. Güvenilir bir yorum elde edebilmek için, jeofizik verilerin 

jeolojik veya jeoteknik veri ile kalibre edilmeleri gerekir.  

 

Heyelan araştırmalarında en çok kullanılan yöntemlerden birisi olan elektrik özdirenç yönteminin 

uygulanmasının ana amacı; kayma yüzeyinin ve yeraltı su durumunun belirlenmesidir (Demoulin ve ark., 2003; 

Wisen ve ark., 2005; Lebourg ve ark., 2005; Mita ve ark., 2018). Özdirenç yönteminde, yere bir çift elektrot ile 

direk doğru akım verilir ve diğer bir elektrot çifti arasındaki elektrik potansiyel ölçülür. Yöntem; Düşey elektrik 

sondajı (DES), elektrik özdirenç profili ve özdirenç tomografi olmak üzere üç farklı şekilde kullanılabilir. DES 

uygulaması ve yorumu hızlı ve kolaydır. Ancak, DES’in derinden bilgi alması için ölçümlerin büyük açılımlarla 

yapılması, özdirencin düşey değişimlerinin 1B olarak göz önüne alınması ve çok çözümlülük gibi bazı sorunları 

da vardır. Heyelanlar genellikle heterojen malzeme içerdiklerinden fiziksel parametreleri yanal değişim sergiler 

ve DES verilerinin yorumlanması zor hale gelir. Elektrik özdirenç tomografi (ERT), yeraltının 2B görüntüsünü 

sağladığı için son yıllarda standart bir jeofizik görüntüleme tekniği olarak ortaya çıkmıştır. Özdirenç; 

malzemenin doğasına (özellikle kil yüzdesi), su içeriğine, ayrışma, parçalanma gibi faktörlere duyarlıdır. 

Elektrik özdirenç değerleri geniş bir aralıkta değişim gösterir. Özdirenç yönteminde başarı için veri toplama 

parametrelerinin seçimine dikkat edilmelidir. Ayrıca, elde edilen görüntüler karmaşık olabilir ve yorum bazen 

sayısal modelleme kullanılarak kontrol edilmelidir. 

 

Elektromanyetik (EM) yöntemlerden birisi olan yer radarı yönteminde, verici antenin ürettiği yüksek frekanslı 

bir EM enerji, kısa zaman dilimleriyle yer içerisine gönderilir. Uygulanan alanın frekansı 10 MHz-Birkaç GHz 

arasındadır ve bu dalganın yayılımı, yerin elektrik özelliklerine bağlıdır. Jeolojik birimlerin su içerikleri, kayacın 

kırık, çatlak yapısı elektrik özelliğini değiştirdiğinden yere gönderilen sinyalin bir kısmı saçılır ve geri yansır. 

Alıcı bir antenle kaydedilen geri dönen dalga alanlarının işlenmesiyle yer içinin bir görüntüsünü yansıtan yer 
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radari kesitleri elde edilir. Ölçüm almanın kolay olması, yüksek ayrımlılık sağlaması yönteme duyulan ilginin 

nedenlerindendir. 

 

Potansiyel olarak dengesiz kaya kütlelerinin stabilitesini değerlendirebilmek için, kaya içlerinin, özellikle çatlak 

yapılarının bilinmesi gereklidir. Sondaj gibi geleneksel araştırma yöntemleri bunun için uygun değildir, çünkü 

kırığın derinliği hakkında sadece 1B yerel bilgi sağlarlar, fakat mekansal sürekliliğini değerlendiremezler. Yer 

radarı yöntemi son yıllarda yaygın olarak fay ve kırıkların haritalanması için kullanılmıştır (Grasmueck, 1996; 

Pipan ve ark., 2003; Grasmueck ve ark., 2005; Jeannin ve ark., 2006; Roch ve ark., 2006; Prasad ve ark., 2013; 

Walton ve ark., 2015; Arosio, 2016; Baek ve ark., 2017; Sibul ve ark., 2017; Tzanis, 2017). 

 

3.HEYELANLARDA GERÇEKLEŞTİRİLEN JEOFİZİK UYGULAMALAR  

Çalışmada sunulan heyelan incelemelerinden birisi, Artvin Barajı ve Hidroelektrik Santrali rezervuar alanı 

içerisinde yer alan Havuzlu Heyelanı çalışmasıdır. Havuzlu Heyelanı, Artvin ili Yusufeli ilçesi Havuzlu 

Köyünde sınırları içerisindedir. Heyelan, eğimli bir yamaçta yer almakta olup, yüzey ve yeraltı suları içeren 

karmaşık bir yapıya sahip bir paleo heyelandır. Havuzlu Heyelanını oluşturan malzeme çoğunlukla metakumtaşı, 

metasilttaşı ve fillattan, daha az oranda ise gabro ve bazik volkanik kayaçlardan oluşmaktadır. Çalışma 

kapsamında heyelan alanında 11 profilde 2B elektrik özdirenç ölçüsü alınmıştır. Şekil 1’de Havuzlu (Artvin) 

Heyelanında bir profil boyunca alınan 2B özdirenç verilerinin ters çözümünden elde edilen yeraltı elektrik 

özdirenç dağılımı görülmektedir. Şekilde yamaçtaki düşük özdirenç değerine sahip zayıf, su içeriği yüksek 

zonlar ve yüksek özdirençli masif blokların varlığı açıkça görülmektedir.  

 
Şekil 1. Havuzlu (Artvin) Heyelanında bir profile ait 2B yorumlanmış yeraltı özdirenç kesiti. HSK-4, HSK-5 ve 

HSK-6 sahada açılmış mekanik sondajları göstermektedir. Muhtemel kayma yüzeyi kesikli çizgi ile 

işaretlenmiştir (Gelişli ve Ersoy, 2017). 

 

Heyelanın kayma yüzeyi, özdirenç yöntemi ve sondaj verilerinin sonuçları ile belirlenmiştir. Özdirenç 

yönteminden ve sondajlardan elde edilen derinlikler kullanılarak Havuzlu Heyelan ekseninden oluşturulan A-A 

'kesiti Şekil 2'de görülmektedir. Orta kısımlarında daha yüksek olan Havuzlu Heyelan gövdesinin kalınlığı 39 m 

ile 105 m arasında değişmektedir. 
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Şekil 2. Elektrik özdirenç ve sondaj verilerinden oluşturulan heyelan ekseninden geçen (A-A’) Jeolojik kesiti 

Çalışmada sunulan diğer bir heyelan araştırması, Sumela kaya yamacında yürütülmüş heyelan 

araştırmasıdır (Şekil 3). Türkiye'nin kuzey doğusundaki önemli kültür varlıklarından biri olan Sümela 

Manastırı, Trabzon'un Maçka ilçesinin sınırları içerisindeki Karadağ'ın eteklerinde bir kaya yüzünde yer 

almaktadır. 2001 yılında Sümela Manastırı güneybatı yamacında kaya düşmesi heyelanı meydana gelmiş ve 

manastır sosyal tesisleri ile ulaşım yolunun bir kısmı zarar görmüştür. Sümela kaya yamacında zaman 

zaman meydana gelen farklı boyutlardaki kaya düşmesi heyelanları ziyaretçiler, çalışanlar ve tesis için ciddi 

tehlike oluşturmaktadır. Bu nedenle Sümela Manastırı'nın bulunduğu kayalık yamaçta yer alan riskli kaya 

bloklarının düşme potansiyelini araştırmak amacıyla jeolojik, jeofizik ve jeoteknik çalışmalar yapılmıştır. 

Bu araştırmaların jeofizik uygulamalarının bazı sonuçları bu çalışmada verilecektir.   

 

Kaya yamacında belirlenen bazı riskli bloklarada yer radarı ölçüleri alınmıştır. Ölçüler; incelenen kaya 

kütlelerinde seçilen uygun hatlarda 500 ve 800 MHz korumalı antenler kullanılarak alınmıştır. Toplanan 

GPR verilerinin analizi ile elde edilen kesitlerden incelenen kaya kütleleri için çatlak, kırık yoğunluğu ve 

uzanımları belirlenmiştir. 

 

  

Şekil 3. Sümela Manastırı yer bulduru haritası, genel fotoğraf görüntüsü ve 2001 yılında meydanan gelen kaya 

düşmesi heyelanından bir görüntü.   

 

Sümela Manastırının yer aldığı kaya yamacı Liyas-Dogger yaşlı Hamurkesen Formasyonu içerisinde yer 

almaktadır. Genel olarak bu formasyon içinde tortul ara seviyeler bulunsa da proje konusu yamaçta bu birimler 

gözlenmemiştir. Yamaç çoğunlukla dasidik, daha az oranda andezitik kayaçlar ile karakteristiktir. Kaya 
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yamacında yapılan süreksizlik ölçümlerinden kaya kütlelerinin kendi içinde parçalı bir yapıya sahip olduğu 

anlaşılmıştır.  

 

Sumela kaya yamacında düşme potansiyeli olan birçok blokta GPR ölçümleri yapıldı. Bu çalışmada daha geniş 

iki blok için (bloklar 1.19 ve 1.20) yapılan çalışma sunulmaktadır. GPR ölçümleri, bu bloklardaki olası 

profillerde farklı profil uzunluklarında yansıma profili ile alınmıştır.  Toplanan yer radarı verilerinin analizi ile 

elde edilen 2 ve 3 boyutlu kesitlerden blokların çatlak, kırık durumu ve kırıkların karakterizasyonu ortaya 

konulmuştur. 

 

1.19 numaralı blok üzerinde yapılan yer radarı ölçümlerinden; her profilde bloğun üst kesimlerinde yaklaşık 0.5 

m derinlikten başlayıp bloğun altına doğru bloğun 2 m kadar içine yönelen bir süreksizlik belirlenmiştir. Bu 

derinlikten sonra kaya çatlaksız ve masiftir. 262/68 duruşlu bu süreksizlik 1.20 numaralı bloğun ön yüzüne 

karşılık gelmektedir (Şekil 4). 1.20 numaralı blok üzerinde yapılan yer radarı ölçümlerinden de; her profilde 

bloğun üst kesimlerinde 3 m derinden başlayıp bloğun altına doğru kaya kütlesinin dışına yönelen 2 m derinde 

bir süreksizlik belirlenmiştir. Bu derinlikten sonra kaya çatlaksız ve masiftir. 135/72 duruşlu bu süreksizlik 1.20 

numaralı bloğun güney kesiminde 4 profil boyunca yüksek devamlılıkta kaydedilmiş, 5. profilde ise yüzeye 

doğru kaybolmuş, 1.19 numaralı blokta yapılan ölçümlerde ise gözlenmemiştir (Şekil 4). 1.21 numaralı bloğun 

tasfiye edilmesinden sonra açığa çıkan yüzeyde görülen bu düzensiz süreksizliğin 1.20 numaralı bloğun arka 

kısmını tam olarak kat etmesi durumunda bloğun düşme riskinin yüksek olacağı düşünülerek, blok üzerindeki 

yaklaşık 50 cm’ye varan toprak/kök karışımından oluşan örtü kazılmış ve yapılan incelemelerde blok için risk 

oluşturacak düzensiz kırıkların bu yüzeyde görülmemesi ve yine bu alanda yapılan GPR ölçümlerinden elde 

edilen kesitlerde sistematik süreksizliklerin kapalı olması nedeniyle 1.20 nolu blok için kütlesel bir yenilmenin 

söz konusu olmayacağı kanaatine varılmıştır. Ancak, gözlenen süreksizlik nedeniyle Şekil 4’de çizilen ve 262/68 

duruşlu süreksizlik hattına kadar (kırmızı çizgi) 1.19 numaralı bloğun ön yüzü kırılarak tasfiye edilmelidir. 

  

 4. SONUÇLAR 

Bu çalışmada, heyelan incelemelerinde gittikçe kullanımı artan jeofizik yöntemlerin potansiyelleri ve 

sınırlamaları irdelenmiştir. Heyelanlar gibi heterojen yapıların incelenmesi, sığ araştırma jeofiziği için en zorlu 

temalardan biridir. 2B ve 3B jeofizik görüntüleme tekniklerinin gelişimi; heyelan alanlarının karmaşık yapısını 

araştırmak, heyelan malzemesinin fiziksel özelliklerini ve heyelan kütlesi içerisindeki yeraltı suyu akışlarını 

belirlemek,  heyelan hacmini değerlendirmek için giderek artan bir ilgi uyandırmaktadır. Heyelan 

incelemelerinde bir jeofizik araştırmanın tasarımı için hala tartışılan birçok soru vardır ve tek bir strateji yoktur. 

Bu gibi yapıların araştırılmasında güvenilir sonuçlar elde etmek için, farklı jeofizik teknikler birlikte kullanılmalı 

ve tekniklerin seçimi açıkça fiziksel parametrelerin beklenen kontrastı tarafından yönlendirilmelidir. Heyelanlar 

araştırmalarında belki de jeofizik tekniklerin uygulanmasındaki en büyük zorluk; ölçülen jeofizik parametrelerle 

istenen jeoteknik ve hidrojeolojik özellikler arasındaki karmaşık ilişkidir. Bu durum mühendislik özelliklerinin 

direk yorumunu zorlaştırmaktadır. Jeofizik yöntemlerle elde edilen sonuçlar; jeolojik ve jeoteknik verilerle 

ilişkilendirilmelidir. Heyelanlar tarafından etkilenen alanların genellikle litolojik ve hidrojeolojik koşulları, 

mekânsal ve zamansal değişiklikler gösterirler.  

Havuzlu heyelanında yapılan elektrik özdirenç ölçüleri sonuçları ve yapılan sondajlardan elde edilen bigiler 

kullanılarak heyelanın yapısı belirlenmiş, su durumu ortaya konularak buna göre stabilite hesabı 

gerçekleştirilmiştir. 
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Figure 4.   1.19 ve 1.20 numaralı blokların görünümü. Bu bloklardan alınan verilerin işlenmesinden sonra elde 

edilmiş bazı yer radarı kesitleri ve jeolojik, jeoteknik ve yer radarı verileri kullanılarak belirlenen model. 

 

 

Sümela Manastırı kaya yamacında yer alan kaya blokları, kütle hareketi açısından jeolojik, jeofizik ve jeoteknik 

yöntemler kullanılarak incelenmiştir. Yer radarı ölçüleri ile Sümela kaya yamacındaki iki büyük bloğun kırık, 

çatlak durumu ortaya konularak bloklar yapılan diğer jeolojik ve jeoteknik incelemeler de göz önüne alınarak 

stabilite açısından değerlendirilmiştir. Elde edilen sonuçlara göre, yamaçtaki bazı blokların kırılması ve 

bazılarının paslanmaz çelik ağlarla sabitlenmesi önerilmektedir.  



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                          1439 

 

 

 

KAYNAKLAR 

Arosio D 2016. Rock fracture characterization with GPR by means of deterministic deconvolution. Journal of 

Applied Geophysics, 126: 27–34. 

Baek SH, Kim SS, Kwon JS, Um ES 2017. Ground penetrating radar for fracture mapping in underground 

hazardous waste disposal sites: A case study from an underground research tunnel. South Korea, Journal of 

Applied Geophysics, 141:24–33. 

Bichler A, Bobrowsky P, Best M, Douma M, Hunter J, Calvert T, Burns R 2004. Three-dimensional mapping of 

a landslide using a multi-geophysical approach: the Quesnel Forks landslide. Landslides, 1: 29-40. 

Bogoslovsky VA, Ogilvy AA 1977. Geophysical methods for the investigation of landslides. Geophysics, 42: 

562-571. 

Cruden DM, Varnes DJ 1996. Landslide types and processes. In:Landslides investigation and mitigation. 

Transportation Research Board, Special Report 247. National Academy of Sciences, Washington DC., USA, 

36-75. 

Cummings D, Clark BR 1998. Use of seismic refraction and electrical resistivity surveys in landslide 

investigations. Bulletin of the Association of Engineering Geologists, 25(4): 459-464.  

Epada PD, Sylvestre G, Tabod TC 2012. Geophysical and geotechnical investigations of a landslide in Kekem 

area, western Cameroon. Int. J. Geosci. 3: 780–789. 

Jongmans D, Garambois S 2007. Geophysical investigation of landslides: a review. Bull. Soc. géol. Fr., 178(2), 

pp. 101-112. 

induced landslides -A, Springman SM 2006. Investigation of a slope endangered by rainfall Friedel S, Thielen

114.-using 3D resistivity tomography and geotechnical testing. Journal of Applied Geophysics 60: 100 

Gelişli K, Ersoy H 2017. Landslide investigation with the use of geophysical methods: a case study in 

northeastern Turkey. Advances in Biology & Earth, 2(1): 52-64.   

Glade T, Stark, Dikau 2005.  Determination of potential landslide shear plane depth using seismic refraction. A 

case study in rheinhessen, Germany.  Bull. Eng. Geology Env., 64: 151-158. 

Godio A, Strobbia C, De Bacco G 2006. Geophysical characterization of a rockslide in an alpine region. 

Engineering Geology, 83: 273–286.  

JC, Sanchez O, Bitri A, Garambois S 2011. Structural study of the Ballandaz landslide Grandjean G, Gourry 

542.-(French Alps) using geophysical imagery. Journal of Applied Geophysics, 75: 531 

Grasmueck M 1996. 3-D Ground-Penetrating Radar Applied to Fracture Imaging in Gneiss. Geophysics, 61: 

1050-1064. 

Grasmueck M, Weger R, Horstmeyer H 2005. Full Resolution 3D GPR Imaging. Geophysics 70: 12-19. 

Hack R 2000.  Geophysics for slope stability.  Survey in Geophysics, 21: 423-448. 

Israil M, Pachauri AK 2003. Geophysical characterization of a landslide site in the Himalayan foothill region. 

Journal of Asian Earth Sciences, 22: 253–263.  

Jeanin M, Garambois S, Gregorie S, Jongmans D 2006. Multi-configuration GPR measurements for geometrical 

fracture characterization in limestone cliffs (Alps). Geophysics, 71: 885-892. 

Jomard H, Lebourg T, Tric E 2007. Identification of the gravitational boundary in weathered gneiss by 

57.-geophysical survey: La Clapière landslide (France). Journal of Applied Geophysics 62: 47 

Jongmans D, Hemroulle P, Demanet D, Renardy F, Vanbrabant Y 2000. Application of 2D electrical and 

seismic tomography techniques for investigating landslides. European Jou. Env. Eng. Geophysics 5: 75-89. 

Lapenna V, Lorenzo P, Perrone A, Piscitelli S, Rizzo E, Sdao F 2005. 2D electrical resistivity imaging of some 

complex landslides in Lucanian Apennine chain, southern Italy. Geophysics, 70, B11-B18. 

Lebourg T, Binet S, Tric E, Jomard H, El Bedoui S 2005. Geophysical survey to estimate the 3D sliding surface 

and the 4D evolution of the water pressure on part of a deep-seated landslide. Terra Nova 17: 399-406.  

Marinescu M, Cristea P, Maruntenau C, Mezincescu M 2017. MASW Seismic Method in Brebu Landslide Area, 

Romania. IOP Conference Series: Earth and Environmental Science 95 032035. 

Mc Cann DM, Forster A 1990. Reconnaissance geophysical methods in landslide investigations.  Engin. Geol., 

29: 59–78. 

Mita M, Glazer M, Kaczmarzyk R, Dąbrowski M, Mita K 2018. Case study of electrical resistivity tomography 

measurements used in landslides investigation, Southern Poland, Contemp. Trends. Geosci., 7(1): 110-126. 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                          1440 

 

 

Perrone A, Lapenna V, Piscitelli S 2014. Electrical resistivity tomography technique for landslide investigation: 

A review. Earth-Science Reviews, 135: 65–82. 

Pipan M, Forte E, Guangyou F, Finetti I 2003. High Resolution GPR Imaging and Joint Characterisation in 

Limestones. Near Surface Geophysics, 1: 39-55. 

Prasad P, Ramanujam N, Vignesh A, Murti SHK, Rasool QA, Biswas SK, Ojha C 2013.  Ground Penetratıng 

Radar A Tool To Map The Seismically Induced Fault And Fracture In The Coastal Cliff Of East Coast Of 

Port Blair, Andaman. ARPN Journal of Earth Sciences, 2. 1. 

Roch KH, Schwatal B, Bruckl E 2006. Potentials of monitoring rock fall hazards by GPR: considering as 

example the results of Salzburg. Landslides, 3: 87-94. 

the subsurface resistivity and traditional techniques for -Sass O, Bell R, Glade T 2008. Comparison of GPR, 2D

103.-exploration of the Öschingen landslide, Swabian Alb (Germany). Geomorphology 93: 89 

Sharma PV 1997. Environmental and engineering geophysics. Cambridge Univ. Press, New York, 475 p. 

Sibul I, Plado J, Jõeleht A 2017. Ground-penetrating radar and electrical resistivity tomography for mapping 

bedrock topography and fracture zones: a case study in Viru-Nigula, NE Estonia. Estonian Journal of Earth 

Sciences, 66(3): 142–151.  

Telford WM, Geldart LP, Sherif RE, Keys DA 1990. Applied geophysics. Cambridge Univ. Press, 

Cambridge,770 p. 

Tzanis A 2017. A versatile tuneable curvelet-like directional filter with application to fracture detection in two-

dimensional GPR data. Signal Processing, 132: 243–260. 

Walton G, Lato M, Anschütz H, Perras MA, Diederichs MS 2015. Non-invasive detection of fractures, fracture 

zones, and rock damage in a hard rock excavation-Experience from the Äspö Hard Rock Laboratory in 

Sweden, Engineering Geology, 196, 210–221.  

Wisen R, Auken E, Dahlin T 2005. Combination of 1D laterally constrained inversion and 2D smooth inversion 

of resistivity data with a priori data from boreholes. Near Surf. Geophys., 3: 71-79. 

 

  



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                          1441 

 

 

Estimation of parameter in nonlinear econometric models by using genetic algorithm 

 

Asli KAYA1*, Özer ÖZDEMİR2  

 
*1Eskisehir Technical University, Faculty of Science, Statistics, Eskisehir, Turkey. 
2Eskisehir Technical University, Faculty of Science, Statistics, Eskisehir, Turkey. 

 

*Corresponding author e-mail: asli.kaya532@gmail.com 

  

Abstract 

In today's world of science, multidisciplinary work has become almost a necessity, not being popular in all 

disciplines. Genetic algorithms are a heuristic optimization method which is used as an effective solution for 

solving complex regular problems. The aim of this study is to show whether genetic algorithms can be used as an 

alternative method. These algorithms are not only used in optimization problems, but also show that econometric 

models are an alternative solution method that can be used for parameter estimation. Within the frame of this work, 

it is aimed to estimate the parameters with genetic algorithms by using a nonlinear trend model and 96 monthly 

average foreign currency data dated belonging to a period of the Turkish Central Bank’s. 

Keywords: Heuristic, Genetic Programming, Nonlinear Model, Currency Data. 

1. INTRODUCTION 

Scientists have always been interested in solving real-life problems. For this purpose, classical and neo-classical 

methods have been developed. After scientists became disillusioned with classical and neo-classical attempts at 

modelling intelligence, they looked in other directions. Two prominent fields arose, connectionism (neural 

networking, parallel processing) and evolutionary computing. This study focuses on the genetic algorithms (GA) 

and genetic programming which is the in evolutionary computing. Genetic algorithm is a method based on the 

principles of evolution theory and widely used in the solutions of stochastic optimization problems. Gen and Cheng 

(1996) declare that GAs generate better results than traditional optimization methods in solving real life problems. 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1 Genetic Algorithms 

A genetic algorithm (or GA) is a search technique used in computing to find true or approximate solutions to 

optimization and search problems. Genetic algorithms are categorized as global search heuristics. Genetic 

algorithms are a particular class of evolutionary algorithms that use techniques inspired by evolutionary biology 

such as inheritance, mutation, selection, and crossover (also called recombination). 

There are some keywords related to genetic algorithms: 

 Individual - Any possible solution  

 Population - Group of all individuals  

 Search Space - All possible solutions to the problem  

 Chromosome - Blueprint for an individual  

 Trait - Possible aspect (features) of an individual 

 Allele - Possible settings of trait (black, blond, etc.) 

 Locus - The position of a gene on the chromosome  

 Genome - Collection of all chromosomes for an individual  

 Genotype– Particular set of genes in a genome 

 Phenotype– Physical characteristic of the genotype (smart, beautiful, healthy, etc.) 
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Figure 26. Expression of Gene, Genome, Chromosome and Genotype 

 

Genetic algorithms are implemented as a computer simulation in which a population of abstract representations 

(called chromosomes or the genotype or the genome) of candidate solutions (called individuals, creatures, or 

phenotypes) to an optimization problem evolves toward better solutions. Traditionally, solutions are represented 

in binary as strings of 0s and 1s, but other encodings are also possible. 

The general steps of the genetic algorithm are: Initialization, Selection, Reproduction and Termination. 

 Initialization 

Initially many individual solutions are randomly generated to form an initial population. The population size 

depends on the nature of the problem, but typically contains several hundreds or thousands of possible solutions. 

Traditionally, the population is generated randomly, covering the entire range of possible solutions (the search 

space).  Occasionally, the solutions may be "seeded" in areas where optimal solutions are likely to be found. 

 Selection 

During each successive generation, a proportion of the existing population is selected to breed a new generation. 

Individual solutions are selected through a fitness-based process, where fitter solutions are typically more likely 

to be selected. Certain selection methods rate the fitness of each solution and preferentially select the best solutions. 

Other methods rate only a random sample of the population, as this process may be very time-consuming. Popular 

and well-studied selection methods include roulette wheel selection and tournament selection. In roulette wheel 

selection, individuals are given a probability of being selected that is directly proportionate to their fitness. Two 

individuals are then chosen randomly based on these probabilities and produce offspring. The other alternative to 

strict fitness-proportional selection is tournament selection in which a set of chromosomes is chosen and compared, 

the best one being selected for parenthood (Reeves, 1993). 

 Reproduction 

The next step is to generate a second generation population of solutions from those selected through genetic 

operators: crossover (also called recombination), and/or mutation. 

For each new solution to be produced, a pair of "parent" solutions is selected for breeding from the pool selected 

previously.  By producing a "child" solution using the above methods of crossover and mutation, a new solution 

is created which typically shares many of the characteristics of its "parents". New parents are selected for each 

child, and the process continues until a new population of solutions of appropriate size is generated. 
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In crossover, the most common type is single point crossover. In single point crossover, you choose a locus at 

which you swap the remaining alleles from on parent to the other. This is complex and is best understood visually. 

 Table 24. Crossover 

 

 

 

 

 

 

As you can see, the children take one section of the chromosome from each parent.  The point at which the 

chromosome is broken depends on the randomly selected crossover point.  This particular method is called single 

point crossover because only one crossover point exists. Crossover does not always occur, however. Sometimes, 

based on a set probability, no crossover occurs and the parents are copied directly to the new population. 

Mutation is the change occurring in the offspring. In order to ensure that the individuals are not all exactly the 

same, you allow for a small chance of mutation. You loop through all the alleles of all the individuals, and if that 

allele is selected for mutation, you can either change it by a small amount or replace it with a new value. The 

probability of mutation is usually between 1 and 2 tenths of a percent. Mutation is fairly simple. You just change 

the selected alleles based on what you feel is necessary and move on. Mutation is, however, vital to ensuring 

genetic diversity within the population (Goldberg, 1998). 

Table 2. Mutation 

Before  1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 1 1 1 0 

After  1 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 

 

 Termination 

This generational process is repeated until a termination condition has been reached. Common terminating 

conditions are: 

 A solution is found that satisfies minimum criteria  

 Fixed number of generations reached  

 Allocated budget (computation time/money) reached  

 The highest ranking solution's fitness is reaching or has reached a plateau such that successive iterations 

no longer produce better results  

 Manual inspection  

 Any Combinations of the above 

 

Operation of Genetic Algorithm Process: According to Goldberg (1989), GAs are based on the mechanism 

through which stochastic search technique is employed together with natural selection and genes.  

  

 

Parent 1 Parent 2 

1011010 010100110 0011010 110110101 

Child 1 Child 2 

1011010 110110101 0011010 010100110 
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Figure 2. Flowchart of genetic algorithms 

Chatterjee and Laudato (1997) mention the following problems for which GA is used as a tool for estimating 

parameters:  

a. Deterministic problems,  

b. Simple least square problems with single independent variable,  

c. Nonlinear least square problems,  

d. Linear regression problems in which parameter estimation is performed by minimizing absolute deviations 

of residuals, and  

e. Multiple regression problems.  

 

2.2 Nonlinear regression models and nonlinear least square  

The general form of nonlinear regression models can be written as: 

( , ) Y f x   (1) 

where Y  is the dependent variable, X  is an (𝑛𝑥1) vector of independent variables,   is a (𝑘𝑥1) (nonlinear) 

parameter vector, and   is a random error. 

The nonlinear regression model, which is widely used in practice, is an exponential regression model (Kurtner, 

Neter and Nachtsheizm, 2004).  A non-linear regression model expressed by a single explanatory variable can be 

written as follows: 

0 1exp( * ) i i iY X    (2) 

where 

iY  is monthly average exchange rate series,  𝑖 is time, i   is the random error term, 0    and   1    are the parameters 

of the model.  As in linear regression models, least squares or maximum likelihood methods are used in nonlinear 

regression models. In least square method,  
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n
S [Y f ( X , θ )]i ii

2

1
 


 (3) 

by minimizing S in equation (3) one can get the parameters of nonlinear regression model. In contrast with linear 

models, analytical solution methods are not sufficient in solving the parameters of nonlinear models, and therefore, 

we need to employ iterative numerical search methods (Öztürk and Altan, 2008). In order to obtain the normal 

equations for the nonlinear regression model given by equation (1), we applied least square criteria. This was done 

by taking derivative of 𝑆 in equation (3) with respect to 𝜃. 

 

3. EMPIRICAL IMPLEMENTATION AND RESULTS  

In this study, by using monthly average foreign currency data dated belonging to a period of the Turkish Central 

Bank’s, we estimate the parameter of an econometric model which is not linear in its parameters. First, we solved 

the model by nonlinear least squares. Then, the nonlinear model is solved by using genetic algorithm. Finally, the 

results of the two solutions are compared. 

A visual drawing of the data is usually the first step in the analysis of any time series. In order to identify a suitable 

model, we graph the monthly average exchange rate given in Figure 3 below. 

 

Figure 3. Monthly average exchange data 

When we examine Figure 3, the series has a deterministic structure in continuous increments. Therefore, we chose 

the power growth curve as the model representing the data. The model: 

2

1 e 
t

t ty
        (4) 

Where ty   is monthly average exchange rate series, t is time ( t = 1,2,…,96),  t  is the random error term, and  1  

and 2  are the parameters of the model. According to Rawlings (1988), when compared with linear models, 

nonlinear models reflect real situations better, and it is possible to characterize a model’s functional form with 

fever parameters. Therefore, nonlinear models are preferred to linear models. 

After deciding the model, we first applied nonlinear least squares method for parameter estimation. To apply this 

method, it is necessary to select the initial values. However, it is not easy to choose an initial value. For this, we 

take the logarithmic transformation of the model and then we calculate the least square estimation of the 
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parameters. We then take these parameters as the initial values required for the estimation of nonlinear power 

model. The nonlinear model can be obtained as follows: 

0,047
16.300,1

t
y et          (5) 

Number of iterations to convergence: 10  

Achieved convergence tolerance: 4.383e-08 

 

The method describes 98% of the model. The graphical conformity of the model and the data is as follows: 

 

Figure 4: Model - Data Compliance 

For genetic algorithm, we used Matlab’s genetic algorithm tools menu in order to estimate the parameters using 

GA. The parameters in GA tools menu are chosen as follows: 

Population Type: Double Vector, Population Size: 20, Scaling Function: Rank, Crossover Fraction: 0.80, 

Mutation: Adaptive Feasible, Crossover Function: Heuristic, Ratio: 2, Migration Direction (Forward, Fraction:1.0, 

Interval: 20), Hybrid Function: None, Stopping Criteria (Generations: 1000, Time Limit: lnf, Fitness Limit: -lnf, 

Stall Generations: 1000, Stall Time Limit: 20, Function Tolerance: 1e-006, Nonlinear Constraint Tolerance: 1e-

006).  

Initial population and starting scores are created randomly. When the data in the study are examined, it is seen that 

the increase in the exchange rate data are in thousands form and the time data have increased one by one. It should 

be noted here that the options considered appropriate for GA are used in both parameters. In other words, a defined 

crossover strategy will work with the same characteristics for both parameters. However, the sensitivity of the 

parameters over time is quite different from each other. Therefore, it is of great importance to determine 

appropriate strategies without losing the sensitivity of the parameters. To be precise, the strategy must be chosen 

by considering choice, crossover, and mutation options together. In this study, rank choice is used. In the rank 

selection method, the fitness values are ranked from the most appropriate to the least suitable one. This ranking is 

important in the transition of individuals to the next stage (generation).  Therefore, in order to maintain the 

sensitivity of the parameters in the study, it was ensured that this value was taken as a result in the selection of the 

best in the ranking even if there were very small differences between the conformity values of the function. In 

determining crossover and mutation operators, we used a strategy similar to choice strategy. The structures that 

remain unchanged on the chromosome are changed by selecting heuristic in crossover. 

As mentioned above, GAs work independently of initial values required by the model. Accordingly, we can write 

the model with the results obtained from GAs as follows: 

0,048
16.103, 22

t
y et   (6) 
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4. DISCUSSION 

The results obtained from genetic algorithms in this systematic and nonlinear least squares method are compared. 

It has been concluded that genetic algorithms can be used as an effective solution for solving such nonlinear 

models. 

The study demonstrates the need for initial values which are difficult to determine for the nonlinear least squared 

solution. However, GAs can produce the solution without requiring initial solutions by searching from many search 

points simultaneously. GAs, working independently of the assumptions of the models, can produce solutions close 

to solutions accepted as optimal solutions. This feature of GA is superiority to other search methods. The difference 

between the model parameters which are solved and the model parameters solved by GAs are due to the fact that 

GA is an intuitive method. The GA does not guarantee the optimum solution, but is acceptable. 

5.  CONCLUSION 

Genetic algorithms are used as an effective solution for solving problems that are not very difficult or possible 

with deterministic methods. The aim of this study is to show whether GA can be used as an alternative solution. 

The model discussed in this study is a model that can be solved by linearization. The purpose of the selection of 

this model is to compare the results of the model with the results obtained when the model is rectified. Considering 

the proximity of the results obtained here, GA can be used as an alternative solution method in the problems which 

cannot be solved by solution, cannot be solved by solution, or cannot be solved by deterministic methods such as 

derivative and integral. 

As a result of this study, which has been done by using nonlinear least square with the monthly average exchange 

rate data and the successful results obtained from genetic algorithms, we can suggest genetic algorithm approach 

as a tool for solving econometric problems involving complex nonlinear relations. 
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Özet 

 

Bu çalışma kapsamında Balıkesir İli Bigadiç ilçesine bağlı Çağış Köyünde yapılması planlanan Çağış Göletinin 

aks yerinin geçirimlilik ve duraylılık araştırmaları yapılmıştır. Çağış Göleti, Çağış Köyü ve çevresindeki tarım 

alanlarının sulama ihtiyacını gidermek amacıyla planlanmıştır. Yapılan bu çalışma kapsamında inceleme alanının 

1/25000'lik jeoloji haritası, aks yeri ve çevresinin ise 1/1000 ölçekli mühendislik jeolojisi haritası hazırlanmıştır. 

Bölgede bulunan jeolojik birimlerin mühendislik özellikleri tartışılmıştır.  

 

Bu çalışma kapsamında gölet aks yerinde ve rezervuar alanında açılmış olan 8 adet sondajın loglaması yapılarak 

birimler tanımlanmış ve RQD ölçümleri alınmıştır. Sondaj yerlerinde yapılan basınçlı su testi deneyi sonuçları 

değerlendirilerek Lugeon grafikleri çizilmiş ve emilme katsayısı ilişkileri incelenmiştir. Sondaj karotlarından 

yararlanılarak temelde bulunan killi kireçtaşları, kiltaşı-marn ardalanması ve tüfit olarak tanımlanan birimlerin 

ayrışma derecelerine göre sınıflaması yapılmış ve geçirimlilikle karşılaştırılarak kesitler hazırlanmıştır.  

 

Gölet alanında saha çalışmaları kapsamında süreksizlik ölçümleri yapılarak birimler fiziksel özelliklerine ve 

ayrışma durumlarına göre jeoteknik birimlere ayrılmıştır.  Gölet aks yerinde Hoek-Bray (1997)’in önerdiği  

dairesel  kayma için verilen grafik  yöntem kullanılarak yamaç duraylılığı analizi yapılmıştır.   

 

Anahtar Kelimeler: Gölet, RQD,  Geçirimlilik,  Şev Duraylılığı, Bigadiç(Balıkesir) 

 

1. GİRİŞ 

Bu çalışma D.S.İ. (Devlet Su İşleri) Genel Müdürlüğü tarafından Balıkesir İli Bigadiç İlçesine bağlı Çağış Köyü 

civarındaki tarım arazilerinin sulama ihtiyacını karşılaması amacıyla Çağış Köyü'nün yaklaşık 3 km güneyinde 

yapılması planlanan Çağış Göleti aks yerinin mühendislik jeolojisi özelliklerinin araştırılmasına yönelik olarak 

gerçekleştirilmiştir. 

Sulama amaçlı yapılacak olan göletin gövde tipi kil çekirdekli kaya dolgu olarak önerilmiştir. Gövde dolu savağı 

sol sahilde yapılması planlanmıştır. Gölet yerinde temel kayaçların özelliklerini belirleyebilmek için sondajlar 

yapılmış ve bununla beraber gerekli arazi çalışmaları yürütülmüştür. 

Göletin Tesis Edileceği Akarsu Adı:  Şarlak Dere 

Gölet Tipi                             : Kil çekirdekli kaya dolgu 

Amacı                                   : Sulama                    Talveg Kotu                               : 238 m 

Talvegden Yüksekliği          : 25 m                        Minimum Su Seviyesi                : 248 m 

Kret Kotu                              : 263 m                      Maksimum Su Seviyesi             : 259 m 

Kret Uzunluğu                      : 100 m                      Dolusavak Yeri                          : Sol Sahil 

Türkiye'nin kuzeybatısında, Marmara bölgesinin güneydoğusunda yer alan Balıkesir İli 40o 40’ve 39o 8’ kuzey 

enlemleriyle, 29o 1’ ve 26o 46’ doğu boylamları arasında yer almaktadır. İnceleme alanı Balıkesir İline yaklaşık 

20 km uzaklıkta, Bigadiç İlçesine bağlı Çağış Köyü'nün yaklaşık 3 km güneyinde yer almaktadır (Şekil 1). 
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Şekil 1. İnceleme alanı yerbulduru haritası. 

2. MATERYAL VE METOD 

2.1.  Laboratuar ve Arazi Çalışması 

İnceleme alanının 1/25000 ölçekli jeoloji haritasının hazırlanmasında yapılan arazi çalışmalarının yanı sıra önceki 

çalışmalardan da yararlanılmıştır. Bu çalışmada verilen jeolojik haritalar arazide yapılan ölçüm ve gözlemlere göre 

yeniden düzenlenmiştir. Ayrıca gölet alanının 1/1000 ölçekli jeoloji haritası da çalışma kapsamında arazi 

gözlemleriyle hazırlanmıştır. 

 

Şekil 2. Çağış gölet alanında yapılan sondaj çalışmaları (a)(b) ve SK-3'ten alınan karotlar (c) 

Laboratuar çalışmaları kapsamında kaya malzemesinin indeks özellikleri, ayrışma durumu ve dayanım özellikleri 

belirlenmiştir.  Bu nedenle bu çalışmada gölet (gövdesi) yeri ve rezervuar alanında yüzeylenen ve sondajlarda 

kesilen kaya malzemesinin fiziksel özellikleri ve tek eksenli basınç dayanımını bulunmuştur. Ayrıca arazide 

yapılan sondajlarda BST deneyleri de yapılmış ve laboratuarda bu deney sonuçları değerlendirilmiştir. 
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2.2 Gölet Yeri Jeolojisi 

Yapılan arazi çalışmaları ile laboratuar çalışmaları birleştirilerek gölet geri kayaçlarının jeolojik, fiziksel ve 

mekanik özellikleri belirlenmiş ve gölet alanının geçirgenliği araştırılmıştır. Çağış gölet yerinde Orta Miyosen 

yaşlı alt tüf, Üst Miyosen yaşlı alt boratlı zon ve Kuvaterner yaşlı alüvyon yer almaktadır (Helvacı, 1991) (Şekil 

3). 

Alt tüf, volkanik kaynaktan püskürme ile atılan, baskın olarak kül boyutundaki piroklastik malzemenin göle ve 

karaya düşmesiyle oluşmuştur. Bu birim içinde bentonitleşmeler bulunmaktadır ve yeşil-beyaz renklidirler. Alt 

boratlı zon çalışma alanında, alt tüf üzerinde uyumlu olarak yer alır. Paket halinde arazide gözlemlenen alt boralı 

zonda ince taneli kireçtaşı, yer yer de marn, kumtaşı ve kiltaşı ardalanmaları bulunmaktadır (Helvacı, 1991). 

 

Şekil 3. Çağış gölet Jeoloji Haritası 
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2.3 Jeoteknik Birimlerin tanımlanması 

Bu çalışmada jeoteknik birimlerin tanımlanması litolojik özellikler, ayrışma durumu ve süreksizliklerin 

özelliklerinden faydalanarak yapılmıştır. Arazide tanımlanan her jeoteknik birimde söz konusu bu özelliklerin 

değişiminin en az olmasına dikkat edilmiştir. Buna göre benzer özellikler gösteren jeoteknik birimler arazide 

tanımlanmıştır (Tablo 1) . 

Tablo 1. Çağış Gölet yeri ve civarında gözlemlenen şevlerde tanımlanan jeoteknik birimlerin özellikleri  

Jeoteknik 

birim 
Jeoteknik Birimin Özellikleri 
Litoloji RQD (%) σci(MPa) Jv(m-3) Ayrışma Durumu 

1a Killi kireçtaşı 76,18 43,27 6,86 Az 
1b Killi kireçtaşı 47,54 18,64 9,79 Orta 
2a Kiltaşı-marn ard. 81,75 15,7 10 Az 
2b Kiltaşı-marn ard. 46,1 10,89 11,95 Orta 
2c Kiltaşı-marn ard. 13,5 6,92 13,25 Yüksek 
3a Tüf 49,2 5,65 6,47 Orta 

(RQD: Kaya kalite göstergesi, σci: Tek eksenli basınç dayanımı, Jv: Hacimsel eklem sayısı) 

2.4. Gölet Yeri Geçirimliliği 

Gölet gövsde  yeri kayaçlarının geçirimliliği Basınçlı Su Testi (BST, Lugeon Test) ile belirlenmiştir. Bu yöntem 

kayaçlarda açılan araştırma sondajlarında geçirimliliğinin saptanması amacıyla, basınç altında kuyuya su 

enjeksiyonu yapma yöntemidir. Deneyi ilk defa uygulayan Maurice Lugeon, geçirimlilik birimini, 10 atm gerçek 

basınç altında 1 dakikada, 1 m uzunluğundaki deney zonunda litre olarak basılan su miktarı olarak belirlemiştir 

(Şekercioğlu, 2007). Deney yapıldıktan sonra değerler, geçirimlilik deneyi formuna işlenerek, her deney zonu için 

Lugeon eğrileri çizilmektedir. Bu eğri üzerinde, 10 atmosfer gerçek basınca karşılık gelen emilme katsayısı (1 

metrede 1 dakikada litre olarak emilen su miktarı), deney zonunun Lugeon birimi olarak geçirimliliğidir. Çeşitli 

nedenlerle, deney sırasında 10 atmosfer basınç uygulanamaması durumunda, deney sonuçları şu şekilde 

değerlendirilmektedir : 

                                                             LU = (Q × 10)/(P × L)                                              (1) 

Eşitlikte, LU: Lugeon (lt/dak/m), Q:Kuyuya verilen su miktarı (lt/dak), P : Uygulanan gerçek basınç (kg/cm2),   L 

: Kademe boyunu (m) ifade etmektedir (Şekercioğlu, 2007). 

Genel bir deney işleminde, deney zonuna önce artan, sonra azalan basınçlar uygulanarak her deney kademesinde 

oluşan kaçak miktarı ölçüldükten sonra, elde edilen değerler dikkate alınarak  Gerçek basınç-Emilme katsayıs 

grafiği çizilerek basınç altında süreksizliklerin (geçirimlilik) davranışı yorumlanır ve  kayaçların geçirimliliği, 

hesaplanmaktadır (Şekil 4).Lugeon değeri 1 den az ise “Geçirimsiz”, 1-5 arasında ise “Az Geçirimli”, 5-25 

arasında ise “Geçirimli”, 25’ten büyük ise “ Çok Geçirimli”  tanımları yapılır.   

 

Şekil 4. Lugeon deneyi ile geçirimliliğin hesaplanması 
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Gölet aks bölgesinde ve rezervuar alanında açılan sondajlarda yapılan basınçlı su testlerinin değerlendirilmesi 

sonucu geçirgenliği belirlemek amacıyla kesit alınmış ve değerlendirilmiştir (Şekil 5). 

Gölet aks bölgesinde sol sahilden sağ sahile doğru yaklaşık GB-KD doğrultulu alınan kesitte sol sahildeki SK-4'in 

üst seviyelerinde lugeon değerleri 25'in üzerinde olduğu için çok geçirimli olarak tanımlanmıştır (Şekil 5). 

Derinlere doğru inildikçe, özellikle 14. metreden sonra geçirimliliğin azaldığı tespit edilmiştir. Yüzeyden itibaren 

derine doğru çok geçirimli, geçirimli ve az geçirimli olarak devam etmektedir.  

SK-3'ün başlangıç seviyeleri çok geçirimlidir. Yine SK-4'teki gibi derinlere doğru inildikçe lugeon değerleri 

düşmekte olduğundan geçirimli ve az geçirimliye doğru geçiş söz konusudur. SK-2'de SK-3 ve SK-4'ten farklı bir 

durum söz konusudur. Yüzeye yakın yerlerde BST değerlerinin 6.7 ile 21.2 arasında değiştiği gözlenmiştir 

dolayısıyla geçirimli olarak tanımlanmıştır.  

 

Şekil 5. Gölet aks yerinde (SK-1,2,3,4) alınan kesit üzerinde jeoteknik birimlerin ve geçirimliliklerinin gösterimi.  

Sağ sahilde açılan SK-1 sondajına bakacak olursak, tamamen çok geçirimli birimlerden oluşmaktadır. Litolojik 

olarak tüf, killi kireçtaşı ve kısmen kiltaşı birimlerini içerse de hepsinin ortak özelliği olarak geçirimliliklerinin 

yüksek olduğu tespit edilmiştir. Hazırlanan kesite genel olarak baktığımızda; sol sahilde yer alan SK-4 ve SK-3'ün 

ilk seviyeleri geçirimli gibi gözükse de derinlik olarak yaklaşık 20 metreye indiğimizde az geçirimliye doğru bir 

değişim söz konusudur. Ancak sağ sahil için aynı durum söz konusu değildir. Özellikle sağ sahildeki üst kotta yer 

alan SK-1 kuyusunda lugeon değerleri artış göstermiş ve 74 ile 325 arasında oldukça yüksek değerler elde 

edilmiştir. 

2.5. Şev Duraylılığı 

Gölet alanında yapılan yamaç duraylılığı analizi için sol sahil ile sağ sahil arasında bir kesit alınmıştır.Gölet aks 

yerinde aksa paralel alınan kesitte görüldüğü gibi ayrışma ve litolojiye göre ayırtlanmış birimler; orta derecede 

ayrışmış killi kireçtaşı, az ayrışmış killi kireçtaşı, ileri derecede ayrışmış kiltaşı-marn ardalanması, orta derecede 
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ayrışmış kiltaşı-marn ardalanması ve az ayrışmış kiltaşı-marn ardalanması şeklinde yer almaktadır. Yapılan arazi 

ve laboratuar çalışmaları ayırtlanan bu jeoteknik birimlerin fiziksel ve mekanik özellikleri ayrıntılı şekilde 

incelenmiş ve yamaç duraylılığı analizleri yapılmıştır. amaç duraylılığı analizi için kullandığımız yöntem Hoek ve 

Bray(1977) tarafından homojen şevlerde meydana gelen dairesel kaymalar için geliştirilmiş olup, yöntemin 

uygulanmasında kayma yüzeyinin topuktan geçtiği varsayılır. 

                                

    (a)                                                                            (b) 

Şekil 6. Şekil Dairesel kaymanın grafik yöntemle analizinde geçerli olan yeraltısuyu koşulları (Hoek ve Bray, 

1977) (a), Güvenlik katsayısı abağı (b) 

Arazi çalışmalarındaki gözlemlere de dayanarak Hoek ve Bray tarafından önerilen yeraltısuyu koşullarından 4. 

koşul seçilmiş ve bu koşul için oluşturulan sonuç abağından faydalanılarak güvenlik katsayısı hesabı yapılmıştır 

(Şekil 6). 

Tablo 2. Her jeoteknik birim için hesaplanan c (kohezyon) ve ϕ: içsel sürtünme açısı değerleri 

JTB 1a 1b 2a 2b 2c 3a 

 ϕ 

 

max 45 33,94 23 17,64 12,13 26,86 

ort 44 31,18 23,15 18,86 14,58 26,82 

min 40,6 30,51 22,52 18,03 14,15 29,53 

c 

Mpa 

max 1,574 0,305 0,135 0,088 0,052 0,145 

ort 1,165 0,186 0,135 0,096 0,066 0,145 

min 0,736 0,159 0,184 0,089 0,062 0,169 

(1a: Az ayrışmış killi kireçtaşı. 1b: Orta ayrışmış killi kireçtaşı, 2a: Az ayrışmış kiltaşı marn ard.,  2b; Orta ayrışmış 

kiltaşı marn ard., 2c: Yüksek ayrışmış kiltaşı marn ard., 3a: Orta ayrışmış tüf, ϕ: içsel sürtünme açısı, c: kohezyon) 
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Dairesel kayma analizi çin önerilen grafikten faydalanılarak güvenlik katsayısı hesaplanmıştır. Ancak grafikte 

hesapladığımız (C/γHFtanϕ) ile şev eğimleri kesişmediği için grafikten faydalanılarak her bir durum için dağılım 

eğrisi çizilmiş ve bunun sonucunda güvenlik katsayısı değerleri elde edilmiştir. 

Şev duraylılığı analizi için bu yöntemde c ve ϕ değerleri için minimum, ortalama ve maksimum koşullar dikkate 

alınarak güvenlik katsayısı hesabı yapılmıştır (Tablo 2). 

Ancak kullanılan sonuç grafiğinde her iki sahil için de çakışan bölgede sonuç eğrisi bulunmadığı için grafikten 

faydalanılarak her bir koşul için dağılım eğrileri çizilmiş ve bunun sonucunda güvenlik katsayısı değerleri 

hesaplanmıştır (Şekil 7). 

Elde edilen grafikler sonucunda Fsol(min)= 2.8, Fsol(ort)= 3, Fsol(max)= 3.8, Fsağ(min)= 2.9, Fsağ(ort)= 3.4 ve 

Fsağ(max)= 3.9 olarak hesaplanmıştır. 

 

Şekil 7. Hesaplanan F değerleri. 

3. SONUÇ 

Balıkesir Bigadiç ilçesine bağlı Çağış köyünde yapılması planlanan Çağış Göletinin aks yerinde mühendislik 

jeolojisi araştırmalarına yönelik olarak yapılan bu çalışmada aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. 

Gölet aks yeri ve rezervuar alanında litolojisi farklı olan üç adet birim tanımlanmıştır. Bu birimler; Alt Boratlı 

Zon’a ait üstte killi kireçtaşları ile bunların altında yer alan kiltaşı- marn ardalanmasından oluşan istif ve Alt Tüf 

birimidir. 

Gölet aks yerinde yapılan sondajlarda yapılan ölçümlerle;  yeraltı su seviyesi (YASS)  akarsu kanalında yüzeyden 

yaklaşık 5.5 m derinde olup akarsu tabanından daha düşük kotta yer aldığı, yeraltı su seviyesi eğimin sol sahilden 

akarsuya doğru çok küçük eğimle hareket ettiği, sağ sahilde ise yeraltı suyunun yine çok düşük eğimle  vadi dışına 

doğru yönlendiği belirlenmiştir. Özetle, Çağış gölet yerinde akarsu yeraltı suyunu beslemekte olup, sağ sahilde 

yeraltı suyu vadi dışına doğru yönelmiş durumdadır. 
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Gölet aks yerinde açılan sondajlarda her 2 metrede bir yapılan BST deneylerinin değerlendirilerek  bu sondajlarda 

kesilen kaya kütleleri geçirimliliğe göre sınıflandırılmıştır. Bu çalışmada,  gölet aks yerinde sağ yamaçtaki  50 m 

ve 40 m derinliğe sahip sondajlarda geçilen kaya kütlelerinin geçirimliliği 74-325 Lugeon arasında değişmekte 

olup  bu kaya kütleleri “Çok geçirimli” ve “geçirimli “ sınıfında yer almaktadır. Sol yamaçta  yapılan sondajda ise  

24 m derinliğe kadar “Çok geçirimli” ve “geçirimli “ sınıfında yer alan kaya kütleleri yer almakta olup 24m 

derinlikten sonra gözlenen “Az geçirimli kaya kütle zonu Şarlak deresine doğru eğimli olup bu zon vadi  

tabanındaki sondajda  42 m derinlikte kesilmiştir. 

Gölet aks yerinde  yapılan yamaç duraylılığı analizlerinde  güvenlik katsayısı sol yamaç için 3 sağ yamaç için ise 

3.4 olarak hesaplanmış olup bu yamaçların duraylı olduğu görülmüştür.  

4. TARTIŞMA 

Rezervuar alanında  kayaçların “Çok geçirimli” ve “geçirimli” sınıfında yer alması, bu çok geçirimli ve geçirimli 

kaya kütlesi zonlarının kalınlıkları ile   yamaçlarının eğimleri birlikte ele alınmalıdır. Rezervuar alanında su 

kaçaklarının olmaması için  a)söz konusu alanın kille kaplanması, b)jeomembranla kaplanması ve c) enjeksiyonla 

geçirimsizliğin sağlanması şeklinde üç seçenek bulunmaktadır. Sağ sahilde enjeksiyon perdesini saplayacak 

geçirimsiz veya az geçirimli birimlerin bulunmayışı ve yine sağ sahilde yeraltısuyu akım yönünün yan vadiye 

doğru olması nedeniyle aks yeri ve göl alanında geçirimsizliği enjeksiyon perdesi ile sağlamak mümkün değildir. 

Gölet aks yeri ve göl alanında geçirimsizliği sağlayabilmek için gövde altında kil çekirdekten başlayarak tüm göl 

alanını kapsayacak şekilde kaplama yapılması gerekmektedir. 
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Özet 

Web kamerası gibi düşük maliyetli ekipmanlar kullanılarak göz aracılığı ile insan bilgisayar etkileşim sistemlerinin 

geliştirilmesi güncel çalışma alanlarından birisidir. Bu tür sistemlerde bakılan noktaların tespiti, ekran ve kameraya 

uzaklığa bağlı olduğundan kullanım öncesinde bir kalibrasyon aşamasına ihtiyaç duyulur. Bu aşamada 

kullanıcılardan ekran üzerindeki belirli noktalara bakması istenir. Böylece, web-kamerası ile alınan görüntü 

bilgisinin bakış alanına dönüştürülmesine izin veren referans değerler belirlenir. Referans değerlerin çeşitli 

sınıflandırıcılara öğretilmesi mümkün olur.  Bu aşamanın uzun sürmesi ve kalibrasyonun ardından 

sınıflandırıcıların eğitimi için belirli bir süre gerekmesi sebebiyle zaman kayıplarına neden olmaktadır. Bu 

problem, bu alanda üstesinden gelinmesi gerekli önemli bir sorunu oluşturmaktadır. Bu çalışmada, ekran üzerinde 

sadece 3 noktaya bakılması ile kalibrasyon yapılmasına imkan veren bir yöntem önerilmiştir. Yöntemle; bilgisayar 

ekranı üzerindeki sol üst köşe, merkez ve sağ alt köşeye bakıldığında insan bilgisayar etkileşim sistemi için komut 

olarak kullanılabilecek 23 noktanın koordinatları doğrusal interpolasyon ile hesaplanarak bir K-En yakın komşu 

(KNN) sınıflandırıcısına anında öğretilmekte böylece kalibrasyon süreci çok kısa sürede tamamlanabilmektedir. 

Önerilen kalibrasyon yönteminin kullanıldığı insan bilgisayar etkileşim sistemi 5 denek üzerinde denenmiş, 

deneklerin kalibrasyon sürecini ortalama 4,4 saniyede tamamlayabildikleri görülmüştür. Bu kalibrasyon 

sonrasında, deneklerin ekran üzerinde önceden belirlenmiş 23 noktaya bakmaları istenmiş, bakılan noktalar 

ortalama %95,6 doğrulukla tespit edilebilmiştir.  

 

Anahtar Kelimeler: İnsan bilgisayar etkileşimi, göz bakış tespiti, kalibrasyon, görüntü işleme 

 

1. GİRİŞ 

Son yıllarda bilgisayarların ve mobil cihazların günlük hayatta kullanımın hızla artması, insan bilgisayar 

iletişiminin geliştirilme çalışmalarını da hızlandırmıştır. Çalışmalar arasında doğal ve rahat bir iletişim sağladığı 

için göz bakışı izleme yöntemleri de çok popülerdir. Kişinin dikkatini çeken bir noktaya odaklandığında oluşan 

görüş hattına göz bakışı (eye gaze) denir (Skodras, Kanas, & Fakotakis, 2015). Göz bakışı izleme takip 

yöntemlerinde ise video tabanlı olanlar diğer yöntemlere göre (göz küresine lens, benek, arama bobini takma ya 

da EOG ) kullanım kolaylığı, sıhhi olması ve pratikliği nedeniyle araştırmacılara daha çekici gelmeye başlamıştır 

(Cristina & Camilleri, 2018). Video tabanlı yöntemlerde Infra-Red (IR) gibi aktif ışık kaynaklı sistemler ve web-

kameraları kullanılmıştır. Aktif ışık yaklaşımları özel ekipmanlar gerektiren nispeten pahalı sistemlerdir (Skodras 

et al., 2015).  

Video tabanlı göz bakış tahmin yöntemleri üç aşamadan oluşmaktadır. Birinci aşama göz ve gözün konumunun 

tespitinin yapılmasıdır. Yapılan araştırmalarda göz tespiti için kullanılan yöntemler Hansen-Ji ve Cristina-

Camilleri taramalarında kategorize edilmeye çalışılmıştır (Cristina & Camilleri, 2018)(Hansen & Ji, 2010). Her 

iki çalışmada da şekil, görünüm ve özellik tabanlı yöntemler olarak üç kategoriye ayrılmışlardır. Şekil tabanlı 

yöntemler, göz bölgesini geometrik bir modele uydurmayı temel almışlardır.  Görünüm tabanlı yaklaşımlar ise 

göz alanını yoğunluk dağılımını ya da tepkilerinin filtrelenmesi bilgilerini kullanır. Özellik tabanlı sistemler gözün 

merkezi, kenarları ve köşeleri gibi özelliklerini kullanan yöntemlerdir.   

İkinci aşama kalibrasyon aşamasıdır. Bu tür sistemlerde bakılan noktaların tespiti, ekran ve kameraya uzaklığa, 

pozisyona bağlı olduğundan kullanım öncesinde bir kalibrasyon aşamasına ihtiyaç duyulur. Bu aşamada 
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kullanıcılardan ekran üzerindeki belirli noktalara bakması istenir. Böylece, web-kamerası ile alınan görüntü 

bilgisini bakış alanı ile ilişkilendiren referans değerler belirlenir. 

 

Üçüncü ve son aşama ise bakışın hedef konumunu ya da yönünü saptamaktır. Bu işlem için çeşitli istatistiksel 

yöntemler, uzman sistemler ve çeşitli sınıflandırıcılar kullanılmıştır.  

Yukarıda vurgulandığı gibi bakış tahmininde kalibrasyon mutlaka yapılmalıdır. Bu aşamaya kullanıcıların aktif 

olarak katılması gereklidir. Kalibrasyon aşamasının uzun sürmesi zaman kaybına neden olmakta ve kullanıcıları 

yormaktadır. Kullanıcılar kalibrasyon aşamasının yorucu olduğunu düşünürlerse aktif katılım gerçekleşmeyebilir. 

Son dönemlerde yapılan çalışmalarda, kalibrasyon sürecini hızlandırmak, sınırlandırmak veya kullanıcıya 

hissettirmeden örtülü bir şekilde tamamlamak üstesinden gelinmesi gelen konulardan biri olarak görülmektedir 

(Cristina & Camilleri, 2018).  

Bu çalışmada, kullanıcının ekran üzerinde sadece 3 noktaya bakması ile kalibrasyon yapılmasına imkan veren 

hızlandırılmış bir kalibrasyon yöntemi önerilmiştir. Böylece ekran üzerinde kalibrasyonu sağlayan nokta sayısı 

azaltılarak kullanıcıların kalibrasyon aşamasında daha az çaba ve zaman harcayarak, yorulmalarının önüne 

geçilmiştir. 

 

2. MATERYAL VE METOD 

Bu bölümde geliştirilen sistemde kullanılan donanım, geliştirilen yazılım ve test düzeneği hakkında bilgiler 

verilmiştir.  

 

2.1 Donanım 

Çalışmada, Windows 2010 işletim sistemli, Intel Core i3 - 3.30 GHz işlemci ve 4GB RAM kapasitesine bir 

bilgisayar kullanılmıştır. Bilgisayarın ekranı, 22 inç (27x48cm) büyüklüğünde ve  1920X1080 çözünürlüğü 

desteklemektedir. Kullanılan web-kamerası (Bewel-BC91), standart çözünürlük-kare sayısı (640X480, 320X240, 

25fps vb. gibi) değerlerini destekleyen, sabit lensli basit bir kameradır. Web-kamera, camları çıkarılmış basit 

plastik bir gözlük çerçevesine Şekil 1’deki gibi entegre edilmiştir. 

   

 

Şekil 1. Gözlük çerçevesine entegre edilmiş web kamerası 

2.2 Yazılım 

Program geliştirme ortamı olarak MATLAB yazılımı kullanılmıştır. Video görüntülerini alma ve görüntü üzerinde 

işlem yapabilmek için yazılım üzerindeki “MATLAB Image Acquisition Toolbox” bileşeninden yararlanılmıştır. 

Sistemin kolay kullanılabilmesi için bir grafik kullacı arayüzü geliştirilmiştir. Geliştirilen arayüz Şekil 2’de 
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verilmiştir. Arayüzün üzerinde 23 nokta belirlenmiştir. Arayüz üzerinde “BAŞLAT”, “DURDUR” ve “KAPAT” 

düğmeleri ile beraber alınan görüntü üzerindeki iris dairesinin işaretlenerek gösterildiği bir resim alanı da 

bulunmaktadır. Ortada kırmızı renkte bulunan halka resmi, kullanıcının kafa pozunun ayarlanması için 

kullanılmaktadır. Web-kamerasının lensinin, göze dönük olan kenarlıkları beyaza boyanmıştır. Böylece tam gözün 

önünde bir beyaz halka görüntüsü elde edilmiştir. Kullanıcıdan gözünün önündeki beyaz renkli halka görüntüsü 

ile ekrandaki kırmızı renkli halkayı üstüste getirmesi istenmiştir. Böylece kullanıcının kafa pozisyonun 

ayarlanması sağlanmıştır.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Geliştirilen arayüz 

  

Göz irisinin tespiti için 320X240 çözünürlükte siyah-beyaz görüntü alınmaktadır. İnsan gözünün sıçrama (saccade) 

hızı 10-100 ms arasındadır(Duchowski, 2007).  Bu nedenle web-kamerasından 100 ms de bir görüntü alınmıştır. 

Alınan görüntüler iris merkezde olacak şekilde 177X100 boyutlarına düşürülerek hesaplama yükü azaltılmaya 

çalışılmıştır. İris çapı yaklaşık olarak 12,5 mm büyüklüğünde bir daire şeklindedir (Duchowski, 2007). İrisin 

dairesinin tespiti için Hough dönüşümü kullanan imfindcircles adındaki Matlab fonksiyonu kullanılmıştır. 

Fonksiyon çıktı olarak, belirlenen dairenin merkez koordinat değerlerini üretmektedir.  

Kalibrasyon aşamasında, görsel ve işitsel uyarılarla kullanıcının hangi noktaya bakması gerektiği vurgulanmıştır.  

Her görsel ve işitsel uyarıdan sonra 2 saniye beklendikten sonra video görüntüsünden arka arkaya 3 resim karesi 

üzerindeki iris merkez koordinat değerleri tespit edilmiştir. Tespit edilen 3 adet merkez koordinat değeri K-en 

yakın komşu  (K-Nearest Neighbor-KNN) sınıflandırıcısının eğitim kümesi olarak saklanmaktadır.  

Yazarların önceki çalışmalarında kalibrasyon aşamasında her bir nokta için bu işlemler tekrarlanmaktadır(Yildiz 

& Yorulmaz, 2018). Bu çalışmada önerilen yöntemde ise referans olarak seçilen yalnızca 3 temel nokta için 

değerler belirlenmesi ile kalibrasyon süreci sonlandırılmaktadır. Seçilen referans noktalar Şekil 3 de görüldüğü 

gibi ekranın sol üstündeki 11 numaralı nokta, merkezdeki 2 numaralı nokta ve son olarak sağ alttaki 13 numaralı 

noktadır.  

Şekil 3’de verilen 3 nokta için kalibrasyon süreci tamamlandıktan sonra geri kalan 20 noktanın iris koordinat 

değerleri doğrusal interpolasyon kullanılarak hesaplanmaktadır. Tüm değerler KNN sınıflandırıcısının eğitim 

kümesi olarak belirlenmektedir. Geliştirilen algoritma Şekil 4’deki akış diyagramında verilmiştir.  
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Şekil 3. Arayüzde seçilen referans noktalar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4. Akış diyagramı  

Video çerçevesini siyah-beyaz oku 

Iris dairesinin öz niteliklerini 

(merkez koordinatlarını) belirle 

Iris çerçevenin tam merkezinde 

olacak şekilde video çerçevesini 

 

Kalibrasyo

n bitti 

E 

H 

Temel 3 noktanın 

özniteliklerini 

depola 

k-NN 
sınıflandırıc

ı 

Nokta 1 
Sınıf 1 

  
  

Nokta 23 Sınıf 

23 

3 nokta 

depoland

ı mı? 

H 20 noktanın 

özniteliklerini 

hesapla ve 

sınıflandırıcıy

a öğret 
Kalibrasyonu 

bitir 
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2.3 Test düzeneği 

Bu çalışmanın testleri, 5 genç ve sağlıklı denek üzerinde yapılmıştır. Öncelikle, deneklere sistem ve test prosedürü 

hakkında kısa bilgi verilmiştir. Deneklerden, kamera entegre edilmiş özel gözlüğü takmaları istenmiştir. Ekrandan 

yaklaşık 50 cm uzakta, rahat pozisyonda ve gözünün dik karşıya bakış doğrultusu,  geliştirilen arayüzdeki 2 

numaralı noktanın karşısına gelecek şekilde oturtulmuşlardır.  Web-kamerası üzerindeki beyaz boyalı halkanın 

ekran ortasındaki kırmızı renkli halka üzerine getirmeleri söylenmiştir. Deney sırasında başlarını hareket 

ettirmemeleri sadece gözleri ile uyarı sesi ile beraber ekranda renklendirilen kalibrasyon noktasına bakmaları 

istenmiştir. Kalibrasyon aşamasından sonra deneklere, deney yöneticisi tarafından ekran üzerindeki tüm noktalar 

sunum çubuğu ile karışık sırada gösterilerek, gösterilen noktaya bakmaları istenmiştir. Yazılım bakılan noktayı 

kalibrasyon aşamasındaki gibi farklı renkte göstermektedir. Böylece görevin başarılı ile yapılıp yapılmadığı 

anlaşılmaktadır.  

3. SONUÇ  

Deney sürecinde, deneklere verilen görev ile renklendirilen nokta aynı ise yazılımın bu noktayı doğru tespit ettiği, 

farklı ise hatalı tespit edildiği kabul edilmiştir. Deneydeki doğru ve hatalı tespit sayıları ve başarım oranları Tablo 

1’de verilmiştir. Kalibrasyon aşaması ortalama 4.4 saniyede tamamlanmıştır. 

Tablo 1. Doğru-Hatalı Tespit Sayıları ve Başarı Oranları 

Denek Doğru Tespit Hatalı Tespit Başarım 

1 23 0 %100 

2 22 1 %95,65 

3 23 0 %100 

4 21 2 %91,30 

5 21 2 %91,30 

 

4. TARTIŞMA 

Geliştirilen sistem, ortalama %95,65 başarı ile deneklerin bakış konumlarını doğru olarak tespit edilebilmiştir. 

Önceki çalışmamızdaki ortalama başarım değerinin (%97,64) çok az altında bir sonuç alınsa da bu çalışmadaki 

nokta sayısı önceki çalışmadan daha fazladır (Yildiz & Yorulmaz, 2018). Taranan çalışmalardaki başarım oranları 

%95,66 ila %98.46 arasındadır (Wu, Yeh, Hung, & Tang, 2014)(Durna & Arı, 2016). Nokta sayısının çok olmasına 

rağmen başarım oranının diğer çalışmalarda elde edilenlerden çok düşük olmaması umut vericidir. En çok hatalı 

tespit yapılan kullanıcıların hatalı tespit noktaları ortaktır. Dolayısı ile bu noktalar çıkartıldığında sitemin %100 

başarı ile çalışabileceği öngörülmektedir. Ekran üzerindeki bütün noktaları kullanmadan, yalnızca 3 referans nokta 

ile kalibrasyon aşamasının tamamlanması ile kullanıcıların daha az çaba ve zaman harcayarak yorulmalarının 

önüne geçilmiştir.  

İleriki çalışmalarda kalibrasyon işleminin, sistem kullanıldığı sürece dinamik bir şekilde, sürekli olarak yapılması 

hedeflenmektedir. Kullanıcının küçük kafa hareketleri veya pozisyon değişimlerine göre sistemin kendisini 

yeniden kalibre etmesi hala araştırmacıların üstesinden gelmesi gereken zorluklardan birisidir.  
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Özet 

Tasarım metodlarının araştırılması ve geliştirilmesi, tasarımla uğraşan tüm alanların ortak konusudur. 

Mühendislik disiplinlerinde ve özellikle endüstriyle ilgili tasarım konularında metodların kullanımı ve 

geliştirilmesi çok önemlidir. Mekanik ürün veya sistemin tasarımını etkileyen birçok neden 

bulunmaktadır ve bu nedenler arasındaki etkileşimin çok iyi bilinmesi gerekmektedir. Böylelikle 

kavramsal tasarım aşaması içerisindeki yeni çözümler üretilebilir ve bunlardan en uygun olanları ayrıntılı 

tasarım ya da üretim için seçilebilirler. Bu çalışmada, kavramsal tasarım aşamasında karar verme 

tekniklerinin önemi ve kullanım örnekleri gösterilmiştir. Takım tezgahı çözüm uzayı örneğiyle karar 

verme işlem analizi yapılmıştır. Doğru karar verme teknikleri kullanılarak, tasarım süreci kısaltılabilir 

ve karar verme sürecinde kararlılık sağlanabilir.  

Anahtar Kelimeler: Tasarım metodu, kavramsal tasarım, karar verme. 

 

1. GİRİŞ 

 

Yüzyıllar boyunca oluşturulmuş bir tasarım ürününün geliştirilmesi gerekliliği ortaya çıkması durumunda, ürün 

biçiminin tamamen değişmesi ihtimalide oluşabilmektedir. Geleneksel tasarım metodlarında, genç tasarımcıların 

başarılı tasarımlar yapabilmeleri için uzun süre çalışmaları gerekir. Geleneksel tasarım yöntemlerinde yeni bir 

ihtiyacı karşılayabilecek tasarım yapılabilmesine imkan yoktur. Geleneksel bir tasarımın temeli, tasarımın 

yapılması, kullanılması ve sonra da yeni ürünün geliştirilmesi ilkesine dayanmaktadır. Fakat yeni ihtiyaç ve isteklere 
olan talepler, yeni bir ürün için uzun zaman bekleme durumunu kesinlikle kabul edemez (Beyazıt, 1994). 

Tasarımda en kolay karar verilebilen konular tasarımcının denediği, gözlenmesi kolay ve üzerinde deneme 

yapma imkanı bulunan konulardır. Fakat insanlarla ilgili konular ele alınınca ve tasarlama metodları insanlara 

uygulanmaya çalışılınca, durum değişmektedir. Kendi dışımızda yer alan dünya ve insanların çevreyi algılaması, 

tepkileri konusunda kendi duygu ve düşüncelerimizle bir yargıya varırız. İnsanın çevreyi algılaması bir girdi (input) 

ve çıktı (output) problemidir. Bir makinaya verilen girdiyi tam ölçme olanağımız vardır, çıktıda bununla bağıntılı 

olarak elde edilir ve fiziksel bir yöntem kullanılarak ölçülebilir. Ancak yeni bir nesne karşısında iki insanın 

davranışının ne olacağını tahmin etmek güçtür. İki insanın aynı nesneye gösterdikleri tepkiler aynı olacağı gibi, 

tamamen birbirinin tersi de olabilir (Murrel, 1965; Chapanis, 1965). 

Nesnelerin algılanmasında yanıltıcı durumlarla karşılaşmak normal bir durumdur. Algı problemleriyle uğraşan 

birçok kişinin kabul ettiği gibi göz kolayca bazı durumlarda yanılabilmektedir. Bütün bu nedenler, insanlarla ilgili 

büyük bir belirsizliğin olduğunu ortaya koymaktadır. Bu tür belirsizlikleri en aza indirmek veya ortadan kaldırmak 

amacıyla, tasarım sürecine yardımcı olacak metodlara gerek duyulur. Yeni tasarım metodları, modern tasarlama 

problemlerine bazı parçacı çözümler getirecek niteliktedir. Bu nedenle geleneksel yöntemlerin tamamen terk 

edilmesi olanaksızdır. Henüz yenisi uygulanmaya başlanmadan eskisinin kullanılmaya devam etmesi gerekir. 

Geleneksel tasarımda konu değiştirebilme kolaylığı vardır. Eskiz yapma, çeşitli kısımlar arasındaki ilişkileri 

kolayca değiştirebilme olanağı vardır. Tasarım probleminin ölçüsü büyüdükçe, tasarımcı tarafından basitleştirme 

derecesi artırılarak, tasarım problemi kavranabilir ilişki düzeyine indirilir. Bu yüzden, tasarım problemini farklı 

parçalara ayırıp, üzerinde yoğunlaşarak, çeşitli alternatifler ve optimum çözüm arama imkanı bulunur. Bu 

basitleştirme ve kavranabilir düzeye indirme çabası sırasında, etkenlerin en önemli kabul edilenleri üzerinde 

çalışmalar yoğunlaştırılır. Tasarım aşamalarında alınacak kararların sayısı kavranabilmeyle sınırlanarak en aza 

indirilir. En büyük güçlük, bu noktada ortaya çıkmaktadır. Basitleştirmenin çok ileri götürülmesi halinde, kişisel 
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ve toplumsal kısıtlayıcıların da etkileri altında ele alınan tasarım probleminin bazı temel özellikleri ihmal 

edilmekte yada değişikliğe uğramaktadır. Yeni tasarım metodları, geleneksel tasarım metodlarından daha karmaşık 

görülmektedir. Bunun nedeni olarak, tasarım işlevini etkileyen ve her geçen gün artan teknik yada çevresel 

etkenlerdir (Beyazıt, 1994). Endüstriyel bir ürünün tasarımı, karmaşık işlemler sonucunda karar verilerek yapılan 

mühendislik işlemidir. Çoğunlukla ihtiyacın tanımlanmasıyla başlayan bir dizi işlem sırası içerisinde problemin 

optimum çözümü aranırken bütün bu işlemlerin sonunda ayrıntılı olarak ürün tasarımına karar verilir. Genellikle, 

tasarım işlemi üç aşamadan meydana gelir. Ürün tasarımındaki ilk safha şartname aşamasıdır. Bu aşamada ürün 

hakkında bilgiler toplanır ve istenilen şartlar kesin olarak belirlenir. Tipik bir ürün tasarımı şartnamesi içerisinde 

performans, kalite, güvenilirlik, emniyet, ürün kullanım ömrü, estetik ve ergonomi belirtilebilir. İkinci safhada, 

ürün için kavramsal tasarım aşaması uygulanılmaktadır. Kavramsal tasarımın temel görevi, tasarım şartnamesini 

karşılayan bütün fiziksel çözümlerin aranmasıdır. Ürün tasarımının üçüncü ve son safhası ayrıntılı tasarım 

aşamasıdır. Ayrıntılı tasarım aşamasında ürün için gerekli düzenlemeler yapılır ve son kararlar veriler. İlgili veriler 

değerlendirilerek ürününe ait boyut ölçüleri belirlenir. Ürünü oluşturan her bir bileşenin şekillendirilmesi 

tamamlanarak bunlara ait malzeme seçimi ve imalat yöntemlerine karar verilir. Şekil 1’de ürün tasarımının 

aşamaları sıralı olarak görülmektedir.  

 

 

Şekil 1. Ürün tasarımı aşamaları (Hsu and Woon, 1998) 

 

Lotter tarafından yapılan çalışmada, tasarım aşamasında bir ürünün fiyatı % 75 kadar oranda etkilenebildiği 

görülmektedir. Çok daha önemli olan bir konuda, iyi düşünülmemiş olan kavramsal tasarım aşaması ardından 

yapılacak çok iyi düzeydeki ayrıntılı tasarım aşamasıyla ürünün fiyat ve performansında gerekli telafi 

sağlanamamaktadır (Lotter, 1986). Kavramsal tasarım aşamasına, şartnameler aşamasının tamamlanmasından 

sonra başlanır. Kavramsal tasarım aşamasında ürünün tasarımı için olabilecek bütün alternatif çözümlerin 

bulunması amaçlanır. Bulunan bütün alternatif çözümler arasında bir seçim işlemi yapılarak, en uygun olan çözüm 

yada çözümler ayrıntılı tasarım aşaması için belirlenir. Mekanik sistemlerin ve ürünlerin tasarımında etkili 

olabilecek çok sayıda etken bulunduğundan, kavramsal tasarım aşamasında bulunan alternatif çözümler arasında 

en iyi ürününün seçilmesi son derece zor ve karmaşık bir işlemdir.  Mekanik bir ürün için karar verme aşamasıyla 

ilgili olarak, alternatiflerin fonksiyon, davranış ve yapısı açık olarak bilinmelidir.  Fonksiyonlar, tasarımcının 

planları ve isteği doğrultusunda oluşturulur. Davranışlar, istenilen fonksiyonu yapabilmek için belirlenmiş 

araçların izledikleri bir sıralı durumlardır. Yapılar ise, istenilen hareket ve davranışlara ulaşmamıza yardımcı olan 

fiziksel bileşenler yada biçimlerdir.  

Kuipers, bir buhar kazanına ait emniyet valfi örneğiyle bu elemanlar arasındaki farklılığı göstermektedir. 

Kuipers’e göre, buhar kazanı üzerindeki emniyet valfinin fonksiyonu, kazanın patlamasını engellemektir. Valfin 

davranışı veya hareketi ise, çeşitli fiziksel bileşenler arasındaki bağlantılar ve fiziksel düzenekler sayesinde basınç 

farklarını kontrol ederek tehlikeli bir durumda açılmasıdır (Kuipers, 1984). 

 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                          1465 

 

 

 2. SİSTEMATİK TASARIM TEKNİKLERİ 

 

Klasik tasarım tekniklerindeki eksiklerin görülerek, düzeltilmesi için tasarım işleminin formülize edilmesine 

yönelik ilk çalışmalar özellikle 2.Dünya savaşı sıralarına rastlar.  Bundan sonraki zaman dilimlerinde sürekli 

gelişerek, yeni daha esnek temsil teknikleri olan tasarım yöntemleri üzerine araştırmalar yoğunlaşmıştır. Sistematik 

tasarımın günümüze kadar gelmesini sağlayan Hansen, Rodenacker, Roth, Koller, Pahl ve Beitz, Kusiak,  

Ehrlenspiel ve John gibi araştırmacıların geliştirdikleri tasarım teknikleri sayesinde olmuştur (Bozdemir ve Eldem, 
2002). 

Hansen, sistematik tasarım üzerine fikirlerini ilk olarak 1950 yılında sunmuşlardır. Hansen bu çalışmasını 
genişleterek 1965 yılında geniş kapsamlı bir standart çalışması yapmıştır.   

Rodenacker kullandığı sistematik tasarım yöntemi Hansen’in yönteminden sonra en fazla etki yapanlardan bir 

tanesidir. Bu yöntem, bütün makinaların amaç veya fonksiyonları karşıladığı temelinden başlayarak, tasarım 

yöntemini soyuttan somuta doğru bilgi iletimi biçiminde özetlenebilir. Rodenacker’in tasarım yönteminde 

kullanılan ve kural 2’de belirtilen fonksiyon yapılarının iki temel bölüme dayanır. Bu fonksiyonlar birleştirme ve 

değiştirme bölümleri olarak adlandırılır. Değiştirme fonksiyonlarında, enerji akışının, malzemenin yada teknik 

sistemin içerisindeki sinyalin biçimleri değiştirilir. Kural 3’ e uygun olarak ise en uygun fiziksel işlem seçilirken 

zaman faktörü göz önünde bulundurulmalıdır. Kural 4’ içerisinde ilgili tasarım işlemi için son şekillendirmenin 

belirlemesi yapılır. Belirleme işleminde parçanın çalışma yüzeyleri, malzemesi ve hareket biçimi gibi etmenler 

yapılacak işlemi doğrudan etkileyen sebeplerdir (Pahl and Beitz, 1996). Şekil 2’ de Rodenacker’ in tasarım 
işleminin adımlarının görülmektedir.  

 

 
Şekil 2. Rodenacker’ e göre tasarım basamakları (Pahl and Beitz, 1996) 

 

Roth tasarım işlemini bazı özel aşamalara ayırmıştır. Bu yöntemdeki ilk aşama problemin tarifi ve şartların analiz 

edilmesiyle başlar.  Belirlenen fonksiyonlar, teknik ihtiyaçlar ve maliyet kriterleri kullanılarak tasarım 

kataloglarından seçimler yapılır. Görevin tanımlanması aşaması tamamlanınca fonksiyonel aşamaya başlanır. Bu 

aşama içerisinde ilgili fonksiyon yapıları belirlenir. Roth’un sistematik tasarımda kullandığı; birleştir, değiştir, 

depola ve malzeme, enerji yada bilginin yönlendirilmesi fonksiyonları kullanılarak “Genel fonksiyonlar” oluşturur 
(Pahl and Beitz, 1996; Rodenacker, 1970).  

Koller tasarım işlemi çok sayıda basamaktan oluşur ve bu basamaklar arasındaki ilişkiler kurulmuştur.  

Bileşenler arasındaki ilişkiler kullanılarak hazırlanan algoritmik yapılar yardımıyla, tasarımın işleminin bilgisayara 

tanıtılması daha kolay olabilir. Koller’ in yaklaşımı sayesinde çok karmaşık teknik işlemler fiziksel fonksiyonlar 

olarak sadeleştirilerek kullanılır (Koller, 1979).  

Pahl ve Beitz’ in yapılandırdıkları tasarım yaklaşımını oluşturan temel aşamaları dört bölüm altında özetlemek 

mümkündür. Bu sistematik tasarım yaklaşımının oluşturan birinci aşamada görevin belirlenmesi yapılır. Görevin 

belirlenmesini aşaması içerisinde çözüme ulaşılabilmesi için gerekli olan şartname ihtiyaçları belirlenmesi yapılır.  

Elde edilen tanım bilgileri değerlendirilerek ayrıntılı tanım bilgileri elde edilir ve bunlar geliştirilir. Kavramsal 
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tasarım aşamasına görevin belirlenmesi tam olarak yapılınca başlanılır. Kavramsal tasarım aşamasında asıl yapılan 

görevler, fonksiyon yapılarının tesis edilmesi, çözüm prensiplerinin araştırılması ve değişik kavramların 

birleştirilerek yeni çözümler araştırılması olarak özetlenebilir. Şekillendirme tasarımı, en uygun olarak seçilen 

çözümlere ait yapıların fiziksel yapılarının belirlenmesi için, fonksiyonel yapılar ve değişik kavramlardan oluşan 

çözüm yöntemlerine uygun biçimler bulunmasına yöneliktir. Şekillendirme aşaması esnasında ekonomik ve teknik 
şartlar büyük ölçüde önem taşımaktadır (Bozdemir ve Toktaş 2001).  

 

3.    KARAR VERME 

Sistematik tasarım uygulamalarında, problemin çözüm amacıyla tarifi, gerekli tasarım parametrelerinin 

tespiti, çözüm uzayı sınırlarının belirlenebilmesi gibi istekler, şartname aşamasında gerçekleştirilir. Bu bilgilerin 

sağlanmasında, müşteri veya tasarımcının istekleri ve ihtiyaçları paralelinde oluşturulan sınırlandırıcılar 

kullanılmaktadır. Sistematik tasarım uygulamalarında, şartname ve karar verme aşamaları arasındaki kuvvetli 

ilişki geri beslemeyle desteklenmeli,  kullanıcı gerekli bilgi değişikliklerini sağlayabilmelidir. Bütün tasarım 

işlemlerinde mevcut problemin tanımlanması veya hesaplanmasıyla başlanır. Problemin tanımlanması sonrasında, 

tasarım çözümlerini oluşturan sonuçlardan uygun olanlarına ulaşılmaya çalışılır. Tasarlanan bu çözümler kümesi 

içerisinde istenilen özelliklerde çözüme ulaşılabilmesi için karar verme tekniklerinden yararlanılır. Problemin 

tanımlanması sırasında ileride karar verme işlemi içerisinde de kullanılacak,  amaçların listelenmesi, tasarım 

kriterlerinin belirlenmesi işlemine “Tasarım şartnamesi” denilir (Roozenburg and Eekels, 1995).  

Tasarım şartnamesi, üzerinde işlem yapılan tasarım probleminin özel çözümü olmamalı, aksine tasarımcıya 

kriter değerleri ve niteliklerini yargılayarak sonuç çıkarmasında yardımcı olmalıdır. Tasarım şartnamesi kısaca, 

tasarım önerisinin değerlendirilmesinde temel fonksiyon olarak görev yapmalıdır. İyi hazırlanan bir ürün 

şartnamesinden, çözüm önerileri içerisinden uygun olanı bulmak için yol göstermek, tasarım işlemlerinin 

yönetiminde yardımcı olmak, tasarım işleminin doğru şekilde ilerlemesini sağlamak için yol göstermek yada geri 

besleme sağlamak gibi özellikler beklenmektedir. Ürün tasarım problemine ait çözüm alternatifleri içerisinden 

en uygun olanının aranması sırasında, şartnamede tanımlanan ihtiyaçlar ve istekler gibi amaç bilgilerinin önemli 

rolü bulunmaktadır. Şekil 3’ de en iyi çözüme ulaşmak için izlenen yolda ihtiyaç ve isteklerin görevi 

anlatılmaktadır.  

 

Şekil 3. Alternatif ürün değerlendirmede ihtiyaç ve isteklerin rolü (Roozenburg and Eekels, 1995) 

Tasarlanan ürünün kalitesiyle tasarım şartnamesinin amaçları arasında bir uyum bulunmaktadır. Tasarım 

şartnamesinin kendisi de zaten insan düşünceleri tarafından tasarlanır. İyi hazırlanmış bir şartname tasarımında 

doğruluk, bütünlük, kullanışlılık, yeterlilik, özlülük, kullanılabilirlik gibi özelliklerin bulunması gerekir. Şartname 

hazırlama işlemi, ürün tasarımının tüm aşamalarını ve özelliklerini kapsamaktadır. Şartname aşamasında problemin 

tanımlanması ve bilgilerin kullanılır duruma getirilmesi sağlanır. Ürün şartnameleri ürünle ilgili bütün konulardaki 
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problemleri ve bilgileri kapsar. Ürün şartnamesi ortaya çıkacak ürünle ilgili tahminlere yer vermez. Şartname 

aşamasında başarılı sonuç alınabilmesi için işin başından sonuna kadar, tüm detaylara dikkat edilmeli ve yapılan 
işlemlerin çok ciddi olarak ele alınması gerekir (Keiroruz and Pabon, 1990).  

Sistematik tasarım karar verme aşamasında çözüm uzayı oluşturan tüm alternatifler, doğru çözümün 

bulunmasında birer adaydır. Kriterler iyi değerlendirilerek en uygun çözüm alternatifi yapısına karar verilebileceği 

gibi, aksine yapılan yanlış değerlendirme sonrasında tasarımı hiç arzu edilmeyen alternatif seçim sonucuyla 

karşılaşmak da mümkündür. Karar verme aşamasında karşılaşılan bu tip güçlükler, tasarımının fiziksel olarak 

gerçekleştirilmesindeki belirsizliklerle de ilgilidir. Fiziksel olarak yapılabilme, sistematik tasarım işleminin ve 

dolayısıyla karar verme aşaması çıkarım sisteminin temellerinden birini oluşturmaktadır. Sistematik tasarım işlemi 

sonucu yapılan kavramsal tasarım sonrasında, oluşturulan alternatif tasarım sayısı ne kadar fazla ve bu alternatiflerin 

değerlendirilmesinde kullanılacak karar kriterleri de gereğinden çok seçilirse, değerlendirme işleminin sonucuna 
ulaşmak çok uzun zaman alabilir.  

Torna tezgahının sistematik tasarımı uygulamasında, sistem bileşenleri değiştirilerek, tasarımı yapılacak ilgili 

torna tezgahının, kapasite, tip ve yapısal bazı özelliklerini değiştirmek mümkün olmaktadır. Hazırlanacak tasarım 

kataloğu bileşenleri içerisinden, şartname istemlerini doğrudan karşılayabilen, torna tezgahı bileşenlerinin tespit 

edilmesinde karar verme tekniklerinden yararlanılır. Şartname aşamasında bir sınırlama yapılmaz ise, torna tezgahı 

için elde bulunan temel sistem değişkenleri kullanılarak;  

Çözüm uzayı elaman sayısı = 5 x 3 x 3 x 6 x 4 x 4 x 4 x 3 x 3 =   155520 dir. Oluşturulabilecek bu tasarımlara 

ait, çözüm uzayı bağlantı grafiği Şekil 4’ de gösterilmektedir.  

 

 
Şekil 4.  Torna tezgahı çözüm uzayında alternatiflerin ilişkileri 

 

Uygun alternatif çözümlerin aranması işleminde kullanılacak sınırlayıcı sayısı ne kadar fazla olursa, en doğru 

çözüme ulaşmak o kadar kolaylaşır. Şekil 4’ deki torna tezgahı için gösterilen sınırlamasız çözüm sayısı örneğinde, 
kullanıcının tezgah gövde tipini “Gövde 1.1.” olarak belirlediği bir tasarım işleminde; 

 

Çözüm uzayı eleman sayısı = 1 x 3 x 3 x 6 x 4 x 4 x 4 x 3 x3 =   31104  adet  olarak bulunur.  

 

Tek bir değişkenin belirlenmesi durumunda bile, çözüm uzayını oluşturan çözümlerin sayısında çok ciddi 

bir küçülme olacaktır. Uygun alternatif çözümlerinin aranması sırasında, olasılık sayısının mümkün olduğu kadar 

azaltılabilmesi için, şartname aşamasında kullanıcıdan torna tezgahı tasarımı için mümkün olan tüm bilgilerin elde 

edilmesi gerekir. Bu bilgilerin elde edilmesinde çok iyi hazırlanmış şartname formları kullanılır. Ürün 

tasarımlarının değerlendirilmesinde veya birden fazla çözümü bulunan ürünler arasından en uygununun 

seçilmesinde karar verme teknikleri kullanılır. Tablo 1’ de örnek bir ürün için çıkarılmış alternatif çözüm tipleri 

A1, A2, A3 ve ürünün değerlendirilmesinde kullanılacak temel kriterler tipleri de C1, C2, C3, C4, C5, C6 olarak 

gösterilmektedir. Kullanılan Ci karar kriterleri, sistemin toplam maliyet fiyatı, sistemin ağırlığı, kullanım rahatlığı, 

diğer sistem bileşenleriyle uyum, ayarlama kolaylığı ve kullanım ömrü gibi değerlerden seçilmiştir.   
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Tablo 1. Alternatif değerlendirme Tablosu  (Roozenburg and Eekels, 1995) 

 

 

C1 

Maliyet 

C2 

Rahat 

kullanım 

C3 

Ağırlık 

(kg) 

C4 

Aletsiz 

ayarlanma 

C5 

Bileşenler

e 

Uygunluğ

u 

C6 

Ortalama 

Ömür (Yıl) 

A1 100.- + + 10 Hayır Orta 4 

A2 75.- + 13 Hayır Kötü 7 

A3 125.- + + + 20 Evet İyi 5 

 

Tablo 1’de alternatiflere ait kriterlerin belirlenmesinde, değişik kriterlerin farklı ölçeklerde değerlendirildiği 

görülmektedir. Maliyet, ağırlık ömür gibi kriterler nicel değerlerken, kullanım rahatlığı, aletsiz ayarlanabilme 

kriterleri niteliksel değerlerdir. Kullanılacak seçim kriterlerin toplam değerlendirmeye etki eden önem dereceleri de 

eşit olmayabilmektedir. Bir sistemde kullanım rahatlığı önemli bir kriterken, ayarlanabilme kriteri daha az önemli 
olarak düşünülebilir.  

Sıralı karar verme tekniklerinin tamamında, kriterler seçim üzerinde eşit oranda etki yapmaktadır. Seçim 

işleminde belirlenecek önemli kriterlerin toplam değerlendirme V(Ai) işlemi içerisinde etkide bulunması mümkün 

olmamaktadır.  Önem dereceli karar verme tekniklerinde ise, alternatif çözümlere etkide bulunan kriter değerlerine, 

seçim önceliğini belirleyecek şekilde ağırlık oranları verilir. Böylelikle, karar verici kriterlerin alternatifler 

üzerindeki etkilerini belirleyerek istenilen ölçek aralığı içerisinde alternatif üzerindeki toplam etki miktarını 
belirleyebilir.   

Alternatif ürünlerin kriterlerine ait sayısal ve niteliksel tüm değerlerin hesaplanabilir ifadelere dönüştürülmesi 

için, ölçekleme teknikleri kullanılır. Kullanılan örnek bir (1-9) ölçeğine ait yapı şu şeklide oluşturulabilir 
(Roozenburg and Eekels, 1995) :  

      9  = Çok iyi memnuniyet derecesi  

8,7,6  =  İyi memnuniyet derecesi 

      5  = Orta memnuniyet derecesi  

4,3,2  =  Ilımlı memnuniyet derecesi 

      1  = Kötü/Çok kötü memnuniyet derecesi  

Alternatiflerin değerlendirilmesinde kullanılabilecek çok iyi, fena değil, orta, kötü vb. niteliksel 

değerlendirmeler ilgili ölçekleme sistemleri kullanılarak tamamen ölçülebilir ifadelere dönüştürülebilir. Önem 

dereceli metodlara ait en geçerli ve güncel hesaplama tekniği Ağırlık oran metodudur. Tablo 2’de ağırlık oranı 

metodu kullanılarak üç alternatif ürün arasından en iyisin bulunması gösterilmektedir.  
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probitotiklerTablo 2. Ağırlık oranı metodu uygulaması (Roozenburg and Eekels, 1995) 

 

 

C1 

Maliyet 

 

C2 

Rahat 
kullanım 

C3 

Ağırlık 

(kg) 

C4 

Aletsiz 
ayarlanma 

C5 

Bileşen. 

Uygunl

uk 

C6 

Ortalam
a Ömür Yıl 

 

i 20 40 12 5 15 8 
 i 

eij 

A1 8 6 9 1 6 3 627 

A2 9 4 7 1 2 8 523 

A

3 
3 9 3 8 8 6 664 

 

Tablonun hazırlanmasında için kaynak olarak kullanılan veriler Tablo 1’ den alınmaktadır. Tablo değerleri 

arasındaki niteliksel farklılıklar 1- 9 ölçek aralıklı düzenlemeye tabii tutularak yenilenmiştir. Elde edilen 

düzenlenmiş ve aynı ölçek aralığına sahip kriter değerleri Tablo 2’ de görülmektedir. Ölçek aralıklarını 

düzenlendikten sonraki aşamada ise,  i ağırlık faktörü kriterlere uygulanır. Kriterlere ait ağırlık değerleri oranları 

aynı olmayabilir. En önemli olarak belirlenen kritere en büyük ağırlık oranı verilmesi gerekir. C1 kriterinin ağırlık 

oranı C2 kriterinin tahmini olarak %50’ si, C4 kriteri ise C1 kriterinin %25 gibi oranlar kullanılarak, 1, 10 yada 100 

gibi ölçeklere toplam ağırlık oranı belirlenebilir.  Verilen A1, A2, A3 alternatif ürünleri içerisinde  i eij toplam 
ağırlık oranı en yüksek olan A3 alternatifi çözüm olarak seçilebilir. Alternatife ait toplam ağırlık oranı hesaplaması; 

ij

m

j
ii
eAV .)(

1




                           (1) 

denklemi sayesinde yapılır. Hesaplanan V(Ai) değerleri içerisinden en yüksek değere sahip olan, en iyi alternatif 

ürün olarak seçilir. Niteliksel değerlendirme tekniklerinin pek çoğu, karar verme işlemi içerisinde bu yöntemi 

kullanmaktadır. Kullanılan i ve eij ölçeklerini karar verici serbestçe belirlenebileceği gibi, bazı durumlarda 
standardizasyonu da yapılabilir.  

 Ağırlık ölçek değeri de serbestçe seçilebilmesine rağmen, Roozenburg tarafından 1-100 ölçek aralığından 
seçilmesi önerilir. Herhangi bir ölçek değeri kullanıldığı durumda alternatiflerin toplam değeri; 








m

j

i

m

j

iji

i

e

AV

1

1

.

)(





                                                            (2) 

denklemi kullanılarak hesaplanır. 

 

4. SONUÇ 

 

Karar verme metodları aynı sisteme ait alternatif çözümler topluluğu içerisinden, değişik ölçek aralıklarına sahip 

kriter değerlerine bağlı olarak en uygun çözüm yada çözümleri aramada, karar vericiye yardımcı olmak için 

geliştirilmiştir. Karar vericilerin kapasitesi çok sayıdaki alternatif ve bunlara ait kriterleri işleyerek, 

değerlendirmeye yetmeyebilir. Genellikle bir karar verme metodunun yapısı, alternatife ait toplam değer 

fonksiyonun hesaplanarak bulunması şeklinde yorumlanır. Kavramsal tasarım uygulamasında çözüm uzayında 

oluşturulan çok sayıdaki alternatif çözüm önerileri içerisinden en uygun olan çözümün bulunması amacıyla, karar 

verme aşaması uygulanmaktadır. En iyi çözüm alternatifinin bulunması işleminde ağırlık oran değeri kullanılarak, 

sıralanmış alternatif tasarımlar çözüm listesi içerisinden seçim yapılabilmektedir. Karar verme teknikleri 
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kullanılarak bilgisayar destekli çözümler de üretilebilmektedir. Kavramsal tasarım uygulamalarının yapay zeka 

programlarına uyumunda en yaygın kullanılan yöntem uzman sistemlerdir.  Uzman sistem uygulamalarının karar 

çıkarım mekanizması, çalışmada anlatılan ağırlık oranı hesaplama yöntemini kullanmaktadır. Kavramsal tasarımın 

karar verme aşamasında kullanılan bilgisayar destekli hesaplama yöntemleriyle, hızlı, doğru, sürekli ve güvenilir 

karar verme işlemi yapılabilmektedir.  
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Özet 

Bu çalışmada, takım tezgahlarının sistematik tasarımının yapılmasında kullanılacak bir yapay zeka destekli 

programın geliştirilme süreci ve örnek uygulaması yapılmıştır. Tasarım işlem modelinin uygulama aşamalarını 

kullanarak, torna tezgahı tasarımı yapabilen bilgisayar programının hazırlanmasında tasarım kataloğunun, veri 

tabanı haline getirilmiş bilgileri kullanılmaktadır. Hazırlanan tasarım programın veri tabanı ve tasarım bilgi tabanı 

kural bilgileri torna tezgahı tasarımını gerçekleştirmek amacıyla oluşturulmuştur. Geliştirilen bilgisayar tasarım 

programı içerdiği veri tabanı ve tasarım bilgi tabanı nedeniyle, torna tezgahı sistematik tasarımını yapmak ve CNC 

torna tezgahı seçim işlemlerinde kullanılmaktadır. Dinamik yapıya sahip tasarım bilgi tabanı, otomatik rapor 

hazırlama, tasarımın yapısına uygun ön hesap işlemleri, program içerisinden gerekli yerlere internet bağlantısı 

kurabilme gibi özellikler tasarımcıların yaptığı bir çok işlemin süresini kısaltmaktadır.   

Anahtar Kelimeler: Yapay zeka, tasarım programı, sistematik tasarım 

 

1. GİRİŞ 

Takım tezgahlarının fonksiyonel olarak tasarımı, şartname ihtiyaçlarının belirlenmesi, kavramsal çözüm 

alternatiflerinin üretilmesi, alternatifler arasından uygun çözüm tipine karar verilmesi, çözüm alternatiflerinin 

temsil teknikleri gibi konular üzerine yapılan çalışmalar takım tezgahları sistematik tasarımı kaynak araştırması 

içerisinde gösterilmektedir.  

Tice tarafından yapılan torna tezgahının aksiyometrik tasarımı temel olarak takım tezgahları sistematik tasarımı 

çalışmamıza benzemektedir. Fakat Tice yaptığı çalışmasında sadece şartname ve sınırlandırmalar paralelinde 

alternatif tasarım tanımlamaları yapmak üzerine çalışmıştır (Tice, 1980). 

Sistematik olarak yapılacak bir torna tezgahı tasarımında, fonksiyonel hiyerarşi ve fiziksel parçaların ilişkileri 

belirlenmelidir. Belirlenen hiyerarşik düzen içerisinde şartname aşaması için ihtiyaçlar tanımlanmalı ve 

sınırlamalar buna göre yapılandırılmalıdır (Suh, 1990). 

Takım tezgahlarının sembolik tasarımları için, sistem elemanlarının belirlenmesi ve katalog haline getirilmesi 

konusunda Hatamura’nın çalışmaları bulunmaktadır. Fonksiyonlar, mekanizmalar, sistem yapıları, tasarım 

şartnamesi hazırlama vb. konulardaki yaklaşımları kavramsal tasarıma yardımcı olabilecek niteliktedir (Hatamura, 

1999). 

Takım tezgahlarının sistematik tasarımı içerisinde elde edilen bilgiler değişik bilgi tipleri şeklinde ifade 

edilebilirler. Bazı zamanlarda fonksiyonlar, formüller, çizimler, grafikler, katı modeller vb. bilgi temsili 

tiplerinden çözüm için uygun yada yeterli olanları tasarımcı tarafından seçilir.  

Tasarım işleminin yapısındaki karmaşıklıkla, mekanik ürün yada sistemlerin çok çeşitli olmasından dolayı, 

kullanılan araç ve yöntemler değişik biçimlerde seçilmektedir. Herhangi bir yöntemin yeni bir probleme doğrudan 

uygulanması sonucunda elde edilecek başarının çok zayıf olabilme ihtimali yüksektir. Bu nedenle,  nadiren yapılan 

sınıflandırma şemalarında metodoloji ve araçların aynı hat boyunca sıralanması yapılır yada işlemler (kullanıcı 

ihtiyaçları, bileşen seçimi, bileşenlerin sentezi, dönüşüm vb.) kavramsal tasarım içerisine alınır. Şekillendirme 

temsillerinin sınıflandırılmasında, insana yönelik olan temsillerden, bilgisayara yönelik temsillere doğru 

sınıflandırma yapılır (Hsu and Woon, 1998). 

Kavramsal tasarım aşamasında karşılaşılan önemli güçlüklerinden biri, mekanik ürünlerin modellenmesine etki 

eden çok fazla neden olmasıdır. Bunun sonucunda karşımıza şekillendirme problemi çıkmaktadır.  Problemlerin 
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çözümünde kullanılan çeşitli temsiller üzerinde çalışılarak, kullanılan temsiller biçimsel bir sıralama yapılmaya 

çalışılmıştır.  

Şekil 1’de görülen temsil sıralamalarının en üstünde programlama dilleri yer alırken, en altta ise tasarım 

aşamasında kullanılan görüntü temsilleri yer almaktadır. Bilgisayara yönelik şekillendirme temsillerinin en önemli 

özelliği olarak, bilgisayar tarafından verilerin çok hızlı bir şekilde işlenerek muhakeme etmesi ve en uygun 

çözümün bulunması söylenebilir. İnsana yönelik olan şekillendirme temsillerinde ise, ilgili temsil yöntemlerini 

kullanarak problemin çözümünde etkin rol oynayan tasarımcı insandır. Kavramsal tasarım içerisinde kullanılan ve 

Şekil 1’de gösterilen temsil biçimleri iki merkezli olarak incelenmektedir. Bu merkezler insana yönelik ve 

bilgisayara yönelik temsil yöntemleri olarak ayrılır. Bu yöntemlerin tanım bilgileri ve kullanım teknikleriyle 

kimlerin bu metotlarla neler yaptığı aşağıda sıra ile açıklanmıştır. 

 

 

 

Şekil 1. Temsil biçimleri 

Dil temsilleri,  bir biçimlendirme tasarımı girişimidir. Diller tanımlanırken gramerler kullanılmaktadır. Dörtlü bir 

gramer yapısında ( T,N,S,P ) , T değeri terminal belirleyicisi, N değeri non-terminal belirleyicisi, S değeri 

başlangıç sembolü, P ise ürün kuralları belirleyicisidir. Gramer/dil kullanılarak temsil biçimi tasarım bilgilerinin 

anlatılmasında en etkili olarak kullanılan yöntemlerdendir. Gerçektende, üzerinde çalışılan araştırmaların pek 

çoğunda, tasarım bilgilerin temsilinde temel olarak dil/gramer kullanılmaktadır. Rinderle ve Mullins tasarım 

şartnamesindeki istenilen davranışları sağlayan bileşenler arasındaki etkileşimin tanımlanmasında graf tabanlı dil 

kullanımını tavsiye etmişlerdir (Mullins and Rinderle, 1991). 

Neville ve Joskowics sabit aks mekanizmalarının hareketlerinin tanımlanma için kullanılan bir dili tanıtmışlardır. 

Bu dil yardımıyla ön bilgiler ve cebirsel ilişkiler kullanılarak her bir bileşene ait hareket ve pozisyonlar 

tanımlanabilmektedir  (Neville and Joskowics, 1993). 

Tyugu gibi bazı araştırmacılarsa, simgesel tabanlı modeller kullanarak hazırladıkları gramer temsilini, tasarım 

bilgisi verilerine uygun olarak objelere uygulanabileceğini ileri sürmektedir (Tyugu, 1994).  

Bu gramer temsiline benzeyen başka bir dilde Andersson tarafından hazırlamıştır. CANDLE adı verilen bu dil 

kullanılarak manipülatör ve mekanizmaların tasarımına yardımcı olunmaktadır. CANDLE mühendislik 

terminolojisinin değişik alanlarındaki yöntemleri kullanarak manipülatör sistemleri ve özel mekanizma tasarımına 

ait çözüm yöntemlerinin sayısını artırmaktadır. Bu nedenle, araştırmacılar arasında oluşan genel eğilime göre bazı 

özel şekil yada sistemlerin tasarımına değişik yönlerden yardımcı olacak farklı ve özel amaçlı diller hazırlanmasına 

yönelik çalışmalar yapılabileceğini göstermektedir. Dil yapı temsili kullanılarak fonksiyonların tanımlanmasıyla, 

bir ürüne ait davranış ve yapılara ait değişik yönlerin bulunması sağlanabilir   (Andersson, 1995). 
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Geometrik modeller, bir ürünün yapısal yönden temsili üzerine odaklanmıştır. Bilgisayar kullanılarak yapılan 

temsillerde, nesneler 2 boyutlu ve 3 boyutlu olarak ifade edilmektedir.  Günümüzde yapılan en popüler geometrik 

şekil temsilleri olarak; B-rep (Boundary representation), CSG (Constructive solid geometry), Değiken 

(Variational) geometri ve Unsur (Feature) temsili gösterilebilir. B-rep, bir şeklin sınır bilgileri olan yüzey, kenar 

ve köşe noktaları kullanılarak temsil edilmesi olarak özetlenebilir. B-rep temsilde geometrik elemanın topolojisi 

ve sınır elemanları arasında ilişki kurulur. Bu elemanın bir topolojiden diğerine dönüştürülmesi işleminde Euler 

operatörlerinden faydalanılmaktadır. Euler operatörlerinin çok iyi sonuçlar verecek şekilde kullanılabilmelerinden 

dolayı, elde edilen yeni topolojik yapının doğruluğu istenilen güvenliği sağlayabilmektedir. B-rep temsillerin en 

önemli dezavantajı geometrik muhakeme performansının yetersiz olmasıdır (Hsu and Woon, 1998). 

 

 2. SİSTEMATİK TASARIM  

Klasik tasarım tekniklerindeki eksiklerin görülerek, düzeltilmesi için tasarım işleminin formülize edilmesine 

yönelik ilk çalışmalar özellikle 2.Dünya savaşı sıralarına rastlar.  Bundan sonraki zaman dilimlerinde sürekli 

gelişerek, yeni daha esnek temsil teknikleri olan tasarım yöntemleri üzerine araştırmalar yoğunlaşmıştır. Sistematik 

tasarımın günümüze kadar gelmesini sağlayan Hansen, Rodenacker, Roth, Koller, Pahl ve Beitz, Kusiak,  

Ehrlenspiel ve John gibi araştırmacıların geliştirdikleri tasarım teknikleri sayesinde olmuştur (Bozdemir ve Eldem, 

2002). 

Rodenacker kullandığı sistematik tasarım yöntemi Hansen’in yönteminden sonra en fazla etki yapanlardan bir 

tanesidir. Bu yöntem, bütün makinaların amaç veya fonksiyonları karşıladığı temelinden başlayarak, tasarım 

yöntemini soyuttan somuta doğru bilgi iletimi biçiminde özetlenebilir. Rodenacker’in tasarım yönteminde 

kullanılan fonksiyon yapılarının iki temel bölüme dayanır. Bu fonksiyonlar birleştirme ve değiştirme bölümleri 

olarak adlandırılır. Değiştirme fonksiyonlarında, enerji akışının, malzemenin yada teknik sistemin içerisindeki 

sinyalin biçimleri değiştirilir. Belirleme işleminde parçanın çalışma yüzeyleri, malzemesi ve hareket biçimi gibi 

etmenler yapılacak işlemi doğrudan etkileyen sebeplerdir (Pahl and Beitz, 1996). Roth tasarım işlemini bazı özel 

aşamalara ayırmıştır. Bu yöntemdeki ilk aşama problemin tarifi ve şartların analiz edilmesiyle başlar.  Belirlenen 

fonksiyonlar, teknik ihtiyaçlar ve maliyet kriterleri kullanılarak tasarım kataloglarından seçimler yapılır. Görevin 

tanımlanması aşaması tamamlanınca fonksiyonel aşamaya başlanır. Bu aşama içerisinde ilgili fonksiyon yapıları 

belirlenir. Roth’un sistematik tasarımda kullandığı; birleştir, değiştir, depola ve malzeme, enerji yada bilginin 

yönlendirilmesi fonksiyonları kullanılarak “Genel fonksiyonlar” oluşturur (Pahl and Beitz, 1996; Rodenacker, 
1970).  

Koller tasarım işlemi çok sayıda basamaktan oluşur ve bu basamaklar arasındaki ilişkiler kurulmuştur.  

Bileşenler arasındaki ilişkiler kullanılarak hazırlanan algoritmik yapılar yardımıyla, tasarımın işleminin bilgisayara 

tanıtılması daha kolay olabilir. Koller’ in yaklaşımı sayesinde çok karmaşık teknik işlemler fiziksel fonksiyonlar 
olarak sadeleştirilerek kullanılır (Koller, 1979).  

Pahl ve Beitz’ in yapılandırdıkları tasarım yaklaşımını oluşturan temel aşamaları dört bölüm altında özetlemek 

mümkündür. Bu sistematik tasarım yaklaşımının oluşturan birinci aşamada görevin belirlenmesi yapılır. Görevin 

belirlenmesini aşaması içerisinde çözüme ulaşılabilmesi için gerekli olan şartname ihtiyaçları belirlenmesi yapılır.  

Elde edilen tanım bilgileri değerlendirilerek ayrıntılı tanım bilgileri elde edilir ve bunlar geliştirilir. Kavramsal 

tasarım aşamasına görevin belirlenmesi tam olarak yapılınca başlanılır. Kavramsal tasarım aşamasında asıl yapılan 

görevler, fonksiyon yapılarının tesis edilmesi, çözüm prensiplerinin araştırılması ve değişik kavramların 

birleştirilerek yeni çözümler araştırılması olarak özetlenebilir. Şekillendirme tasarımı, en uygun olarak seçilen 

çözümlere ait yapıların fiziksel yapılarının belirlenmesi için, fonksiyonel yapılar ve değişik kavramlardan oluşan 

çözüm yöntemlerine uygun biçimler bulunmasına yöneliktir. Şekillendirme aşaması esnasında ekonomik ve teknik 

şartlar büyük ölçüde önem taşımaktadır (Bozdemir ve Toktaş 2001).  

Takım tezgahlarının yapay zeka tekniklerine dayalı sistematik tasarımının yapılması amacıyla bir tasarım işlem 

modelin oluşturulmuştur. Mevcut olan üç farklı sistematik tasarım tekniğinin, istediğimiz özellikleri bulunduran 

yönleri kullanılarak yeni bir model elde edilmiştir.  Bu tasarım işlem modelinin hangi aşamasında, hangi sistematik 
tasarım tekniğinin kullanıldığı Şekil 2’ de görülmektedir.   
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Şekil 2. Takım tezgahı sistematik tasarım modeli 

3.    TAKIM TEZGAHI TASARIMI  

Takım tezgahlarının yapılarına ait temel bileşenler incelendiğinde; Güç kaynakları, gövde bileşenleri, enerji iletim 

sistemleri, tezgah devir sistemleri, iş parçası bağlayıcıları, kesici takım bağlayıcıları vb. temel yapı elemanların 

bulunduğu görülmektedir.  Şekil 3 ’de takım tezgahlarını oluşturan temel sistemler ve bu sistemlerin fiziksel 

ilişkileri görülmektedir.  Takım tezgahlarında güç kaynağı olarak sürücüler kullanılır. Sürücüler çoğu zaman 

elektrik motorlarından seçilir. Hidrolik motorlar, step motorları ve bunların değişik modelleri, tezgah işleme 

şartlarına uygun olarak tezgah tasarım aşamasındayken belirlenir. Motordan elde edilen güç, hareket iletim 

sistemleri sayesinde, uygun devir sayısına getirildikten sonra tezgahın kesicisi yada iş parçasına iletilir. Bazı 

tezgahlarda bu güç iletimi kesiciye ve iş parçasına birlikte aktarılır. 

 

Takım tezgahlarındaki en önemli bileşenlerden diğer bir tanesi de tezgah gövdesidir. Takım tezgahının gövdesinin 

ana görevi, gerekli alt sistemleri güvenli bir şekilde taşımak, korumak, yataklık etmek ve dinamik yüklerin altında 

tezgahın stabilizesini sağlamaktır.  Tezgah gövdeleri üzerinde iş parçası bağlama tablaları veya kesici takım 

bağlama tablaları hareket etmektedir. Tablaların hareketlerin hassasiyeti işleme doğruluğunu yakından ilgilendirir. 

Bu nedenle sürtünmeden en az etkilenerek, istenilen hareketlerin yapılabilmesi için tezgah gövdesi üzerindeki 

hareket eden parçalar arasına, kayıt kızak mekanizmaları yerleştirilir. Kayıt-kızak mekanizmaları da tezgah işleyişi 

içerisinde önemli yer tutan sistemlerdendir.  

Uygun biçim verilmiş kesici takım sayesinde kendi ekseni etrafında döndürülen iş parçasından talaş 

kaldırarak işleyen takım tezgahına torna tezgahı denir. Torna tezgahları, banko kayıtlarının üst kısmında dönebilen 

iş parçasının en büyük çapına göre belirtilebilir. Başka bir nitelendirmede ise en büyük çap ile puntalar arasındaki 

toplam uzunlukla belirtilir ki, buna tezgahın geometrik kapasitesi denir. Büyük ve uzun iş parçalarının 

işlenmesinde kullanılan torna tezgahlarının 30 m yada daha uzun boyutlarda olanları mevcuttur (Burghardt, 1959). 

Üniversal torna tezgahına ait temel bileşen yapıları Şekil 4’deki şematik resim üzerinde görülebilmektedir.  İlgili 

temel bileşenler sistematik tasarım tekniklerine uyarlanmak amacıyla temel yapı biçimleri olarak seçileceklerdir.  
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Şekil 3. Takım tezgahların sistem yapısı (Beitz  and Küttner, 1980).

 

Şekil 4. Üniversal torna tezgahı temel bileşenlerinin yapısı 
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Torna tezgahı için belirlenen bu sistem yapılarını aşağıdaki sıralamayla özetleyebiliriz. 

 

 Gövde yapıları 

 Güç (Tahrik) sistemleri 

 Devir kademesi ayarlama sistemleri 

 Hareket iletim sistemleri 

 Kesici takım hareket sistemleri 

 İş parçası bağlama sistemleri 

 Kesici takım bağlama sistemleri 

 Punta (İş parçası destek sistemi) 
 

4. TASARIM PROGRAMI 

 
Takım tezgahlarının sistematik tasarımının yapılmasında kullanılacak işlem modelinin tanımı, işlem 

basamakları, önemli aşamaları ve karar verme yapısına ait bilgiler aşağıda açıklanacaktır. Bu tasarım işlem 

modelinin uygulama aşamalarını kullanarak, torna tezgahı tasarımı yapabilen bilgisayar programının 

hazırlanmasında tasarım kataloğunun, veri tabanı haline getirilmiş bilgileri kullanılmaktadır. Hazırlanan tasarım 

programın veri tabanı ve tasarım bilgi tabanı kural bilgileri torna tezgahı tasarımını gerçekleştirmek amacıyla 

oluşturulmuştur. Geliştirilen bilgisayar tasarım programı içerdiği veri tabanı ve tasarım bilgi tabanı nedeniyle, 

torna tezgahı sistematik tasarımını yapmak ve CNC torna tezgahı seçim işlemlerinde kullanılmaktadır. Takım 

tezgahı sistematik tasarım işlem modeli bilgilerinin uygulandığı, takım tezgahı tasarımını yapmak için geliştirilen 

bilgisayar programına genel olarak TASİTA V.1.0. adı verilmiştir. Geliştirilen tasarım işlem modelinin tüm 

aşamalarının TASİTA programı içerisinde uygulanabilmesi için kullanıcıya yol gösterici nitelikte ara yüzler 

hazırlanmıştır. Tasarım işlem modelinin en önemli aşamalarının sonunda, kullanıcıya bilgilerini yeniden 

düzenleme ve değişiklik yapabilme kolaylığı sağlamak amacıyla geri besleme kolaylıklar sunulmaktadır. Dinamik 

yapıya sahip tasarım bilgi tabanı, otomatik rapor hazırlama, tasarımın yapısına uygun ön hesap işlemleri, program 

içerisinden gerekli yerlere internet bağlantısı kurabilme gibi özellikler tasarımcıların yaptığı bir çok işlemin 

süresini kısaltmaktadır.  

TASİTA V.1.0. programının hazırlanmasında Visual Basic 6 programlama dilinin tercih nedenleri arasında, 

nesneye yönelik programlar hazırlamaya imkan sağlaması, gelişmiş veri işleme teknikleri, Microsoft Windows 

uygulamaları ve AutoCAD programının son versiyonlarıyla uyumlu olması gibi avantajlı yönler dikkate alınmıştır. 

Torna tezgahı tasarımına ait seçeneğin işaretlenmesiyle birlikte gerekli bilgi ve veri tabanı bilgileri yüklenerek, 

Şekil 5’ de görülmekte olan TASİTA programı kullanıma hazır duruma gelmektedir. Açılış ekranı üzerinde 

görülen “Başlat” butonu kullanılarak, program ana formuna geçiş sağlanmaktadır.  

 

 

Şekil 5.  Program açılış ekranı 
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TASİTA V.1.0. programının tasarımcı tarafından rahatlıkla kullanmasını sağlamak amacıyla program ana 

menüsü üzerinde,  buton ve menü desteği sağlanmıştır. Yapay zeka desteği kullanılarak yapılacak torna tezgahı 

tasarımıyla ilgili işlemlerin tamamına, menü çubukları veya araç çubuğu butonları kullanılarak 

ulaşılabilmektedir.. Program ana menü ekran görüntüsü üzerinde kullanıcıya destek veren, araç çubuğu, menü 

çubuğu ve program durum çubuğunun açık veya kapalı durumlara getirilerek kullanılmasını, özellik butonları 

sağlamaktadır.  Kullanıcı hazırladığı şartname formunun içeriğinde, tasarımının yapıldığı tarih ve saat bilgisi 

gibi özellikleri şartname kayıt dosyası içerisinde saklayabilmektedir. Gerektiğinde daha önceden oluşturulmuş 

tezgah tasarım şartname bilgilerinin, tekrar işlenebilmesini sağlamak amacıyla TASİTA programına yüklenmesi 

sağlanmaktadır. Şartname hazırlama formu üzerinde bulunan durum çubuğu üzerinde, yapılan şartname 

çalışmasına ait kayıt adı, kayıt yeri, kayıt tarihi ve saat bilgilerinin görüntülenmesi sağlanmaktadır. Şekil 6.a’ da 

şartname yükleme öncesi ve Şekil 6.b’ de ise yüklenme sonrasında, şartname hazırlama formu durum çubuğu 

bilgileri görülmektedir.  

 

 

( a ) 

 

( b ) 

 

Şekil 6. Şartname bilgi formu durum çubuğu 

a - Yüklü şartname formu yok 

b - Yüklenmiş şartname bilgi formu özellikleri 
 

Torna sistematik tasarım programında kullanılacak, tasarım bilgi kurallarının oluşturulması, düzenlenmesi ve 

görüntülenmesini sağlamak amacıyla, “Tasarım bilgi tabanı” menü grubu oluşturulmuştur. Tasarım bilgi tabanı 

menüsü içerisinde, “Kural oluşturma”, “Düzenleme editörü” ve “Kural kaydı görme” ve “CNC Kural Oluşturma”  

alt menüleri bulunmaktadır. Tasarım bilgi tabanı için oluşturulan kural kayıtları, sistematik tasarım aşamasında 

kullanılacak olan fonksiyon yapılarının işlem sırasına uygun ve torna tezgahı model tanımlama bilgilerini içeren 

bir yapıda hazırlanmıştır. TASİTA programı için hazırlanan tasarım bilgi tabanı, tasarım uzmanı veya yetkili 

kullanıcıların dışında sisteme yanlış bilgi kuralı girilmesini engellemek amacıyla, kullanıcı yetki kontrolü 

sınırlandırması yapılmıştır. Tasarım bilgi tabanına ulaşabilmek amacıyla yetki kontrolü yapılması gereklidir. 

Kullanıcının giriş yetkisine sahip olması durumunda, bilgi tabanına kural ekleme, düzenleme ve kural 

görüntülemesini sağlamak için kullandığı, tasarım bilgi tabanı kural oluşturma işlemi gerçekleştirilebilir.  Şekil 

7’de Veri tabanını oluşturan elemanlara ait özellik bilgilerin yer aldığı genel liste formu görülmektedir. Genel veri 

tabanı listesinin hazırlanması için, TASİTA programı ana menüsündeki “Veri tabanı” başlığındaki “Veri tabanı 

listesi” alt seçeneği kullanılmaktadır.  
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Şekil 7. Sistem veri tabanı elemanlar listesi 

Tasarım aşamasında, kullanıcı tercihine dayalı bir karar verme sistemi kullanılmak isteniyor ise, program ana 

menüsü üzerinde “Tasarım” grubu altındaki “Manuel tasarım” menüsü kullanılmalıdır. Şekil 8.de kullanıcı 

tercihine dayalı torna tezgahı tasarımı için, gövde yapısının kullanıcı tarafından belirlenmesini sağlayan menü 

görülmektedir.  

 

Şekil 8. Kullanıcı tercihine dayalı tasarım menüsü 
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4. SONUÇ 

Takım tezgahlarının yapay zeka tekniklerine dayalı sistematik tasarımının yapılması amacıyla hazırlanan,  

bilgisayar destekli olarak kullanılabilen tasarım modelinin, ayrıntılı olarak tasarım aşamaları anlatılmıştır. Modelin 

oluşturulmasında, tezgah tasarımda ihtiyaç duyulan safhaları içeren diğer sistematik tasarım tekniklerine ait bazı 

aşamaların, yeni modelin sistemine adapte edilmesi şeklinde işlem sırası takip edilmiştir. Oluşturulan bu model 

sayesinde, problemin fonksiyonlarla ifadesi, ihtiyaç-fonksiyon yapılarının belirlenmesi, tasarım veri kütüphanesi 

kullanımı, alternatif ürün tiplerinin oluşturulması, uzman sistem tabanlı karar verme tekniklerinin kullanımı 

sağlanmaktadır. Ayrıca oluşturulan takım tezgahı tasarımı çözümü sonrasında, geri besleme yapılabilecek ve 

seçimi yapılan alt sistemler üzerinde veri tabanından değişiklikler yapılabilmesine izin verilebilmektedir. Tasarım 

süresi kısalması ve tasarım maliyetlerinde düşüş gibi faydalar sağlanması bu yapay zeka tasarım programının üstün 

yönü olarak görülmektedir.  
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Abstract 

Public Procurement Law No. 4734 has been developed in line with international procurement legislation standards 

with significant changes made in recent years. In this study, the tender documents of two construction works, one 

of which was awarded according to Public Procurement Law No. 4734 and the other one was awarded according 

to the FIDIC contracts, were compared. In the context of making public procurement legislation more useful, 

making more efficient use of public resources as well as protecting the rights of the contractor, evaluations were 

made and recommendations were given. 

Keywords: Public Procurement Legislation, FIDIC, Dispute, Arbitration 

1. INTRODUCTION 

Public Procurement Law No. 4734 is used for public procurement in our country. In addition to this, in recent 

years, especially the World Bank and European Union funds and grants have been awarded for FIDIC 

specifications.  

 

Administrations should aim at effective utilization of public resources in tendering. In this study, two similar 

construction works in accordance with public procurement legislation and FIDIC (International Federation of 

Consulting Engineers) specifications were compared on their tender documents. The importance of this 

comparison is to analyse whether the public procurement legislation fulfils the requirements of today and to 

determine the applicability of the positive practices contained in the FIDIC specifications to the PPL legislation. 

 

In literature, Akın (2006) worked on duties, authorities and responsibilities of the engineer according to FIDIC 

rules. Ndekugri, Smith and Hughes (2007) studied about the engineer under FIDIC’s conditions of contract for 

construction. Uğur and Erdal (2008) showed the effect of liability and risks of employer, engineer and contractor 

on the construction period in FIDIC general conditions of construction works. Akıncı (2007), Dalmaz (2012), 

Kodakoğlu (2007) reviewed arbitration issue in detail. Alpkökin (2017), Aydın (2010b), Atamer, Süzel and 

Geisinger (2016), Köksal (2013), and Koldaş (2008) emphasized the ways of dispute resolution. Akıncı (1996), 

Atagündüz (2016), Bunni (2005), Aydın (2010a), worked on FIDIC contracts. Seppala studied about the 

contractors’ claims under the FIDIC contracts. Ereli (2014) made a comparative analysis of FIDIC red book and 

public procurement legislation. 

2. FIDIC CONTRACTS 

FIDIC was founded in Lausanne in 1913 as an International Federation of Consulting Engineers. The founding 

principles of the Federation were determined as” Quality, Integrity and Sustainability". While the growth of the 

federation, founded under the leadership of Belgium, Switzerland and France, was slow due to World War II until 

the end of 1940s, FIDIC became a truly international federation in 1959 with the participation of Austria, Canada, 

South Africa and USA. 

 

The purpose of the organization is to provide the development of an international consultant engineering 

institution. For this purpose, international educations are given and meetings are organized by FIDIC every year. 

Documents that appeal to the employees of the construction world are prepared and works are carried out with the 

relevant organizations (Atagündüz, 2016). 
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The purpose of the FIDIC organization is summarized below: 

 Guidance to consulting engineers, 

 Developing common professional benefits by increasing the moral and professional standards of the 

consultant engineers,  

 Providing information exchange between members, 

 Discussing common problems related to construction contracts between member associations, 

representatives of international financial institutions, engineers and lawyers, 

 To be authorized in commercial disputes, 

 To introduce and improve the international purchasing standards, 

 In order to help the advancement of the engineering profession in developing countries, it is necessary to 

organize various seminars, conferences and events, thereby leading to permanent developments by 

determining strategies and adapting to sectoral globalization (Atagündüz, 2016). 

 

FIDIC contracts are widely used in international construction projects. The World Bank and many other loan 

financing agencies require the use of FIDIC contracts. Turkish companies have been carrying out projects based 

on FIDIC contracts since 1972 (Koldaş, 2008). Turkey became a member of FIDIC through the Turkish Consulting 

Engineers and Architects Association in 1987. FIDIC currently has 100 members. 

 

FIDIC is both an international and a private organization. In the FIDIC contracts, the general and private 

requirements of the project are not legally binding. The employer and the contractor may use the FIDIC clauses in 

the contract with or without modification. In disputes between the parties; for the interpretation of contractual 

provisions and making binding decisions, firstly arbitration court, then the courts of higher jurisdiction, which the 

parties agree to settle the disputes, have the authority to control the decision of the domestic law and the arbitral 

court (Uğur and Erdal, 2008). 

 

FIDIC conducts its activities in the form of committees and task groups. The Committee of Contracts, which is 

responsible for supervising the standard specifications prepared by the Arbitration Committee, Business Practices 

Committee and FIDIC, are the leading committees. Capacity Building Task Group, Integrity Management Task 

Group, Quality Management Task Group, Member Fees and Right to Vote Task Group, Sustainable Development 

Task Group, Risk Management Forum and Young Professionals Forum are another structural bodies that are 

working to help FIDIC Board of Directors to make decisions more accurate (Aydın, 2010a). 

 

The committees that prepare the FIDIC rules evaluate the practices of published type contracts and give feedbacks 

by means of their members in the world and make the necessary studies for better practices through changes and 

corrections. FIDIC is an organization that can renew itself with the versions it publishes and gives importance to 

active knowledge and experience sharing. The Red Book, which is the most widely used book in FIDIC 

applications, showed that it has not been indifferent to changing conditions by making its 5th edition in 1999. In 

the face of the fact that every construction project has its own characteristics, it cannot be expected that an 

organization that renews itself and is accepted worldwide will not be indifferent to differences. FIDIC prepared 

different books considering the differences in project, responsibility and design and put them into the service of 

practitioners (Aydın, 2010a). 

 

 

 

FIDIC standard contracts consist of eight books. These are listed as below: 

 

a. Red Book (including the construction and engineering works that the engineer or his or her representative 

engineer has designed) 

b. Yellow Book (the design task is given to the contractor) 

c. Silver Book (for the turnkey projects in which the engineer does not work and instead the workplace 

representative is involved, and design is made by the contractor) 
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d. Green book (Short-term jobs with a budget of less than $ 500 000 and six months duration) 

e. Orange book (used in FIDIC design-built and turnkey projects where workplace representative takes place 

instead of the engineer) 

f. Gold book (The book used for the works that the contractor makes the design of the work and operate the 

plant after the construction) 

g. Turquoise book (The book used for construction projects on sea and river, the employer or contractor 

may make design) 

h. White book (for the contracts between employer and engineer) 

 

2.1. The engineer 

Construction contracts usually consist of two sides as employer and contractor. However, there is also a third party 

in FIDIC contracts, which is also referred to as an engineer or a consultant engineer. The engineer is independent 

and impartial, also it is an institution that has a voice in contract management. 

It is very important for the engineer to be impartial and independent against the contractor and the employer in 

FIDIC contracts (Helvacı, 2001). Because, not only the engineer is the employer's representative to supervise the 

work on behalf of the employer and to ensure that the contractor carries out the works in accordance with the terms 

of the construction contract, but also he/she supervises the construction, performs some other administrative 

functions, and gives decision in the request of the contractor for additional payment or extension of time and the 

decision to settle the disputes under the contract. So, the engineer is not expected to act solely in the interests of 

the employer (Seppala, C. R., 1986). 

 

2.1.1. Duties of the engineer 

The engineer has responsibilities to the employer and the contractor in FIDIC contracts.  The engineer is primarily 

responsible for the execution of the works in accordance with the contract between the employer and himself. The 

contractor is responsible for the design before signing the contract. Engineer also serves as arbitrator / mediator 

for the inspection of the work and the solution of the problems between the contractor and the employer after the 

contract is signed. (Akın, 2006). The engineer, along with his other duties, is an impartial and independent third 

party that seeks to keep the balance fairly between the contractor and the employer. The engineer cannot make 

some decisions on his own without the employer's approval. These can be described as follows:  

 

a. Due to unforeseen physical circumstances, the contractor can be given additional time or additional 

payments. 

b. To determine the currency of any amendment to the contract price for a change in the contract (Ndekugri 

et. al., 2007). 

 

No contract exists between the engineer and the contractor. The Contractor cannot make a claim against the 

engineer by asserting his contract with himself and the employer. The engineer can only be held liable under 

certain limits to the legal extent. The engineer can be qualified as defective if he / she acts careless in matters that 

he/she needs to pay attention to the employer. If the contractor makes loss due to engineer's failure, the employer 

is liable for the loss of money because the engineer is the assistant / deputy of the employer. For this reason, the 

contractor can only sue the employer (Aydın, 2010b: 38). 

 

2.2. Duties of employer 

The employer must take some responsibilities for the work to proceed properly. According to the red book these 

can be specified as follows: 

 

 Identifying the main elements of the project, such as the location and staff involved in the project. 

 Assigning an engineer to manage the contract. 

 Delivering the construction site to the contractor. 

 Giving information, instructions, permits and approvals, if necessary. 
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 Avoiding any movement to prevent the progress of the workflow or interfere with the progress of the 

workflow. 

 Providing materials and conducting works for some of the works specified in the contract. 

 Assigning expert subcontractors and suppliers as necessary. 

 To ensure that the contractor fulfills all tasks. 

 Making the progress payments in time (Bunni, 2005: 209). 

 

2.3. Duties of contractor 

The contractor's responsibilities according to the 4th edition of the FIDIC red book can be summarized in five 

articles: 

 Completion of the construction within the period specified in the contract, and paying attention to work. 

 Using of the materials, facilities and labor defined in the contract in accordance with the engineer's 

instructions. 

 Provision of securities, indemnities and insurance related to works and obligations during the contract. 

 Providing the necessary information and documents for the execution and completion of the works 

 To alert the employer when an event occurs that increases the cost or completion time of the job. 

 To be able to perform in the design process if needed by the administration (Bunni, 2005: 222). 

 

2.4. Settlement of disputes according to FIDIC contracts  

Before 1999 disputes were solved by reporting to the engineer, amicable solutions and arbitration. After 1999 

Dispute Adjudication Board (DAB) was started to be used for dispute solutions.  

 

According to FIDIC, disputes were resolved in three stages before 1999. Firstly, the engineer was informed about 

the dispute between the parties and his decision was taken into consideration. If one of the parties would not agree 

with the engineer's decision, he had the right to apply for arbitration within the time-limit specified in the contract. 

Nevertheless, there was a chance to resolve the problem with amicable solutions before going to arbitration (Aydın, 

2010b: 50). These amicable solutions can be listed as negotiation, mediation, mini trial, technical referee-expert 

methods. 

 

Until 1999, the engineer played an active role in resolving disputes. However, as the engineer is acting as “the 

representative of the employer”, his impartiality has been the subject of discussion. For this reason, it was found 

appropriate by FIDIC to establish a DAB which will be entitled in the solution of dispute instead of the engineer 

(Aydın, 2010b: 54,55). 

 

Dispute Boards can be assigned in two different ways. The first one is Continuous Dispute Board, which is 

appointed by the parties before any dispute arises. This board takes an active role in the management. The second 

one is the establishment of the Temporary Dispute Board. This board, appointed by the parties when a dispute 

arises, ends the task after resolving the dispute. Even if not stated in the contract, this board may be reassigned to 

resolve another dispute as agreed by the parties (Alpkökin, 2017). 

 

DAB consists of one or three persons whose qualifications are appropriate. If the parties do not determine how 

many people the board will consist of, the Board consists of three persons. In a three-member board, both parties 

appoint one person with the approval of the other party. The parties determine the third name to lead the presidency 

by consulting the two appointed members (Köksal, 2013). 

 

During the construction period, when a dispute arises between the parties in relation to the contract or the ongoing 

construction process, the dispute shall be notified in written to the Board at the request of both parties. DAB 

explains its justified decision in 84 days. If DAB does not reach any decision in this process, any party that does 

not wish to be bound by DAB's decision can inform the other party within 28 days after the end of 84 days 

(Kodakoğlu, 2007). 
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If DAB makes a decision, the DAB decision becomes final and binding if no party makes an appeal to the DAB's 

decision in the 28-day period. If either party does not abide by the DAB decision, the other party may go to 

arbitration. If DAB's appointment is terminated or DAB is unavailable for any reason, the parties may go directly 

to arbitration (Atamer et. al., 2016: 66,67). 

 

Arbitration 

Arbitration may be defined as the resolution of disputes between the parties by arbitrators, who are deemed lawful 

instead of state judiciary (Akıncı, 2007: 29). 

 

Because of the inability of countries’ own laws to meet the requirements for the elimination of disputes arising in 

international trade, international commercial arbitration has been opened. In international disputes, arbitration is 

the judicial way that minimizes legal risks and costs (Dalmaz, 2012). 

 

Since the arbitration process lasts much shorter than the courts, the parties are prevented from wasting time and 

money. The arbitrators who are appointed to the arbitration committee make healthier decisions because they are 

chosen from the experts who are specialized in their fields. Arbitration decisions are valid in the international 

arena, but their enforcement is more valid if local courts decide on enforcement. Arbitration decisions are more 

confidential because they are not obliged to be published like court decisions (Ataseven, 2017). 

 

The arbitrator may be freely elected by the parties. The parties may choose the arbitrator before and after the 

dispute. The parties may authorize another people to select an arbitrator. The parties are free to determine the 

number of referees. However, according to the International Arbitration Act (IAA), the number of arbitrators must 

be an odd number for the decision made to be clear (Akıncı, 2007: 104,105). 

 

There is no special requirement in the IAA to be an arbitrator. Therefore, the referees do not have to have any 

profession or have a certain level of education. However, since the arbitration is a trial, it is important that the 

referee is chosen from the jurists. The referees are selected only from real people (Akıncı, 2007: 105). 

 

Place of arbitration may be determined by the parties. If they cannot determine, the referees determine. When 

selecting the place of arbitration; the conditions such as being suitable for arbitrators and parties, the economic 

cost of the proceedings, convenient legal system for appealing the decision of the arbitrator are important (Akıncı, 

1996: 223). 

 

3.PUBLIC PROCUREMENT LEGISLATION 

The Public Procurement Law No. 4734 and Public Procurement Contracts Law No. 4735 which constitute the 

Public Procurement Legislation are stated below. 

3.1. Public Procurement Law no. 4734 

The Public Procurement Law No. 4734 (PPL), which replaced the State Tender Act No. 2886 (STA), was 

published in the Official Gazette dated January 22, 2002 and numbered 24648 and entered into force on January 

1, 2003. In the Public Procurement Law No. 4734, tenders can be made in three different methods for construction 

works: open tender procedure, negotiated tendering and restricted tender procedure. 
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3.2. Public Procurement Contracts Law no. 4735 

Provisions related to the contracts were sentenced with the articles between 50th and 70th of STA. However, in 

order to comply with the international procurement legislation, the Law No. 4734 and the Public Procurement 

Contracts Law No: 4735 (PPCL) have been used as separate laws in the tender and contract processes (Köksal, 

2005). 

 

The type of contracts to be signed with the bidder who won the tender according to Article 6 of the PPCL numbered 

4735 can be qualified as follows: 

 

a) In construction works; based on application projects and their respective list of sites, turnkey lump sum 

contract on the total price offered by the tenderer for the whole work, 

b) In the purchase of goods or services, the lump sum price is calculated over the total price offered by the 

tenderer for the whole work, with the detailed specifications and the amount determined by the 

administration. 

c) Construction works; unit price contract based on the amount of each item in the unit price table prepared 

by the administration and multiplied by the unit price offered for each item by the bidder. 

d) In construction works; mixed contract in which, for some of the work items total price is calculated from 

turnkey lump sum price, and for the rest of work items total price is calculated from unit price 

e) The individual contract signed between the administration and the contractor, based on the framework 

agreement. 

 

3.3. Responsibilities of the contractor according to PPCL 

The contractor's responsibilities are regulated in PPCL, General Conditions for Construction Works and Turkish 

Code of Obligations No. 6098. The responsibilities of the contractor can be listed as follows: 

 

1. Submitting performance guarantee 

2. Construction of the work 

3. Informing the employer 

4. Carrying out the work with loyalty and care. 

5. Provision of appropriate appliances and staff 

6. Handing over the work 

7. Warranty of the work against deficiencies 

 

 

3.4. Settlement of disputes with respect to PPL 

 

Article 53 of Public Procurement Law states the structure of Public Procurement Authority. This institution takes 

part in the solution of the dispute between the tenderer and the administration in the process from the tender to the 

signing of the contract. A tenderer participating in the tender submits a written complaint to the related 

administration within 10 days of the notification of the tender committee decision. If the Administration finds that 

the tenderer is wrong and rejects his complaint, this time, the petitioner makes a complaint to the Public 

Procurement Authority. The Public Procurement Authority requests the related tender documents from the 

administration, examines the tender dossiers which are subject to the complaint of the tenderer. The Public 

Procurement Authority decides to establish a corrective action by the administration if the tenderer's complaint is 

justified, otherwise, it rejects the appeal of the tenderer. The Public Procurement Authority does not have the 

authority to decide for a signed contract. In this regard, the court and enforcement offices, stated in the draft 

contract, are authorized. 
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4.COMPARISON OF THE TENDER DOCUMENTS OF TWO PROJECTS AWARDED BY FIDIC AND 

PUBLIC PROCUREMENT CONTRACTS 

 

In this section, a construction work contracted by a public institution according to the Public Procurement 

Legislation and a similar construction work, funded by the Instrument for Pre-accession Assistance (IPA) and 

tendered according to FIDIC specifications, will be compared in Table 1. 

 

Table 1. Documents requested before tender 

PPL FIDIC 

Proposal form 
Proposal form 

Unit Price Proposal Table 

statement of signature or circular of signature 
Form 4.3- Warrant of attorney and Signature statement 

Warrant of attorney and Signature statement of attorney 

Tender guarantee Tender guarantee 

Balance sheet Form 4.4- Financial statement of the firm 

Income statement Form 4.5- Financial identity and legal personality forms 

The certificate showing that the partner, who will use the 

graduation certificate, has more than 50% shareholding of the 

company over the course of five years prior to the issuance of 

the document. 

- 

The certificate showing that the partner, who will use the work 

experience certificate, has more than 50% shareholding of the 

company over the course of one year prior to the issuance of 

the document. 

- 

- Form 4.2-Organization chart 

- Form 4.6.1.1-Overview of the tenderer’s staff 

- Form 4.6.1.2-Listing of the personnel in the contract 

- Form 4.6.3-Work Plan and Schedule 

- Form 4.6.3-Form with sub-contractor information 

Work experience certificate Form 4.6.4- Contractor's work experience 

Business partnership declaration 
Form 4.6.5- Presentation of the partnership statement with the 

signature of all partners 

In case of legal entity, trade registry gazette - 

  

Table 1. (Continued) Documents requested before tender 

- Form 4.6.6- Litigation history form 

- Form 4.6.7-Quality Assurance System form 

- Form 4.6.8-Accommodation for the engineer 

- 
To sign and submit a copy of FIDIC General Conditions in Part 

2 of Volume 2 

- Submission of site visit certificate 

- 
Tenderer and subcontractor to be chosen from qualified 

countries 

- 
Form 4.6.9 - Eligibility statement: All of the materials, 

equipment and services used are from qualified countries. 
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- 
Form indicating that the tenderer does not participate in any 
other tender with the companies or partners of the consortium. 

- 

Submission of signed documents indicating that the company is 

not in any of the export cases specified in Section 2.3.3 of the 
Practical Guide 

- 
The average annual turnover of the tenderer in the last three 

years must be at least 5 500 000 EURO. 

- 
Construction cash flow for the contract must be at least 2 750 

000 EURO per month. 

- 

The report, prepared by sworn-in certified public accountant for 

the last 3 financial years, should have a long-term profitability 

and the bidder should have provided positive net profit for at 
least two of the last three years. 

- 

To submit the work experience certificate of the tenderer, which 

is a wastewater treatment plant with nitrogen and phosphorus 

removal and has a daily average of at least 8 000 m3 flow rate 

- 

To submit the work experience certificate of the tenderer, at least 

one water distribution and/or wastewater/storm water collection 

network and/or pipeline and/or irrigation and/or natural gas 
pipelines construction project with a value of minimum EUR 

3,250,000 or equivalent, or two water distribution and/or 

wastewater/storm water collection pipeline network and/or 

irrigation transmission pipelines construction projects each with 
a value of minimum EUR 2,000,000 or equivalent each. 

Rehabilitation and/or extension works shall not be accepted as 

similar works. 

- 

The tenderer or its nominated sub-contractor must have 

successfully completed, as prime designer, the process design of 

at least one wastewater treatment plant with nitrogen and 
phosphorus removal with a minimum of 8,000 m3/day average 

waste water flow rate. Rehabilitation and/or extension works 

shall not be accepted as similar works. 

- 
The leading member shall meet not less than 50 % of the 

turnover criteria and financial resources criteria as specified 

- 
Each member shall meet not less than 25 % of the turnover 

criteria and financial resources criteria specified 

  

 

 
 

 

Table 1. (Continued) Documents requested before tender 
 

- 

Each individual member must be a registered firm or natural 

person legally capable of carrying out the specified works. The 

Joint Venture/Consortium as a whole must be in positive profit 
account at least 2 of the last 3 financial years 

- 

The Joint Venture/consortium must satisfy collectively turnover 

and financial resources and the works experience criteria stated 
under 12.2.2.a, 12.2.2.b, 12.2.2.c and respectively 12.2.3. (IPA, 

2015). 

 In FIDIC tenders, the organizational chart of the tenderers and the resume of the personnel to be employed 

should be presented while the PPL tenders do not require such a condition. 
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 While quality control documents are requested in FIDIC tenders, for the PPL tenders, when the tender 

document is prepared in Electronic Public Procurement Platform (EPP), it is left to the selection of the 

contracting entity.  

 In FIDIC tenders, tenderers must fill out the Declaration of Conformity Form 4.6.9, which states that all 

materials, equipment and services they will use in the construction business are from a qualified country. 

However, while preparing the tender document in EPPP for PPL tenders, it is left to the selection of the 

contracting entity. 

 In FIDIC tenders, “proper filling and submission of the business plan and program, proper filling and 

submission of construction application method, submission of the bar graph of critical milestone works, 

proper filling and delivery of the cash flow calendar” are compulsory. However, such documents shall not 

be required from tenderers during the PPL tender stage. The winning bidder submits these documents to 

the administration after the construction site delivery. 

 In FIDIC tenders, the tenderer must submit a subcontractor statement during the tender and declare that 

the subcontractor to be employed is from a qualified country and also has a qualified work experience 

certificate. In the case of PPL tenders, the subcontractor statement is not generally requested. The winning 

bidder declares the subcontractor to the contracting entity. 

 Tenderers, who are filed a criminal case against or prohibited by other administrations, are identified from 

EPPP and their tender guarantees are recorded as revenue. In FIDIC tenders, tenderers must submit past 

court files under the tender dossier before bidding. In addition, before signing the contract, the following 

documents will be requested from the winning company to obtain information about the company's legal 

and business register: 

 

1. Submission of the certificate issued by the Trade Registry Office showing that the tenderer did not go 

bankrupt or the decision about liquidation has not been given and has not been under court administration 

due to his debts. 

2. Presentation of the document received from the Social Security Institution, indicating that the tenderer has 

no social security premium debt as of the tender date 

3. Submission of a document indicating that there is no tax liability in accordance with the provisions of the 

law of the bidder's country 

4. To submit a document, to be taken from General Directorate of Criminal Register and Statistics or  

Ministry of Justice units, indicating that the tenderer has not been punished within the period up to five 

years prior to the tender date due to his professional activities 

5. Submission of the certificate that the tenderer is not prohibited from professional activities by the trade or 

professional chamber to which he/she is affiliated as of the tender date (PPL, article 10). 

 

 In FIDIC tenders, a table is asked about the accommodation of the engineers. But, there is no such 

requirement in the PPL tenders. 

 Tenderers participating as a joint venture in PPL tenders may involve in other tenders simultaneously with 

their partners of the joint venture. However, in FIDIC tenders, tenderers are required to submit a document 

proving that they have not entered into another tenders with the same partners as a joint venture or 

consortium. 

 In PPL auctions according to Communiqué on Similar Work Groups in Construction Works, to certify the 

business experience a single business experience certificate or a graduation certificate can be submitted. 

However, more than one work experience certificates are required for a job in FIDIC auctions. These 

business experience certificates must be relevant to both design and construction. 

 In PPL tenders, the pilot partner of the joint ventures, shall submit a similar business experience certificate 

that meets at least 80% of their bid, while the other private partners shall provide a similar business 

experience certificate providing at least 20% of their bids. However, if the private partners do not provide 

a similar business experience certificate, they must provide 40% of their bid, while the pilot partner will 

have to submit a business experience certificate that provides 100% of the bids. In the case of FIDIC 

tenders, each partner is obliged to provide the same amount of business experience certificate. 
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 While turnover and financial resources are calculated in proportion to the business partnership in PPL 

tenders, these rates are 50% for the pilot partner and 25% for private partners in FIDIC auctions. 

 

5. RESULTS AND RECOMMENDATIONS 

Many public institutions in Turkey, makes tender with respect to PPL specifications.  Recently, many innovations 

have been made in PPL tenders. With the adjustments made, public tenders were started to be made in a healthier 

environment. For the following matters which are not taken into consideration in PPL tenders and which may lead 

to disruptions, making changes in tender legislation will be more appropriate. 

 

In FIDIC tenders, the tenderers must visit the site where the construction work will take place before the tender. 

PPL tenders do not have such a requirement. Therefore, many companies participate in the tender without knowing 

the characteristics of the field where the work will be carried out and cause the job to be terminated because they 

cannot handle the job. For this reason, wasting of public resources and time losses occur. For the solution of this 

problem, field visits should be mandatory for all construction works in small or large scale with the amendments 

to be made in legislation. In this way, the winning bidder will be someone who sees the challenges of the field and 

gives a more consistent bid. Thus, premature termination of work and the loss of time and money of the state can 

be prevented. 

 

In the FIDIC tenders, requesting an extremely low bid description for each item in the unit price bid sheet 

separately, makes the proposals more realistic. In our country, extremely low inquiries are made over the total 

price. In recent years, non-price elements method has been used by the administrations in some of the construction 

work tenders. Thus, with the scoring obtained by the ratio of each item in the bidder's bid to the total price, it is 

aimed that the more qualified bids of the tenderers can be able to be win, because bidders receive zero points for 

that item when they offer the bids below or below the normal range. 

 

In FIDIC tenders, contractors and subcontractors, who will do some part of the work, are requested to be from 

qualified countries. In the case of PPL tenders, no declaration is usually required for the subcontractor. In the case 

of FIDIC auctions, the portion of the work that can be done by subcontractors is limited to 30% of the work, while 

almost all of them can be made by subcontractors in PPL tenders. By making regulation in public procurement 

legislation, the amount of the work done by the subcontractor should be limited and ensuring that the majority of 

the work is done by the contractor. 

 

In the FIDIC tenders, tenderers are also required to have project design certificates as well as work experience 

certificate for construction works. In the case of PPL tenders, large-scale projects above the threshold value, or for 

works requiring specialization, project design certificates should also be requested for higher quality firms to 

participate in the tender. 

 

In FIDIC tenders, the quality control certificate must be submitted by the tenderers. If this is applied also in PPL 

tenders, more qualified companies will participate in the tender. 

 

In FIDIC tenders, tenderers are required to present the origin of the materials and equipment, and the brand and 

model of the construction machinery, used in the construction, under the proposal file. To ensure more qualified 

works in PPL tenders, these information also should be asked from tenderers. 

 

In FIDIC tenders, firstly amicable solutions is used for the solution of the problems between administration and 

contractor. If there is no solution with amicable solutions, the dispute adjudication board steps in. In other words, 

the parties can resolve their problems without going to administrative courts or arbitration. With an arrangement 

to be made in the public procurement legislation, amicable solutions and dispute adjudication boards should be 

established before the administrative courts. Thus, the problems will be solved in a shorter time without entering 

the court process, the long court processes that can go to the termination of work in possible disputes will be 

eliminated. 
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PPL legislation is updated every year and needs to be improved. When the deficiencies mentioned in the study are 

eliminated with the amendments to be made in the legislation, the tenders will be made in a healthier and more 

efficient atmosphere. 
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Abstract 

In this investigation, a 3-D double serpentine channel of PEM fuel cell models of which active layer is 49 cm2 

have been developed to analyze performance of fuel cell by determining the current and power density. It was 

used ANSYS-FLUENT16.2 for computations by using PEMFC module which is an add-on module. The 

simulation results were compared with the single serpentine fuel cell which was the result of previous studies. 

Molar concentrations of reactant gases at the interface of between cathode catalyst and gas diffusion layer were 

examined. It was found from simulation results that the current density of fuel cell obtained from the double 

serpentine flow channel were higher than single channels. It is also noted that the optimal power density was 

achieved at 0.6 V value as shown in the I-P and I-V curve.  

Keywords: PEM fuel cell, CFD, power density. 

1. INTRODUCTION 

Bipolar plates are the most important component in PEM fuel cell. For this reason, an optimal bipolar plate design 

is critical for determining high power density in fuel cell. Recently, in literature, several modelling and 

experimental work has been investigated in order to understand the effect of channel geometries in bipolar plate 

including, serpentine flow channels, parallel flow channels, interdigitated flow field. 

Since the early development of PEM fuel cells there have been many varieties of flow field designs. Early designs 

of flow fields generally consisted of parallel or straight channels. It was  investigated a conventional and modified 

parallel flow field designs split flow into variant channel widths using computational fluid dynamic modelling. 

They found that multiple stages of flow distribution can achieve an evenly distributed pressure drop with an ideal 

distribution of reactant among channels (Lim et al.,2017). 

Other working groups observed that channel geometry and surface property both effect on the volume of 

accumulated water. Also it was resulted that the water droplets were larger and dispersed individually in the 

direction of flow in the rectangular channels with serpentine flow fields. And the channels with triangular geometry 

retained less water than rectangular channels of the same cross-sectional area, and the water was mostly trapped 

in the two corners adjacent togas the diffusion media (Owejan et al.,2007). 

Based on the work of (Lobato et al.,2010) it was solved for three different flow channel geometries: 4-step 

serpentine, parallel and pin-type high temperature polyelectrolyte membrane fuel cell (HTPEMFC) by using 

Computational Fluid Dynamics (CFD).Their results showed that serpentine and pin-type flow channels were found 

to perform very similarly. Also better fuel cell performance was predicted while temperature grows as it could be 

expected.  

In their work, Cheng et al. (2012) presented in that following results: Increasing the relative humidity enhances 

the membrane ion conductivity, which favours the current density output. On the other hand, reducing the mass 

fraction of oxygen gas at entrance plane with high relative humidity diminishes the fuel cell performance as the 

relative humidity of the cathode gas increases. At low current densities, an increase of relative humidity causes 

the water vapour concentration in the catalyst layer to reach the saturation level, reducing the occurrence of ohmic 

polarization. 

Various operating factors, such as mole fractions of species, pressure distribution, over potential, and inlet relative 

humidity, affect the performance of proton exchange membrane fuel cells (PEMFCs) (Yang et al.,2013).  
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Specifically, the land ratio of the gas channel and rib is an important parameter affecting PEMFC performance 

because current density distribution is influenced by this geometrical characteristic. Yang et al. investigated 

geometrical shape and relative humidity in their study. A three-dimensional numerical PEMFC model was 

developed to illustrate the current density distribution as the determining factor for PEMFC performance. 

In reference (Ozen et al.,2016), the effects of operation conditions on the performance of a polymer electrolyte 

membrane fuel cell with 25cm2 active area were investigated experimentally. It was found that that the performance 

of fuel cell performance can be enhanced by increasing the RH and temperature of the inlet gases and the operating 

temperature. 

Takalloo et al. (2016) investigated the impact of alteration in humidification and inlet flow rates on performance 

improvements for PEMFC both experimentally and numerically. One of their results is that anode side needs more 

humidity for preventing the membrane from drought and the cathode side needs less humidity because of 

producing water and avoiding from flooding. 

In this study, it was investigated a 3-D, isothermal, single-phase, steady-state model with double serpentine flow 

channel configuration of a PEM fuel cell by using ANSYS-Fluent based on computational fluid dynamic 

technique. 

 

2. MODELLING OF PEM FUEL CELL 

The governing equations are solved using the commercially CFD software Ansys-Fluent 16.2, after the geometry 

and mesh are generated in GAMBIT2.4.6. 

 

Table 25. Geometrical Properties of Model 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boundary conditions are set as constant mass flow rate at the channel inlet (mass flow inlet type) and constant 

pressure condition at the channel outlet (pressure outlet type). 

Parameters    Units Value 

Channel width mm 1 

Channel length mm 70 

GDL thickness mm 0.2232 

Catalyst layer  thickness mm 0.0287 

Membrane thickness mm 0.23 

Active area m2 0.0049 
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Figure 27. PEM Fuel Cell Components 

 

The membrane-GDL interface was defined as a wall. The anode voltage was grounded (V = 0) and the cathode 

voltage was adjusted 0.9V, 0.8V, 0.7V, 0.6V, 0.5V, 0.4V respectively less than the open-circuit potential (0.95 

V). The current density values which correspond to each voltage value in the simulation results were noted.  Both 

anode and cathode terminals were assigned wall boundaries. Pressure drop and hydrogen and air velocities are 

evaluated from the chemical stoichiometric ratio, operating pressure and temperature by the following equations: 

Pressure drop; 

∆𝑃 = 𝑓.
𝐿

𝐷𝐻
. 𝜌.
𝑢2

2
+∑𝐾𝐿. 𝜌.

𝑢2

2
                                                                                                                           (1) 

DH = hydraulic diameter, L=channel length;  

𝐷𝐻 =
2𝑤𝑐. 𝑑𝑐
𝑤𝑐 + 𝑑𝑐

                                                                                                                                                             (2) 

𝐿 =
𝐴𝑐𝑒𝑙𝑙

𝑁𝑐ℎ . (𝑤𝑐 + 𝑤𝐿)
                                                                                                                                                   (3) 

u= velocity in the channels; 

𝑢 =
𝑄𝑠𝑡𝑎𝑐𝑘

𝑁𝑐𝑒𝑙𝑙 . 𝑁𝑐 . 𝐴𝑐ℎ
                                                                                                                                                       (4) 

Qstack = air flow rate ; 

𝑄𝑠𝑡𝑎𝑐𝑘 =
𝐼

4𝐹
.
𝑆

𝑟𝑂2
.

𝑅. 𝑇𝑖𝑛
𝑃𝑖𝑛 − 𝜑.𝑃𝑠𝑎𝑡(𝑇𝑖𝑛)

. 𝑁𝑐𝑒𝑙𝑙                                                                                                             (5)  

𝑢 =
𝑖

4𝐹
.
𝑆

𝑟𝑂2
.
(𝑤𝑐 + 𝑤𝐿). 𝐿

𝑤𝑐. 𝑑𝑐

𝑅. 𝑇𝑖𝑛
𝑃𝑖𝑛 − 𝜑.𝑃𝑠𝑎𝑡(𝑇𝑖𝑛)

                                                                                                       (6) 
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Table 2. . Operational Conditions of PEMFC 

Parameters Units Value 

Operation pressure kPa 200  

Cell temperature K 343  

Cathode stoichiometric ratio - 2 

Anode  stoichiometric ratio - 2 

Cathode terminal  V 0.4-0.9  

Anode terminal V 0.0  

Cathode mass flow rate kg/s calculated 

Anode mass flow rate kg/s calculated 

Cathode RH  % 10,50,100 

Anode RH  % 10,50,100 

 

 

 

Figure 2. Computational Domain of Model 

 

3. RESULTS AND DISCUSSIONS 

3.1. Water Concentration Distribution 

In Figure 3(a) and 3(b) , they are shown that I–V and I-P curves cathode RH= 100% and anode RH =10%, 50%, 

100% respectively for double serpentine channels. The problem of water deficiency on the anode side of the 

membrane can be solved by humidification of anode side. According to the results in Figure 3 as relative humidity 

increase, the overall water uptake in the system increases. This increase enhances the cell performance. It also 

shows that liquid water is produced as result and the highest values are concentrated at end of channel exit. 
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                                (a)                                                                           (b) 

Figure 3. Curves at Cathode RH= 100% and at Anode RH =10%, 50%, 100% Respectively  

(a) I-V Curve, (b) I-P Curve 

 

Water content has an important effect on the proton conductivity of the membrane. Water is supplied with reactant 

gases and absorbed. For each of the gas humidification configurations (10%, 50%, 100%) for the double serpentine 

PEMFC model, it was investigated the water accumulation in the gdl-cl layer operated with constant operating 

conditions.  

According to the Figure 4(a) and 4(b) when cell potential increased the water content is lower, because the high 

cell potantial causes electrochemical reaction rate decrease. 

 

                                           

                                (a)                                                                           (b) 

Figure 4. Contours of Molar Water Concentration Distribution (A/m
2
) at Cathode Gdl-Cl Layer x-y Plane 

 (a) 0.4V, (b) 0.6 V 
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3.2. Hydrogen Concentration Distribution 

Figure 5 shows the counters of molar hydrogen concentration distribution (A/m²) at anode channels (x-y plane) 

for double serpentine bipolar plates at the value of 0.6 V. It indicates that the concentration of hydrogen is 

concentrated at the end of the exit from the channel inlet. 

 

Figure 5. Contours of Molar Hydrogen Concentration Distribution (A/m2) at Anode Channel x-y Plane 

 

3.3. Oxygen Concentration Distribution 

Figure 6 shows the counters of molar oxygen concentration distribution (A/m²) at cathode channels (x-y plane) for 

double serpentine bipolar plates at the value of 0.6 V.  It can be seen from the Figure that the molar oxygen 

concentration distribution is observed to decrease as hydrogen concentrations at anode side. 

 

 

Figure 6. Contours of Molar Oxygen Concentration Distribution (A/m2) at Cathode Channel x-y Plane 
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3.4. Comparison the Performance with Single Serpentine PEM Fuel Cell 

In Fig. 7(a) and 7(b), it is compared that the highest and lowest performance polarization and power density curves 

respectively of different flow fields configuration .From the Figure, double serpentine PEM fuel cell  at constant 

relative humidity (100%) has a better current density results than single serpentine  channel model. 

  

                            (a)                                                                           (b) 

Figure 7. Comparison of Single and Double Serpentine PEMFC Curves at RHa = 100% and RHc =100%   

(a) I-V Curve, (b) I-P Curve 

 

4. CONCLUSION  

The performance of the PEM fuel cell is highly affected by cell operating parameters like temperature, pressure, 

mass flow rate and humidity of reactant gases, and design parameters like flow channel design, thickness of layers 

etc. Here the main objective is to find the effect of design parameter (flow channel) on the performance of fuel 

cell. Based on the 3-D model method by Fluent and Gambit, it was developed to investigate the effects of different 

channel configuration and reactant gases humidification on performance and gas concentration with double 

serpentine flow channel. Using a single-phase, steady-state, 3-D model of PEM fuel cell, the following conclusion 

was obtained;  

The humidity in the reactant gases is an important factor to consider for improving the cell performance. As the 

relative humidity of anode side increases, both the chemical reaction and mass transfer of oxygen are enhanced 

due to the increase of water content in the membrane, which leads to a better cell performance. Maximum power 

density was reached at 0.56 V, 0.8258 A/cm² with the value of 0.4186 W/cm² and occurred at 100% anode 

humidification with double serpentine flow channel. The double serpentine design gives uniform oxygen and 

hydrogen distribution throughout the catalyst layer and gas channel which is mirrored by high cell performance. 
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Abstract 

The synthesis and characterization of soft magnetic materials with nanocrystalline bulk metallic glasses (BMG) 

has been deeply investigated for research and development in recent years. The outcome of nanocrystalline 

manufacturing processes suggests an alternative about the use of other materials in power electronics applications. 

Especially their response to higher frequency application ( 0.1 MHz) and relatively low costs make them possible 

to be alternative to the ferrite opponents. BMG’s superior magnetization properties such as fine-grained 

microstructure, near-zero magnetostriction, very low coercivity ( 2 A/m), relatively higher permeability ( 105) 

and large saturation magnetization ( 1.3 T) make them also attractive to optimize magnetic properties. Here we 

have made an attempt to both produce different kind of BMG and also characterize their magnetic and electrical 

properties to be sure their superior performances. Then we made a comparison between BMG and ferrite cores in 

terms of magnetic properties under the same circumstances. Precursor amorphous ribbon Fe-Cu-Nb-Si-B were 

produced by a single-roller melt spinner in an Ar atmosphere with thicknesses of ~20 – 

mm. Then, to be sure material composition, semi-quantitative EDS was used to analyze both the surface and bulk 

of the ribbons. Moreover, specimens were isothermally annealed for 60 min at different selected temperatures, 

both of which were chosen in accordance with differential scanning calorimeter (DSC) analysis. It is found that 

cores composed of BMG have great magnetic capability such as higher permeability, saturation magnetization, 

lower coercivity and great response to higher frequency applications with respect to ferrite cores. Moreover, 

magnetic domain structures of each produced BMG were also observed by Magneto-optical Kerr microscopy.  

 

Keywords: BMG, nanocrystalline core, magnetic properties, magnetic domains 

1. INTRODUCTION 

Recently, nanocrystalline (NC) FeCuNbSiB soft magnetic materials produced As-Cast (AC) state from amorphous 

precursor by the primary crystallization of bcc Fe have been frequently researched because of their superior 

magnetic properties (Yoshizawa et al., 1988). In order to obtain the NC state, primary crystallization should be 

achieved by a subsequent heat treatment above the crystallization temperature (Herzer, 1996). Such produced 

ribbons that enable to efficient usage in a great number of electronic and electromechanical circuits have been 

widely investigated in terms of both magnetic properties (Herzer, 1995, Makino et al., 2009) and microstructures 

(Schäfer et al., 1991, Hofmann and Kronmüller, 1995).  

NC FeCuNbSiB alloys are commonly known by lowest coercivity, 𝐻𝑐 (1 A/m), fulfilling permeability, 𝜇 (> 

1×105) with quite low magnetostriction, 𝜆𝑠 (1 ppm) and sufficient saturation polarization, 𝐽𝑠 (≈1.25 T) (Herzer, 

2013). Composition of NC alloys would be a significant source to make a prediction regarding its magnetic 

behavior and crystallization temperature based on Fe-content by at% (Kataoka et al., 1989). Even though Finemet 

and Nanoperm are prominent and common-known members of the class of NC FeCuSiBNb(Zr, P) alloys, the ratio 

of elemental percentages in their composition would be varied depending upon the area of usage or customer 

demands. No matter what the purpose of usage of NC BMG are, however, one of the most significant requirement 

is generally quite low (1 ppm) or vanishing (0) magnetostriction (s) which reduces magneto-elastic anisotropies 

(K) (Yoshizawa and Yamauchi, 1989, Kraus et al., 1992).   

In a sense the purpose of current investigation determines physical meaning of simultaneous application of heat 

treatment and tensile stress. To do this, AC-state and annealed specimens were investigated regarding their 

saturation polarization, coercivity, permeability and evaluation of magnetic domain structures. Thus, we compared 

two different toroid cores consisting of two different composition of Fe-Cu-Nb-Si-B in terms of fully magnetic 
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and electrical properties. They were characterized based on their compositions, core diameters, external 

treatments, physical conditions, electrical and magnetic responses and eventually magnetic domain structures. 

After all, optimization of the cores for high frequency applications were determined considering quasi-static 

hysteresis curves and magneto-optical Kerr images.  

 

2. MATERIALS AND METHODS 

Precursor amorphous ribbons with nominal compositions of Fe82Cu1Nb3.5Si5.5B8 (NC1) and 

Fe77.5Cu1.5Nb5Si7B9 (NC2) were prepared by induction melting with a high-purity argon atmosphere. The 

thickness of produced as-spun ribbons, NC1 and NC2 were found  

quantitatively confirmed by both SEM micrograph and spiral micrometer. Quasi-static hysteresis curves were 

measured in a solenoid frame with pick-up coil and driving coils wound around the ribbon as sketched in (Gunes 

et al., 2018) with a setting tensile force of 1 – 150 MPa. Besides, a saturation density was also confirmed by a 

vibrating sample magnetometer (VSM) with a maximum applied field of 15 kA/m. The alloys in the AC-state 

were isothermally evaluated by differential scanning calorimetry (DSC, NETZSCH 404C) at a heating rate of 0.67 

-peak) were 

 DSC analyses, specimens were subjected 

to heat treatment in the absence of magnetic field at various temperatures between Tx1 and the peak-points, for 60 

min in a furnace with Ar atmosphere and subsequently quenched in water with room temperature. The formation 

and microstructure of Fe-based amorphous and NC ribbons were morphologically observed by scanning electron 

microscope (SEM, Inspect S50). Additionally, ratio of element abundance between surfaces and bulk was checked 

by Electron Dispersive Spectroscopy (EDS, Octane Prime). Magnetic domain structure was properly observed by 

Kerr microscopy with either longitudinal or transversal or polar sensitivities because the anisotropy axes randomly 

vary their orientation that is namely random anisotropy. Thus, sensitivity preferred perpendicular to the domain 

patterns allowed to display evaluation processes of magnetic microstructures with respect to external treatments. 

Quasi-static domain images were observed during all investigation which is the frequency-independent. 

Eventually, Toroidal cores with inner/outer diameter ratio 26 mm/52 mm were fabricated using electro-mechanical 

winding of initial amorphous ribbon and were heat-treated at temperature 535 °C (NC1) and 555 °C (NC2)  for 60 

minutes in Ar atmosphere considering implementations on the ribbons that ensured formation of nanocrystalline 

structure.  

 

3. RESULTS  

In this study, two different cores with different type but the same dimensions were produced in the lab conditions. 

Such cores were depicted in Fig 1a. To compare their advantages with respect to commercial ferrite cores (Fig 

1b), they were fabricated under the same circumstances as far as possible. Before manufacturing the cores, ribbons 

were deeply investigated in terms of soft magnetic, electrical, morphological and structural properties. Therefore, 

magnetic hysteresis of each ribbon was properly compared considering their coercivity, magnetic permeability, 

saturation magnetization and etc. Depending upon the thicknesses and durability of the ribbons, manufactured 

toroid cores indicated different magnetic characteristics. To determine such characteristics in a certain form, we 

compared initially their structural resistivity considering magnetic hysteresis curves under the influence of various 

tensile stresses in the range of 0 – 150 MPa as shown in Fig 2. This study is to identify threshold limit for such 

ribbons during core manufacturing. According to first determinations, it was able to be sustained body integrity of 

NC1 till 150 MPa while NC2 was broken off after 120 MPa of tensile stress. Apparently, this case is decisively 

originating from the glassy structure of NC2 that is much dominant than that of NC1.  
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Figure 1. Produced nanocrystalline and commercial ferrite toroidal cores. All toroidal cores have the same 

physical dimensions.   

 

Glassy structure of the ribbon specimen is strongly based on the atomic percentage of the blend of Silica and 

Boron. Once NC1 and NC2 are compared in terms of their atomic distribution, Si+B content of NC2 was found as 

much as approx. 20% with respect to NC1. That’s, brittleness of the specimen which has more Si+B content in its 

composition has already expected.  

 

        

Figure 2. Effect of tensile loading in the AC state of NC1; (A) ascending full hysteresis curves, and of NC2; (B) 

ascending full hysteresis curves. All measurements of NC1 and NC2 are from AC state to 150 MPa and 120MPa, 

respectively. 

As can be seen in Fig 2a-b, NC1 which has more Fe content with respect to NC2, showed rectangular shape while 

NC2 has a sigmoidal hysteresis shape. Thus, quasi-static hysteresis loops resulting from progressively applied 

tensile stresses in the range of 17-150 MPa indicate that ribbon in the AC state has a positive magnetostriction. On 

the other hand, Cross-sections of the amorphous ribbons were observed by means of SEM. Fractions of the samples 

in amorphous phase indicated dense veined structure, while nanocrystalline zone was only found nearby the sample 
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surface (free-side). However, when the both sample exposed to annealing in a certain time and temperature, 

nanocrystalline zone became dominant over the amorphous matrix.  

 

 

Figure 3. SEM images of NC1 and NC2 alloy ribbons. Thicknesses of each case were measured from the 

micrograph spots 

 

Thereby, nanocrystallization was able to be enhanced from the wheel-side (bottom) to free-side by means of a 

mild heat-treatment. Transformation from amorphous phase and nanocrystalline was displayed in the SEM images 

as given in Fig 3. It can be explicitly seen that veined structures are intensely available towards free-side from the 

wheel-side in the AC-state of NC1 while the volume of this veined zone is relatively less than NC1 in the NC2. 

Another significant output is that dispersion of the veined structures was found quite different in two micrographs 

(AC-state), even though the wheel speed during both casting-processes were hold equivalent (Zhang et al, 2017). 

Similar fractured morphology was defined as the ductile tensile fracture surface by Figueroa et al. (2005) in 

amorphous alloy. Crystallization growth after mild-heat treatment indicates however that the depletion of 

metalloids in the surface region could be enhanced during heat treatment. 

Here, one of the most significant cases is to determine annealing temperature. Optimum annealing conditions were 

obtained from DSC analyses (Fig 4). It was performed to find out primary and secondary crystallization 

temperature of the ribbons. Thus, kinetic primary crystallization temperature of NC1 (Fe82Cu1Nb3.5Si5.5B8) and 

NC2 (Fe77.5Cu1.5Nb5Si7B9) was found at about 535C and 555C, respectively. Thereby, ideal crystallization 

temperature was basically searched in the range of 490C - 535C for NC1 while it was relatively low range of 

520C - 555C for NC2. So, the enthalpy (H), released during isothermal crystallization is the quantitative 

indicator of the difference which is caused from their crystallographic structure. 
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Figure 4. Typical DSC curves for both composition showing exothermic peaks for primary and secondary 

crystallization with a heating rate of 50 °C/min. 

 

Kerr imaging via magneto-optical Kerr microscopy was also carried out to be sure magnetic domain alignment 

after a mild heat treatment and tensile stress applications. Indeed, the magnetic properties of the as-spun ribbons 

are mainly determined by the inner stress which are quite complicated as indicated in Fig 5. Acquired 

crystallization temperatures from DSC results and appropriate tensile stresses obtained from hysteresis curves 

were considered to annihilate the stress patterns on the surface. Thus, magnetic domains could be oriented to the 

direction of applied magnetic field. This is the key parameter for random anisotropy model (Herzer, 2005). As 

shown in Fig 5, stress domination in the AC state was relieved under the influence of tensile stress. Moreover, in 

addition to the tensile stress implementation, heat-treatment as much as 555C during one hour led to generate 

uniform domain patterns. 

 

 

Figure 5. Kerr images belong to NC1; the domain evaluation steps in the presence of tensile stress and stress 

annealing.  

Regardless of the effect of magnetic field, it is clear that applied tensile stress vitiate somewhat residual stress 

patterns which can appear to be superimposed onto the wide domain patterns where curved domains are along the 

principal direction. In the case of non-tensile loading, stress-dominated patterns sustained their existence while it 

is quite difficult to observe planar domains surrounded by stress patterns as represented in Fig 5. Therefore, 

annihilation of certain stress patterns were not permanently enhanced without implementation of tensile force 
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and/or heat treatment. Tensile force without magnetic field was activated until physical integrity of the ribbon was 

lost (after 120 MPa). Expectedly, stronger enough tensile force led firstly to form wide curved domains along the 

planar tensile axis as the prevailing magnetization process. Additionally, external applied tensile force makes 

possible to become uniform domain arrangement with less curved walls. This case may also lead to 

inhomogeneous magnetization in which it appears fluctuating magnetization direction due to existence of average 

random magnetocrystalline anisotropy (Schäfer et al., 1996). 

 

4. DISCUSSION 

After the preliminary knowledge about the manufactured ribbons was obtained, toroid cores produced wrapping 

such ribbons around a holder in a certain diameter could be investigated by means of their hysteresis curves as a 

function of working frequencies. In this sense, we compared the hysteresis curves of the toroidal cores composed 

of NC1 and NC2 ribbons as indicated in Fig 6a-b.  

 

 

Figure 6. Ascending quasi-static hysteresis curves of toroidal cores manufactured with NC1 (a) and NC2 (b) as a 

function of working frequency in the range of 1 – 500 Hz.  

 

As a first determination, shapes of the hysteresis curves were changed after external treatments. Contrary to 

obtained curves in Fig 2, core made of NC1 looks now more sigmoidal than that of the core composed of NC2. 

Moreover, this case was just opposite with the case in which the tensile stress was only applied to the specimens. 

Note that such produced ribbons presented here were manufactured wrapping around a holder under the tensile 

stresses that the conditions were defined above. Then they were also exposed to heat treatment considering DSC 

results. So the new formation of the curves makes possible to determine that heat treatment under influence the 

certain stress leads to irreversible deformation in the crystallographic structure of each sample. Indeed, it is 

expected due to the existence of the annealing which was treated around first crystallization temperatures. 

Furthermore, aforementioned deformation apparently more influenced the NC2 than NC1 core, once the stability 

of each branch of the curve is compared at the all ranges of the working frequencies.  
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Figure 7. High frequency responses of stress annealed ribbon. Note that NC2 after stress annealing could reach to 

MHz in the range of 20 – 10% of relative permeability value.  

 

Principally, expectation from NC cores sustains their structural, electrical and magnetic stability even in the high 

frequency applications. As the cores are mainly made by the ribbons which has thickness around 20 – 

could be defined as a component of the miniature electronic circuits. Especially acting as a filter in the cases of 

higher frequencies make them attractive for such circuits. That’s why we compared the high frequency responses 

of both ribbons in terms of the effect on the magnetic permeability as shown in Fig 7A-B. Thus, it can be explicitly 

seen that decrease in the magnetic permeability of stress annealed specimen in both cases is slower than that of 

annealed sample. If the decrease in permeability as much as 60% was taken into account as reference value, it 

would be realized that stress annealed specimens close to the frequency of MHz range.   

On the other hand, magnetization loops taken from NC and ferrite toroidal cores indicate that heat treatment under 

the influence of moderate tensile forces expectedly improves the magnetic capability of NC BMG regardless of 

its composition (Fig 8). It is also noted that tensile stress should be consistently held at the same value as long as 

heating and cooling would be subsequently activated until reaching room temperature. It is seen from Fig. 8 that 

the gradient of magnetization loops for each case is progressively changed by switching on either annealing or 

stress annealing. This also means that the anisotropy field developed as long as external treatments are 

subsequently implemented. However, ferrite core showed a rectangular shape of M-H curve. This is a remarkable 

indicator of the significance of external treatments after produce the cores. Furthermore, even annealed NC core 

has the optimum conditions to provide structural resistivity with regard to higher permeability while ferrite core 

acts like AC-state of the NC core.   
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Figure 8. Magnetization curves comparisons among annealed, stress-annealed NC and commercial Ferrite toroidal 

cores.  

 

5. CONCLUSION 

Regardless of the heat treatment conditions, only tensile force was initially implemented to the ribbon in the AC 

state to make a connection between the amorphous phase and nanocrystallization requirements. Exothermic 

crystallization temperatures were found for the specimen of NC1 and NC2 where the region was designated 

between Tx1 and the 1st peak of primary crystallization. Accordingly, standard analyses were properly performed 

to reveal superior properties of certain NC BMG. Afterward, optimum circumstances to obtain magnetic capability 

were sought. Toroidal cores made of ferrite can be remarkably miniaturized and be easily reproducible due to its 

polycrystalline structure. This type of cores have been already produced huge amounts in industry for such 

properties. However, if their electrical, magnetic and structural properties are considered, cores made by NC soft 

magnetic ribbons are quite preferable with respect to ferrite cores.  

Some of the prominent conclusions are as follows: 

 Optimization of overall magnetic properties for NC1 and NC2 was individually enhanced at 70 MPa+535 C 

and 120 MPa+555 C, respectively. Here, the most remarkable case assured the optimum circumstances, which 

indicate a well-ordered easy plane perpendicular to the direction of the stress axis. 

 The depletion of metalloids on the surface region could be enhanced during heat treatment. It was decided 

after SEM imaging.  

 Regardless of the effect of magnetic field, it is clear that applied tensile stress vitiates somewhat residual stress 

patterns which can appear to be superimposed on the wide domain patterns where curved domains are along 

the principal direction. 

 The physical integrity of the ribbons was lost at 150 MPa (NC1) and 120 MPa (NC2). So stress could be 

applied till such values.  

 Stress annealed NC1 and NC2 are able to be used around MHz range in the case of reduced magnetic 

permeability value as low as 50% with respect to initial condition.  
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ÖZET 

 

Günümüzün en büyük problemleri arasında sayılan aşırı nüfus artışı ve hızlı kentleşme, kentsel 

alanların sağlıksız bir biçimde gelişmesine ve yapılaşmasına neden olmaktadır. Yoğun kentleşme baskısı 

altında kalan kent halkının doğa ile olan ilişkisi gittikçe azalmakta ve aynı oranla da doğaya olan ihtiyacı 

artmaktadır. Üretken peyzaj alanları, peyzajın üretim ve gıda kaynağı elde etme ile sonuçlanan şekli olup 

aynı zamanda kent halkının kimi zaman üretici ile birlikte gönüllü olarak çalıştığı kimi zaman ise bireysel 

veya grup halinde kendi kendilerine ekip biçtikleri ve doğa ile ilişki kurduğu alanlardır. Kentli bu şekilde 

az da olsa kendi yetiştirdiği organik sebzeleri tüketebilirken aynı zamanda yetişkinler için rekresyonel, 

çocuklar için ise eğitsel aktiviteler gerçekleştirmiş olmaktadırlar. Bu alanların kente sağladığı yarar ise 

gıdanın oldukça ötesine geçmektedir.  

Bu çalışmanın amacı, üretken peyzajların kentler için tarihi ve kültürel önemini ortaya koymaktır. 

Bu kapsamda seçilen alanın tarihi perspektifi incelenmiş, güncel durumu ve önemi belirlenmiş, alan ve 

çevresi için yerel yönetim tarafından yaptırılan ve uygulanması düşünülen proje incelenmiş ve alana 

ilişkin swot analizi yapılmıştır. Bu kapsamda alanın geleceğine yönelik sorunlar tespit edilmiş ve öneriler 

geliştirilmiştir. Çalışma kapsamında İstanbul-Yedikule bostanı örnek alan olarak seçilmiştir. İstanbul 

Tarihi Yarımada’da Yedikule bostanları, günümüze kalan tek üretken peyzaj alanıdır. Bu alan için 

düşünülen proje, tarımsal üretim yapılmasının yanında çocuk parkları, oyun alanları, gezinti alanları gibi 

rekreatif fonksiyonları da içermektedir.  

Çalışma sonucunda yerel halkın, alanın bostan alanı olarak kalması ve uygulanacak projelerin bu 

alanla mutlaka uyumlu olması gerektiği konusunda talepleri ortaya çıkmıştır. Yerel halk ve üreticiler 

bölgede, alanın bakımsız olması ve de güvenlik sıkıntısı bulunmasından kaynaklı sıkıntı yaşamaktadırlar. 
Alan da, yerel halkın ve üreticilerin istek ve ihtiyaçları doğru bir şekilde belirlenmeli, bostanların 

koşulları iyileştirilmeli, yerel halkın da rekreasyonel ihtiyaçları göz önüne alınmalıdır. Tarihi  önemi 

unutulmadan iyi bir planlama yapılarak İstanbul kentsel peyzajında yerini almalıdır. 

 

Anahtar Kelimeler: Kentsel Peyzaj, Üretken Peyzaj, Tarihi Peyzajlar, Kentsel Yenileme, 

Yedikule Bostanları 

 

1. GİRİŞ 

Günümüzün en büyük problemleri arasında sayılan aşırı nüfus artışı ve hızlı kentleşme, kentsel 

alanların sağlıksız bir biçimde gelişmesine ve yapılaşmasına neden olmaktadır. Yoğun kentleşme baskısı 

altında kalan kent halkının doğa ile olan ilişkisi gittikçe azalmakta ve aynı oranla da doğaya olan ihtiyacı 

artmaktadır. Üretken peyzaj alanları, peyzajın üretim ve gıda kaynağı elde etme ile sonuçlanan şekli olup 

aynı zamanda kent halkının kimi zaman üretici ile birlikte gönüllü olarak çalıştığı kimi zaman ise bireysel 

veya grup halinde kendi kendilerine ekip biçtikleri ve doğa ile ilişki kurduğu alanlardır. Kentli bu şekilde 

az da olsa kendi yetiştirdiği organik sebzeleri tüketebilirken aynı zamanda yetişkinler için rekresyonel, 

çocuklar için ise eğitsel aktiviteler gerçekleştirmiş olmaktadırlar. Bu alanların kente sağladığı yarar ise 

gıdanın oldukça ötesine geçmektedir. Üretken peyzaj alanları, sosyal açıdan farkındalık yaratmanın yanı 
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sıra, kontrolsüz yağmur akışı, kentsel ısınma vb. gibi büyük sorunların yaşandığı büyük şehirlerde, 

kentsel yeşil alan miktarının artışına ve dolayısıyla kentsel altyapıya da fayda sağlamaktadır.  

 

1.1. Tarihi Peyzajlar 

Tarihi çevreler kentlerin kimliğini belirleyen önemli unsurlardan biridir. Bu alanlar, barındıkları 

değerler ile sadece sanat ve mimari boyutta değil, geçmişteki yaşam biçimleri hakkında da fikir 

vermektedir (Çetin, 2011). Ayrancı (2007), kentsel alanlarda tarihi çevre korunmanın, tarih bilincini 

geliştirdiğini ve ulusal bilincin oluşmasında öneme sahip olduğunu belirtmiştir. Bu bağlamda, yaşanılan 

çevrede tarihsel geçmişe ait simgelerin, bireyin sağlıklı olarak toplumsallaşması için birer araç olduğunu, 

böylelikle bireylerin kültürün devamlılığı bilincine erişmesi ile tarih bilincine sahip toplumların 

oluşmasının sağlanabileceğini vurgulamıştır (Ayrancı, 2007). Bu nedenle koruma yaklaşımı sadece 

mekanların ve şehirlerin kimliklerini değil, toplumsal kimliğin sürdürülebilirliğini sağlamaktadır. 

 

Tarihi çevre korumanın insanlık tarihinin başlangıcına kadar dayandığı bilinse de kentsel yenileme 

ile ilişkisi küreselleşme sürecinin bir sonucu olarak değerlendirilebilir. Küreselleşme süreci ile 

kentlerdeki hızlı değişim tarihi çevreler üzerinde önemli etkiler yaratmıştır. Yaşanan hızlı nüfus artışı, 

teknolojik gelişmeler, değişen ihtiyaçlar ve trendler, kentsel alanların yayılmasına neden olmuş, geçmişte 

kent merkezi niteliğindeki tarihi alanlarda ciddi değişimlerin yaşanmasını tetiklemiştir. Kentler 

büyüdükçe, tarihi nitelikli kent merkezlerinin artan ve değişen ihtiyaçlara cevap verememesi, 

merkezlerin mekansal olarak yer değiştirmelerini sağlamış, böylece tarihi merkezlerin boşalması ve 

köhneme sürecine girmesi gözlemlenmiştir (Ergun, 2005). 

 

1.2. Tarihi Peyzajlarda Dönüşüm ve Yenileme Süreçleri 

Dinamik bir yapıya sahip olan kentler, arazi kullanım değişimleri ve insan faaliyetleri sonucu 

ortaya çıkan karmaşıklıklardan etkilenmektedirler. Bunun sonucunda kentsel mekanlarda ve kent 

peyzajında değişimler ve dönüşümler gözlenmektedir. Kentsel mekanların bozulması veya niteliklerini 

kaybetmesi sonucu ortaya çıkan değişimler kentsel dönüşüm/kentsel yenileme ihtiyacını ortaya 

çıkarmaktadır. 

 

Kentsel dönüşümün amacı aşağıda belirtilen dört temel kriteri yerine getirmektir. 
Bunlar;  

• Fiziksel çöküşü durdurmak ve tarihi dokunun sürdürülebilirliğini sağlamak,  

• Ekonomik yaşamı canlandırmak,  

• Mimarlık ve kentsel yaşam kalitesini arttırmak ve kültüre dayalı dinamikleri harekete geçirmek,  

• Proje sürecine her ölçekte ilgili aktörlerin katılımı sağlamaktır. 

 

Kentsel Yenileme, zaman içinde sosyal, ekonomik ve fiziksel bileşenlere/değişenlere bağlı olarak 

çöküntüye uğramış, değer, işlev ve nitelik kaybına uğramış kent dokularının, kullanıcı ihtiyaçları ve 

günün gereksinimlerine paralel olarak yeniden yorumlanması, kentsel yaşama kazandırılması olarak 

tanımlanabilir. Kentsel yenileme ile düzenlenmesi gereken kentsel alanların gelecek nesillere pek çok 

yönden yeni imkânlar ve daha kaliteli bir çevre sunması sağlanabilir (Lee ve diğ., 2007). Ayrıca kentsel 

yenileme, içerdiği yaklaşımlar gereği, mevcut şehirlerin yapısı ve insanların fiziksel, sosyal ve ekonomik 

gelecekleri üzerinde büyük etki yaratmaktadır. Genel olarak bu kavram, mekanı organize eden ve yeni 

gelişme perspektifleri sunan fiziksel müdahaleler olarak görünse de mevcut sosyal ve ekonomik yapıyı 

da ciddi anlamda etkilemektedir (Ergun, 2005). Roberts, kentsel yenilemeyi kente dair problemlerin 

çözümünü sağlayan ve değişmekte olan ya da değişime maruz kalması muhtemel olan alanların 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                          1510 

 

 

ekonomik, fiziksel, sosyal ve çevresel açıdan bulundukları duruma kalıcı bir çözüm bulmayı hedefleyen 

geniş çaplı ve bütünleşmiş bir vizyon ve eylem olarak tanımlamıştır (Roberts, 2000).  

 

Günümüzde dönüşüm ve yenileme kavramlarının mevcut potansiyellerin kullanılması, yeni 

potansiyeller yaratılması ve kentle entegrasyonu bağlamında, kentin dışındaki olumsuz gelişmeleri 

engelleyici olması dolayısıyla planlama içindeki önemi giderek artmaktadır. 

 

1.3. Üretken Peyzaj İzleri ve Sürdürülebilirliği 

Kentler, tarım dışı alanlar olup tarımsal ve tarımsal olmayan üretimin ve dağıtımın kontrol 

fonksiyonlarının toplandığı; kendi içerisinde belirli teknolojik gelişme düzeylerine göre büyüklük, 

uzmanlık, heterojenlik ve bütünleşme gösteren yerleşme biçimidir. Bu özelliklerinden dolayı kentler tek 

başlarına ayakta kalamayıp, çevrelerinde yer alan yerleşimlerle etkileşim içerisinde olurlar. Günümüzün 

önemli problemleri arasında sayılmakta olan kentleşme-sanayileşme sebebiyle kentler üzerinde kısa 

vadeli kararlar alınmakta, geleceğe yönelik planlar ise uygulanamamaktadır. Alınan kısa vadeli kararlar 

sonucunda oluşan her yeni kentsel kullanım, belirli büyüklükte kentsel toprağa ihtiyaç duymaktadır. Rant 

kaygısıyla şekillenen bu toprağın, kentleşmeyle değerleneceği bilindiğinden, tarım topraklarının kentsel 

kullanıma açılması önemsizleştirilmektedir. Kentler uzun vadede sakinleri için ekonomik, sosyal ve 

kültürel getiriler sağlamayı hedeflerken, kent içerisinde alınan kısa vadeli kararlar sebebiyle uzun vadeli 

hedeflerin yolu tıkanabilmektedir. Bunun sebebi kente geri kazandırılamayacak olan kent toprağı ve 

tarım alanlarıdır. Kentlerin hem kendi devamlılığını hem de ekonomik bir uğraşı olan tarımın devamlılığı 

sürdürebilmesi için toprağı sistemi içerisine dâhil ederek mevcut kurgusunu değiştirmek gerekmektedir. 

Tarımın kentlerin sistemine eklemlenmesi gerekliliğinin bir diğer sebebi ise günümüzde modern kentin 

getirdiği, açlık, yoksulluk, gıda ve gelir güvenliği gibi sorunlardır. Dünya genelinde gelişmekte olan 

ülkelerdeki şehirler hızla büyümekte ve büyürken beraberinde genellikle fakirlik ve gıda yetersizliği gibi 

sıkıntıları beraberinde getirmektedir. Bu sıkıntılardan dolayı şehirlerde yaşayanlar gerek gıda 

ihtiyaçlarını karşılamak, gerekse kazanç sağlamak için, tarım faaliyetleriyle uğraşmaya başlamışlardır 

(Yılmaz, 2015). 

 

Kentsel tarım kavramı, kentin sosyal ve ekonomik kaynaklarını yeniden kullanarak, yine o kentin 

ihtiyacını kısmen de olsa sağlayacak gıda ürünlerini yetiştirip işlemek ve dağıtmak olarak ifade 
edilmektedir (Mougeot, 2000). Kentsel tarım kente dönük, kentin kaynak, çöp ve istihdamının kullanan 

tarımdır. Dünya Gıda Örgütü (FAO) ise kentsel tarımı “küçük alanlarda (çatı, balkon, bahçe, park, boş 

araziler) birkaç sebze, meyve, bitki üretimi yapmak ve evcil hayvan yetiştirmek, öz tüketime ve yakın 

satışa yönelik (kısa devre), mesleki ve ticari olmayan küçük ölçekte bir etkinlik” olarak tanımlar (URL 

1). 

 

Avrupa’da ve Amerika’da önemli bir yere sahip olan üretken peyzaj alanları ülkemizde de son 

zamanlarda popüler bir konu olarak gelişim göstermiş ve göstermeye devam etmektedir. Dünyada 

özellikle mahallelerin ortak kullanım alanlarında ya da binaların çatılarında yaratılan üretken peyzajlar 

ülkemizde çoğunlukla tarihi alanlarda ve geçmişinde de bostan olarak kullanılan alanlarda bu alanların 

korunması ve geliştirilmesi ile günümüze gelmiş alanlarda uygulama alanı bulmaktadır. Günümüze 

oldukça az sayıda gelebilmiş bu alanlar, özellikle İstanbul bostanları incelendiğinde kültürel peyzaj alanı 

olarak nitelendirebilmenin yanında aynı zamanda tarihi peyzaj niteliği de taşırken, kırsal peyzaj özelliği 

taşıyan ancak kentsel peyzajının bir parçası olan alanlar olarak çok boyutlu olarak değerlendirilmelidir. 
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2. MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1. Materyal 

Osmanlı Dönemi’nde kentin büyük bir çoğunluğunun gıda ihtiyacının karşılandığı Tarihi Yarımada bostanları 

bugün çok küçük alanlara sıkışıp kalmıştır. Özellikle 1950’li yıllardan sonra İstanbul’a gerçekleşen göç hareketleri 

ve beraberinde yaşanan nüfus artışı, bilinçsiz planlama yaklaşımları ile sur içi bostan alanları yapılaşma ve 

işlevinden farklı kullanım alanlarına dönüştürülmüştür. Bu çalışmada İstanbul Tarihi Yarımada içinde yer alan ve 

geçmişi 1700’lü yıllara kadar uzanan Yedikule Bostanları araştırma alanı olarak seçilmiştir.  

 

Ayrıca bu alanın seçilmesinin bir diğer nedeni ise günümüz yöneticilerinin bu alanı parka dönüştürme niyeti ve 

halkın ve sivil toplum örgütlerinin alanın bostan olarak kalabilmesi için verdiği mücadeledir. Bu alan için 

düşünülen proje, tarımsal üretim yapılmasının yanında çocuk parkları, oyun alanları, gezinti alanları gibi 

rekreasyonel fonksiyonları da içermektedir. 

 

2.2.  Araştırma Alanının Coğrafi Konumu 

Proje alanı, Fatih İlçesi’nin güneybatısında, Zeytinburnu ilçe sınırında, Tarihi Yarımada’yı 

çevreleyen İstanbul tarihi kara surları ile bütünleşen (Şekil 1) Yedikule Kapı girişi ile Belgrat Kapı 

arasında bulunan alanı kapsamaktadır. Alanın güneyinde Yedikule Hisarı ve Yedikule Mezarlığı, 

batısında ise Abdi İpekçi Kapalı Spor Salonu yer almaktadır. 

 
Şekil 4. Proje Alanı Konumu 

2.3. Araştırma Alanının Tarihi Perspektifi 

Yerinden üretimin ilk adımını oluşturan kent bostanları ile ilgili bilgilerin geçmişi 1700 yıllara 

kadar dayanmaktadır. Bu konuda çalışma yapan Shopov ve Han’a göre, Yedikule Bostanları ve 

bostancıları hakkında en detaylı ve kapsamlı bilgilere 1735 tarihli kefil defterinde rastlanmaktadır. 

Bostanların kaydının yapıldığı defter, bostancılar, bostanları kiralayanlar ve nereden geldikleri hakkında 

bilgi içermektedir. Defter kayıtlarına göre, İstanbul sur içinde 344 adet bostan bulunmakta olup, 

bunlardan dokuz tanesi Yedikule Kapısı’ndan Silivri Kapı ’ya kadar uzanan sur dibi bölgesinde yer 

almaktadır (Shopov ve Han, 2013). Başka bir kaynağa göre ise, 1883'ten kalma tarihi bir İstanbul 

haritasında sur içi bölgesinde yani eski kentte 102 adet bostan bulunmaktadır (Dünden Bugüne İstanbul 

Ansiklopedisi, 1994). 1900’li yıllarda ise başka bir belgede, İstanbul'un Asya ve Avrupa yakalarında 

1200'den fazla bahçe bulunduğu ve bunların şehrin sebze meyve ihtiyacını rahatlıkla karşıladığı 

kaydedilmiştir (Günçıkan, 1990). 16. yüzyıla ait Osmanlı belgelerinden, İstanbul'daki vakıfların şu an 

Yenikapı adıyla anılan Langa bölgesinde arazileri olduğunu ve bu arazilerde bostancılık yapıldığı 

anlaşılmaktadır. Ancak kent merkezine yakınlık bu bostanın Langa Bostanlarının daha önce değerlenip 

fark edilmesine neden olmuş ve 1950’li yıllardan sonraki yapılaşmayla birlikte Langa Bostanları 

kaybedilmiştir. Yüzyılın sonlarına doğru nüfus artışıyla birlikte tarımsal üretim alanları Yedikule 

surlarına doğru genişlemiş ve bu araziler zirai üretim siteleri haline dönüşmüştür. Evliya Çelebi 

Seyahatnamesinde, kent içi tarım arazilerinin genişlediğinden bahsetmiş ve hatta 500 nefer ağaç aşıcısı 
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olduğunu söyleyerek üretim artışına vurgu yapmıştır (Çelebi, 2006’ya atfen. Spohov ve Han, 2013). 

Evliya Çelebi’nin bu anlatımı kent içinde çok aktif bir tarımsal faaliyete ve ürün çeşitliliğine işaret 

etmektedir (Kanbak, 2016) (Şekil 2). 

 

Yedikule Bostanları’ndan, gerek arazi, gerek mevsimsel özellikler ve gerekse de doğal kaynakların 

etkin kullanımı sayesinde yüksek üretim sağlanmıştır. Bir yıl içinde 15-20 tür sebzenin üretilebildiği 

bostanların genişliği 10-12 dönümdür. Akdeniz tarımının özelliklerini yansıtan bostanların belirgin 

özellikleri arasında ürün çeşitliliği ve esneklik gelmektedir (Kaldjian, 2004). Aynı zamanda 

bioçeşitliliğin kaybolmadığı bu tarım türünde birden fazla hasat ve karışık ekim yollarıyla bostancılar, 

hem ürünlerin risklerini azaltmakta hem de ürünlerini maksimize etmektedirler. Bu sayede aylar boyunca 

sürekli hasat yapılarak çevre ve pazar riski minimuma indirilmiştir. İstanbul bostanlarının varlığı, kentin 

kendini beslemesine ve satın alma faaliyetleri yoluyla bir ağ kurulmasını sağlamıştır. Osmanlı 

İmparatorluğunun sonundan 1950'lere yani kırsal alandan kente göç başlayana kadar neredeyse hiç 

değişmemiş olan bostanlarda, 1970'lerde değişim yavaş yavaş kendini göstermeye başlamışken, 

1980'lerle birlikte ciddi bir boyutta ulaşmıştır. Örneğin 1969 yılında bir gazetede çıkan “İstanbul 

Bostanlarının en değerli sebzeleri Bereket Lüks Konservelerinde” başlıklı reklamdan bostanlardan gelen 

ürünlerin konserve yapımında kullanıldığı ve kent için önemli olduğu anlaşılmaktadır. (Anonim, 1969). 

Ancak 1980’lerin başında yaşanan göçe bağlı oluşan nüfus artışını karşılamayan konut arzı ve siyasi 

yolsuzluklar şehrin çeperlerinde yeni yerleşim yerlerinin ortaya çıkmasına neden olurken aynı zamanda 

tarımsal arazilerde kayıplar oluşmaya başlamıştır. 13.05.1981 tarihinde yayınlanan, “İstanbul’un ünlü 

bostanlarında mantar gibi apartman bitiyor” başlıklı gazete haberi, bostanların yerine konutların 

yapılmaya başlandığını göstermektedir (Anonim, 1981). Oysa bostanlar kenti beslemesinin yanında 

toplumsal sürdürebilirliği sağlamış ve mahalleli için sadece tarım ürünlerini aldıkları bir yer değil aynı 

zamanda bir araya gelip sohbet ettikleri ve dinlendikleri bir ortam olmuştur. 1990’ların sonlarına doğru 

birçok bostanın duvarın bitişiğinde ve dışında Yedikule-Topkapı ekseninde sıralandığı görülmektedir. 

Bostanların özellikle bu alanda korunmasının nedeni İstanbul’un yaşadığı kentleşme süreci ile yakından 

ilgili görünmektedir. İstanbul’un içinden sanayi tesislerinin taşınmasından sonra, alanda tarım 

yapılmasına izin verilerek çiftçi göçmenlere arazi sağlanmaya çalışılmıştır (Kanbak, 2016) (Şekil 3). 

 

   
Şekil 2. Yedikule Bostanları 1874 (Amicis, 1981)        Şekil 3. Yedikule Bostanları (Foto: Torun, 

2017) 

Bizans ve Osmanlı İstanbul'una ilişkin somut ve somut olmayan kültür mirası birlikteliğinin biricik 

örneklerinden olan Yedikule Bostanları, Dünya Mirası Alanı'nın en temel özgünlük değerlerinden 

birisidir (Gürsel, 2016). 
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2.4. YÖNTEM 

Günümüz metropoliten kentleri için kent peyzajının önemli bir ögesi olan üretken peyzajların 

kentler için tarihi ve kültürel öneminin ortaya konmasının amaçlandığı çalışma kapsamında öncelikle 

seçilen alanın tarihi perspektifi incelenmiş, güncel durumu ve önemi belirlenmiştir. İkinci aşama olarak 

swot analizi yapılarak alana ilişkin fırsatlar, tehditler, güçlü ve zayıf yönler belirlenmiştir. Üçüncü 

aşamada ise alan ve çevresi için yerel yönetim tarafından yaptırılan ve uygulanması düşünülen 

“Yedikule-Belgradkapı Rekreasyon Alanı Kentsel Yenileme Projesi” incelenmiştir. Sonuç olarak alanın 

geleceğine yönelik sorunlar tespit edilmiş ve öneriler geliştirilmiştir. 

 

3. BULGULAR 

3.1. Çalışma Alanına İlişkin Swot Analizi 

Alana ilişkin yapılan swot analizinde aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir. 

 

Güçlü Yönler: 

 Alanın hem tarihi, hem de merkezi bir konumda olması 

 Bostanların Bizans’tan Osmanlı’ya, Osmanlı’dan günümüze kadar ulaşan bir tarihi değere sahip 
olması ve kentsel tarımın ilk örneklerinden olması 

 Konut bölgesi ve ticaret bölgesi arasında bir tampon bölge olması 

 Alanda bulunan bostanlar yeşil dokuyu güçlendirmesi 

 Tarihi Kara Surları ile bostanlar uyumlu bir kompozisyon oluşturması manzara çeşitliliği oluşturması 

 Alanın verimli topraklara sahip olması  

 Alanın 1500 yıldan uzun süredir kentsel tarım alanı olan kullanılması 

 Alanın içerisinde ahşap bostan evi, ahırı, kuyusu, su havuzu ve su kanalları ile Osmanlı ve Bizans’tan 

kalan kent içi tarım alanı mirasının günümüze ulaşabilmiş tek örneği olarak nitelendirilmesi.  

 

Zayıf Yönler: 

 Alanın çevresinde bulunan sanayi ve ticaret alanların tarihi yapıyla karmaşa oluşturması 

 Surların yıpranması ve yer yer yıkılmasıyla kuytu ve güvensiz alanlar oluşturması 

 Surların bölgeyi ikiye bölerek farklı fonksiyon alanları oluşturması 

 Bostanlar için yeterli su kaynağının bulunmaması 

 Bostanlara paralel olarak ilerleyen araç yolundan gelen zehirli gazlar yetiştirilen bitkilere zarar vermesi 

 Alanda otopark yetersizliğinden kaynaklı olarak aktif spor alanlarının otopark olarak kullanılması 

 Sur etkisiyle alana geçişin kısıtlanması 

 Alandaki bostan alanların tahrip edilmesi ve kontrolsüz kullanımı 

 

Fırsatlar: 

 Alanın hem tarihi merkeze hem de merkezi iş alanına yakın olması ortak kullanım fırsatı yaratması 

 Alanın tarım yapılmasına uygun iklime sahip olması 

 Alanda kentsel tarım yapılmasının sivil toplum örgütleri ve halk tarafından büyük destek görmesi 

 Kentsel dönüşüm nedeniyle şuan boş olan eski bostan alanları alınacak yeni alan kullanım kararlarıyla yeni bir 

kimlik kazanabilir olması 

 Alandaki yeşil alanların çoğunun boş, atıl kalması tasarım aşamasında değişik alan kullanımlarına olanak 

vermektedir. 

 İstanbul’un birçok yerinden alana ulaşımın kolay olması 
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Tehditler: 

 Konumu itibariyle büyük ölçekli konut ve ticari gelişim alanlarından tarihi yapısının zarar görmesi 

 Alanın çevresindeki ticari alanların varlığı ve artıp yayılma olasılığı tarihi kimliği tehdit etmesi 

 Alanın yakın çevresinde bulunan görsel açıdan modern yapılaşma tarihi dokuyla bütünleşmemesi 

 Alana yakın yüksek binaların yapılma olasılığı alanın tarihi dokusuna görsel açıdan bir tehdit oluşturması 

 Tarihi alanların yoğun kullanım halinde olması 

 Alana gelen göç nedeniyle mevcut yeşil alan ve bostanlar yapılaşma tehdidi ile karşı karşıya olması 

 Çevresinde hızla gelişen yapılaşma yeşil alan varlığını tehdit etmesi 

 Alana ulaşım ağının fazla olması tarihi koruma bölgesine fazla kişi çekeceğinden dolayı tarihi dokuda zararlar 

meydana gelme ihtimali 

 

3.2. Alana İlişkin Önerilen Projeler 

Çalışma alanına ilişkin Fatih Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından projeler 

yaptırılmıştır. İlk olarak Fatih Belediyesi alanla ilgili çalışmalar da bulunmuş ancak uygulanmamıştır. 

Sonrasında İstanbul Büyükşehir Belediyesi alan için projelendirme yapmıştır. 

 

3.3. Fatih Belediyesi Tarafından Önerilen Proje 

Yedikule-Belgradkapı Rekreasyon Alanı Düzenlenmesi Projesinin ana amacı bir yandan 

kullanıcıların rekreasyon ve sosyal ihtiyaçlarına cevap verebilmek diğer taraftan yalnız proje alanı yakın 

çevresi için değil aynı zamanda Tarihi Yarımada için prestijli ve akılda kalıcı bir düzenleme yapmaktır 

(Anonim, 2011). 

 

Projede bazı hedefler gözönünde bulundurularak tasarım kararları alınmıştır: 

 Proje alanının İstanbul genel ulaşım sistemi ve Fatih lokal ulaşım şeması ile uyumlu olarak planlaması 
ve yaya-taşıt ilişkisinin kurulması,  

 Rekreasyon alanında geliştirilecek fonksiyonlar arasında işlevsel ilişkiler sisteminin kurgulanması, 

 Farklı yaşlarda ve sosyal yapıda kullanıcıların bir araya gelebildiği, kaynaşmaya imkân veren ve 

iletişim kurmayı kolaylaştıran mekân organizasyonları geliştirmek,  

 Yedikule ve yakın çevresinde yer alan kullanıcıların sosyal ihtiyaçlarına uygun mimari mekânlar 
geliştirmek, 

 Kentin getirdiği sosyal aktivite imkânlarına erişimi kolaylaştırmak, rekreasyonel alanlarda doğal 
çevre koşullarına uygun düzenlemeler yaparak flora dünyası hakkında kullanıcıları bilgilendirmek, 

 

Yedikule-Belgradkapı Rekreasyon Alanı Düzenlemesi Projesi kapsamında; 

 Proje alanı bir bütün için dört alt bölgeye ayrılmıştır.  

 Birinci bölge giriş meydanı olarak belirlenmiştir. Bu bölgede dairsel formda bir meydan olarak 

tasarlanmış, meydan yarım hilal hareketi ile alt kottan başlayıp yükselen müzikli su gösterileri ile 

yayanın karşılandığı, ve meydanda yer alan kafe ile kullanıcıların dinlenip nefes alabilecekleri mekan 

organizasyonu olarak tasarlanmıştır. 

 İkinci bölge ağırlık olarak rekreatif, sanatsal ve eğlence mekânlarının organize edildiği bir kullanım 
yaklaşımı getirilmiştir. Bu alan içerisinde gençlere – çocuklara yönelik kay kay pisti ve bu alana 

hizmet eden Pist Kafe tasarlanmıştır. Bu alan içerisinde sosyal tesis işlevini görecek olan restoran 

düşünülmüş, bu restoran çocuk oyun alanları, seyir terasları ve yaya promenatları ile desteklenmiştir. 

Sanatsal aktivitelerin yapılması düşünülerek parkın her yaştan kullanıcılarına yönelik eğitici sanat 

atölyeleri ve sanat kafesi tasarlanmıştır. Ayrıca parkın idaresinin gerçekleştirileceği idari yapı da 2. 

Bölgede tasarlanmıştır. 
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 Proje alanın üçüncü bölgesini spor aktivileri oluşturmaktadır. Bu alanda yürüyüş, spor, çocuk oyun 
alanları ve bu alana hizmet edecek spor kafe tasarlanmıştır.  

 Dördüncü bölge olarak ise projenin en uç güney kısmında yer alan Yedikule Zindanları ile bütünleşen 
ve bu alanı daha tanımlı hale getiren bir meydan tasarımı yapılmıştır. Yine bu meydana hizmet edecek 

bir kafe alanı içinde tasarlanmıştır. 

 

3.4. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Tarafından Önerilen Proje 

Yedikule Bostanlarının kentsel ekosistemin bir parçası olarak korunması ve Yedikule Bostanları 

‘Kentsel Tarım Parkı' konsepti ile yeniden hayat bulmasının planlandığı proje ile; İstanbul'un sosyal ve 

kültür tarihinde önemli yer tutan ‘bostan' kültürünü ve kent içerisinde kalmış bostan alanlarının belli 

bölgelerde tematik olarak korunmasını ve bahçecilik tarihimizin gelecek nesillere aktarılmasının 

amaçlandığı belirtilmektedir (URL 2). 

 

Tarihi Yedikule Bostanları Kentsel Tarım Parkı Rehabilitasyon Projesi kapsamında; 

 Şifa Kafe, Sera ve Atölyeler, Pazar Alanı, Çocuk Oyun Alanı, Bisiklet Yolu, Hasat Lokantası, Şifalı 

Bitkiler Bahçesi, Çiçekli Bitkiler Bahçesi fonksiyonları yer alması. 

 Seralarda; Sebze Üretim Atölyesi, Sera-Yeşil ev, Arıcılık Atölyesi, Kompost Atölyesi, Bahçe Yapıları 

Atölyesi, Geri Dönüşüm Atölyesi, Ahşap Ürün Atölyesi yer alması. 

 Engelli kullanıcılar için Pazar Alanı meydanında konuşlandırılacak Tarım Atölyesi'nde, yükseltilmiş 
bahçelerde bostan üretimi imkanı sağlanması. 

 Bostan ve üretim faaliyetleri için; Pazar Yeri, Festival Alanı bulunması, 

 Kütüphane ve derslikler, tohum bankası, çiftçilere ve bostanlara yönelik yapılabilecek eğitim, seminer 

ve toplantılar için ve bostanlarla ilgili yayın ve tanıtıcı ürünlerin satışı için ayrılmış bir mekân da yer 

alması. 

 Pazar alanı gölge strüktürü üzerinde yer alacak Güneş Panelleri ile alan kendi elektrik ihtiyacını da 
karşılaması planlanmıştır (URL 2). 

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Tarihi, kültürel, tarımsal değeri ile kentsel bellekte büyük bir yer edinen Yedikule Bostanları’nın 

yaşatılması, korunması ve geliştirilmesine dair çalışmalar yapmak gerekmektedir. Günümüzde 

bostanların yaşatılmasına dair çalışmalar yapılsa da yetersiz kalmaktadır. Bu nedenledir ki, bostanlar hala 

kan kaybetmektedir. Bu alan üzerinde hazırlanan projelerin hiçbirisi tam olarak bu bostanların 

korunmasına ve sürdürülebilirliğine yönelik düzenlemeler getirmemektedir. Tam da bu noktada aslında 

hazırlanan hiçbir proje halkın nezdinde güvenilir projeler olamamaktadır. Bunun nedeni öncelikli olarak 

günümüzde birçok açık ve yeşil alanın yapılaşmış alanlara dönüşmesi ve ranta kurban edilmesidir. Fatih 

Belediyesi tarafından yaptırılan projede de öncelikle alanın bir kısmının boş alan olarak bırakılması 

sonrasında ise imar verilip konut önerisinin getirilmesidir. Bu proje bu nedenle oldukça şiddetli tepkilere 

yol açmıştır.  

 

Fatih Belediyesi tarafından önerilen projede tarihi dokunun korunmasına ve yaşatılmasına yönelik 

bir tasarım düşünülmemiştir. Proje uygulandığı takdirde alan 1500 yıldan beri günümüze korunarak 

gelmiş bostan özelliğini yitirecektir. Bostanların yok olmasıyla kentin kimliği olumsuz yönde 

etkilenecektir. Aynı zamanda bostanlar ekonomik ve çevresel yönden bir değer kaybı olacaktır. Alanda 

projenin gerçekleştirilmesine yönelik 2013 yılında bir uygulama girişimi başlatılmış fakat çok tepkiyle 

karşılaşılmıştır. Konuyla ilgili Ocak, 2016’da TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 

tarafından Yedikule Bostanları'nda yaşananlar ile ilgili bir basın açıklaması yapılmıştır. Bu rapor 
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kapsamında yapılan araştırma, kara surlarının çevresinde yer alan bostanların tarihi, kültürel ve 

sosyoekonomik miras değerlerinin olduğunu ve bostanların, 5. yüzyılda inşa edilen kara surlarının o 

tarihten bu yana ayrılmaz bir parçası ve kültürel peyzajın önemli bir bileşeni olduğunu ortaya 

koymaktadır. Bu çalışmalarda yine uluslararası koruma kavramları çerçevesinde, kara surları ile tarihi 

Yedikule Bostanlarının özgün birlikteliğinin günümüze kadar ulaşan ve halen yaşayan, üretken bir 

kültürel peyzaj niteliğinde olduğu vurgulanmıştır (Gürsel, 2016). 

 

Fatih Belediyesi tarafından ön görülen projenin fazla tepki çekmesi ve bölge halkı tarafından 

istenmemesi nedeniyle proje uygulamaya başlama aşamasında durdurulmuştur. Daha sonrasında İstanbul 

Büyükşehir Belediyesi tarafından bir proje hazırlatılmış ve bu proje kapsamıda, bostancıların taleplerine 

karşılık verildiğine dair açıklamalar görülmektedir. Örneğin, bostan alanlarında pazar yeri kurulması ve 

buradaki elektrik ihtiyacının karşılanmasına dair güneş panelleri kurulacak olması bostancılar açısından 

çok önemli ve işlerini kolaylaştıracak gelişmelerdir. Kütüphane, derslikler gibi eğitimsel ihtiyaçların 

giderilmesine dair çalışmalar yapılacak olması da burada bir sürekliliğin kazanılması açısından çok 

değerlidir.  

 

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin açıklamış olduğu bu proje birçok açıdan umut vaat etse de 

uygulanabilirliği ve uygulanma şekli açısından hem kamuoyu hem de bostancılar nazarında tedirginlik 

oluşturmaktadır. Ayrıca bu proje, bostancıların ve kamuoyunun bir takım taleplerine cevap verecek 

nitelikte olsa da bostanları koruyacak, yaşatacak ve geliştirecek bir ekolojik sistem vaat etmemektedir. 

Planlı bir uygulama olmaması durumunda yoğun insan kullanımına neden olabilir. Bundan dolayı 

bilinçsiz bir kullanımla birlikte bostanlara daha büyük zararlar vermek olasıdır.  

 

Sonuç olarak tarım potansiyeli çok büyük olan alanı gerekli düzenlemelerle birlikte kentsel tarımda 

iddialı bir hale getirmek aslında zor değildir. İyi planlamalarla birlikte kurulacak sistemler, iyi analiz 

edilerek bu potansiyeli ortaya çıkarmak ve sürekliliğini sağlamak adına toplum bilinci oluşturmak, 

İstanbul’a yapılabilecek en faydalı yatırımlardan biri olabilir.   
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Abstract 

This paper presents rectangular patch array antenna design that can be used in wireless communications systems 

such as radar, satellite, mobile using a kind of co-operated feed network method. The antenna parameters required 

for high-quality wireless communications are simulated using High Frequency Structural Simulator (HFSS 12.0).  

This paper also covers the design steps of the single patch, 2x1 and 2x2 rectangular patch array antennas that 

operate at 10 GHz, the characteristics of these antennas and their comparison. The characteristics such as return 

loss, gain, directivity, and Voltage Standing Wave Ratio (VSWR) are obtained and the results are presented. The 

results show that antennas simulated are performed well on these characteristics. 

Keywords: Rectangular patch, array antenna, patch antenna 
 

1. INTRODUCTION 

The rapid developments in wireless communication, which has become indispensable to our modern world have 

necessitated the use of compact antennas that can operate at appropriate operating frequency (Gupta and Kumar, 

2016). 

Microstrip antennas, which are very popular in the 1970s, are used today for government and commercial 

applications (Balanis, 2005). These antennas can be used in high performance spacecraft, aircraft, satellite and 

missile applications due to their several advantages. The advantages are high performance, light weight, low cost, 

easy fabrication (Jasim et al., 2016). However, single microstrip antennas have disadvantages such as low gain, 

low profile and wide beam width (Ali, 2005). Especially for long distance communications, high gain, high 

directivity and narrow beam width are required (Gupta and Kumar, 2016). Therefore, instead of using a single 

microstrip patch antenna, it is also a method to use an array antenna in a certain geometric configuration (Sidhu 

and Sivia, 2015). 

In this paper, X-band (8-12 GHz) is examined for wireless communication systems. Three types of rectangular 

patch antenna, which operate at 10 GHz, are designed. These are a single antenna, 2x1 array and 2x2 array. The 

size of the recommended single microstrip patch antenna is 10.2 mm x 7.75 mm x 1mm. For the 2x1and 2x2 

rectangular patch antenna are 10.25 mm x 7.8 mm x 1mm and 10.3 mm x 7.9 mm x 1mm respectively. All proposed 

antennas are designed on Roger RO4232 (tm) material with a dielectric constant of 3.2 and a thickness of 1 mm. 

While microstrip feed line method is used for single patch antenna, tapered line which is one of the co-operated 

feed line method is used for 2x1 and 2x2 patch array antennas (Balanis, 2005). To find best antenna parameters 

results, theoretical calculations and trials are preferred. HFSS 12.0 is used to design and analyze the antennas.  

 

2. SINGLE MICROSTRIP PATCH ANTENNA DESIGN AND ANALYSIS  

The designed rectangular patch antenna consists of substrate and ground plane (Figure 1). In figure W is width, L 

is length, Wg is ground plane width, Lg is ground plane length, Li is inset feed length, Wi is width consist of gaps 

with input impedance width, L100=100 Ω input impedance length, and W100=100 Ω input impedance width.  
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Figure 1. Designed single patch antenna 

 

For the designed antenna, the dimensions are calculated using following formulas given by Balanis, 2005. To find 

the patch antenna width equation given below is used. 

 

W = 
1
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2
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                                                                                                                     (1) 

 

Where fr is resonant frequency, ɛr is dielectric constant of the substrate, µ0 is free space permeability, V0 is the free 

space velocity, and ɛ0 is free space permittivity. 

For the length of the patch antenna, the two equation that are given below are used. 
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To calculate ΔL which is occurred because of fringing effects that leads expansion of the length of the patch 

antenna (Balanis, 2005), ɛreff that is effective dielectric constant is found using h that is height of the substrate. 

Finally, to find effective length of the the antenna, the equation that is given below is used. 

 

 Leff = L+2ΔL                                                                                                                                                                   (4) 

 

To find Li value the formula which is given below is used. For the equation, Zin that is desired input impedance 

which is preferred 100 Ω, Rin is calculated using the other equations that are described in Balanis, 2005.            

 

Li=
L

π
cos-1√  

  Zin 

Rin  
                                                                                                                                                         (5) 
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For L100 and W100 values are calculated in the TX LINE 2003 calculator‘s   microstrip section. It was used the 

following equations to calculate Lg and Wg values (Majumder, 2013 and Singh et al., 2013). 

 

Lg=6h+L                                                                                                                                                                    

(6) 

 

Wg=6h+W                                                                                                                                                                   (7) 

 

For single patch antenna, 2x1 and 2x2 pacth array antenna design, substrate and ground plane dimensions are 

same. The calculated antenna dimensions which are mentioned above are shown in Table 1. In addition, various 

trials have been made by changing the values of these dimensions to find the best antenna parameters values 

required for wireless communication and best results have been obtained. Five trails are made and presented in 

Table 2. 

 

Table 1. Calculated and trials values for design 

Dimensions Calculated Values 

(mm) 

Trial 1 

(mm) 

Trial 2 

(mm) 

Trial 3 

(mm) 

Trial 4 

(mm) 

Trial 5 

(mm) 

W 10.35 10.3 10.2 10.2 10.2 10.2 

L 7.93 7.8 7.75 7.75 7.75 7.75 

Li 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 

Wi 1.5 1 1 1.2 1.3 1.3 

L100 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 

W100 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 

Lg 13.93 30 30 30 30 40 

Wg 16.35 30 30 30 30 40 

 

Table 2. The antenna parameters results 

Calculated and Trials Operating Frequency 

(GHz) 

S11 

(dB) 

Gain 

(dB) 

Directivity 

(dB) 

Calculated 10.3 -18.48 4.74 4.85 

Trial 1 9.9 -18.96 7.5 7.54 

Trial 2 10 -19.59 7.49 7.54 

Trial 3 10 -27.26 7.39 7.46 

Trial 4 10 -31.87 7.45 7.51 

Trial 5 10 -29.88 6.5 6.47 

 

The antenna parameters of the calculated and changed dimensions that are operating frequency, return loss (S11), 

gain and directivity are shown in Table 2. As can be seen from Table 2, best results has been found in trial 4. The 

proposed single patch antenna operating frequency is 10 GHz, return loss -31.87 dB, gain 7.45 dB and directivity 

7.51 dB. Morever, the proposed single patch antenna S11 and voltage standing wave ratio are shown in Figure 2 

and Figure 3 respectively.   
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Figure 2. Return Loss graph of proposed the antenna 

 

 

Figure 3. VSWR graph of the proposed antenna 

 

3. 2X1 PATCH ARRAY ANTENNA DESIGN AND ANALYSIS 

All dimensions of the proposed 2x1 patch array antenna are shown in Figure 4. As can be seen from Figure 4, two 

similar same size of patch antenna is matched to 50 Ω input impedance using a method similar to tapered line 

which is one of co-operated feed line method (Balanis, 2005). While all junction points and paths are similar to T 

in the designed array antenna, while in the tapered lines that is shown in Figure 5 are similar to a cone. Moreover, 

in the tapered line method is used to 100 Ω patch  elements  to 50 Ω input impedance. 

 

 

Figure 4. The designed 2x1 patch array antenna 
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Figure 5. Tapered lines (Balanis, 2005). 

 

In addition to dimensions of the single patch antenna, a brief description of the other dimensions used in the 2x1 

array antenna is as follows: L2
100 is 100 Ω impedance length, L50 is 50 Ω impedance length, W50 is 50 Ω impedance 

width. For L2
100, L50, W50 values are calculated in the TX LINE 2003 calculator‘s   microstrip section. In this array 

antenna design, close values was used based on W and L values of single patch antenna to compare with the 2x1 

and 2x2 array antenna.  

 

Table 3. The 2x1 antenna trials values for design  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Table 4. The 2x1 antenna parameters results 

Trials Operating Frequency 

(GHz) 

S11 

 (dB) 

Gain  

(dB) 

Directivity  

(dB) 

Trial 1 9.9 -19.33 8.38 9.31 

Trial 2 10 -18.15 8.66 9.41 

Trial 3 10 -19.05 6.63 8.28 

Trial 4 10 -19.7 9.32 9.79 

Trial 5 10 -31.95 9.54 9.86 

Trial 6 10 -40.95 10.11 10.21 

 

Six trails has been made and presented in Table 3. The antenna parameters of the changed dimensions that are 

operating frequency, S11, gain and directivity are given in Table 4.  

As can be understood from Tablo 4, best results has been found in trial 6. The proposed 2x1 patch array antenna 

operating frequency is 10 GHz, return loss -40.95 dB, gain 10.11 dB and directivity 10.21 dB. In addition, the 

proposed antenna S11 and VSWR are shown in Figure 6 and Figure 7 respectively.   

 

Dimensions Trial 1 

(mm) 

Trial 2 

(mm) 

Trial 3 

(mm) 

Trial 4 

(mm) 

Trial 5 

(mm) 

Trial 6 

(mm) 

W 10.3 10.25 10.25 10.25 10.25 10.25 

L 7.85 7.8 7.8 7.8 7.8 7.8 

Li 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 

Wi 1.3 1.3 1.3 1.3 1.1 1.1 

L1
100 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 

W100 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 

L2
100 11.67 11.67 11.67 11.67 11.67 11.67 

L50 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 

W50 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 

Lg 35 35 50 30 30 30 

Wg 50 50 50 45 45 55 
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Figure 6. S11 of 2x1 proposed array antenna 

 

 

Figure 7. VSWR of the 2x1 proposed array antenna 

 

3. 2X2 PATCH ARRAY ANTENNA DESIGN AND ANALYSIS 

The 2x2 patch array antenna which is shown in Figure 8 has been designed using the same feeding method as the 

2x1 patch array antenna which is shown Fig 4.  

 

 

Figure 8. The designed 2x2 patch array antenna 
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The proposed antenna dimensions are based on W and L values of single patch antenna which is to be able to 

compare the designed 2x2 patch array antenna with proposed a single patch antenna and 2x1 patch array antenna. 

Unlike the dimensions of the 2x1 designed patch antenna, the size used is L3
100 which is 100 Ω impedance length. 

 

Table 5. The 2x2 Antenna Parameters Results 

 

Table 6. The 2x2 antenna parameters results 

 

 
Figure 9. S11 of 2x2 proposed array antenna 

 

Dimensions Trial 1 

(mm) 

Trial2 

(mm) 

Trial3 

(mm) 

Trial4 

(mm) 

Trial5 

(mm) 

Trial6 

(mm) 

W 10.25 10.3 10.3 10.3 10.3 10.3 

L 7.8 7.9 7.9 7.9 7.9 7.9 

Li 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 2.65 

Wi 1 1 1.3 1.5 1.5 1.1 

L1
100 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 4.83 

W100 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 0.65 

L2
100 11.675 11.675 11.675 11.675 11.675 11.675 

L3
100 11.675 11.675 11.675 11.675 11.675 11.675 

L50 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 4.6 

W50 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 2.45 

Lg 60 60 60 60 50 60 

Wg 60 60 60 60 50 60 

Trials Operating 

Frequency (GHz) 

S11  

(dB) 

Gain  

(dB) 

Directivity  

(dB) 
Trial 1 10.1 - 20.30 13.13 13.21 

Trial 2 10 -25.17 12.88 12.97 

Trial 3 9.9 -15.98 12.97 13.05 

Trial 4 9.9 -16.08 12.82 12.93 

Trial 5 9.9 -18.08 13.03 13.14 

Trial 6 10 -31.44 13.10 13.19 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                          1525 

 

 

 

Figure 10. VSWR of the 2x2 proposed array antenna 

 

Six trails have been made and presented in Table 5. The antenna parameters of the changed dimensions that are 

operating frequency, S11, gain and directivity are given in Table 6.   

As can be seen from Tablo 6, best results has been found in trial 6. The proposed 2x2 patch array antenna operating 

frequency is 10 GHz, return loss -31.44 dB, gain 13.10 dB and directivity 13.19 dB. In addition, the proposed 

antenna S11 and VSWR are shown in Figure 9 and Figure 10 respectively.   

 

4. CONCLUSION 

In this paper, the single patch, 2x1 and 2x2 rectangular patch array antenna which have high gain, high directivity, 

low return loss, and good voltage standing wave ratio have been proposed for high-quality wireless 

communications systems. The dimensions which are patch size, substrate, ground, width that is consists of gaps 

with input impedance width affecting antenna characteristics are investigated in all designs. The design steps and 

results of all antennas are given in this paper. The operating frequency all of antennas that are designed by HFSS 

12.0 is 10 GHz. 

The characteristics which are return loss, gain, directivity of all proposed antennas are compared. The best 

performance in terms of gain which is 13.10 dB and directivity which is 13.19 dB in antennas belongs to 2x2 patch 

array antenna. The 2x1 patch array antenna has the best performance in terms of return loss which is -40.95 dB. 
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Abstract 

The heavy dependence on oil for years as the only source of energy in Saudi Arabia has led to 

alarming energy consumption rates. Solutions and alternatives must be realized in the country in order 

to reduce the environmental and economic crises that will result from depending on a pollutant and 

depleting source of energy. New goals and projects have been launched in Saudi Arabia regarding 

diversifying the energy resources and utilizing renewable energy. However, the fact that the major 

electricity consumption in the country is coming from the building sector and mostly residential 

buildings, makes enhancing the houses’ energy performance a priority target for architects. The design 

of modern residential buildings must aim for reducing the cooling demand which is the most energy 

consumer in hot climates. In this context, this study claimed that in order to find passive design strategies 

fitting Jeddah’s climatic zone to reduce energy dependence, looking for design solutions in local 

architecture should be revisited. The purpose of this study is to evaluate the energy performance of 

residential buildings in Saudi Arabia, by comparing the concrete modern houses in Jeddah with the 

abandoned vernacular architecture of the city that used passive cooling techniques in adaptation to the 

climate. To answer these questions; How we can learn from the vernacular housing in the region? What 

kind of the traditional passive cooling techniques we can apply to modern houses in Jeddah?  Literature 

review and on-site analysis has been performed regarding design/ layout and material / construction. 

From this point of view Salloum, Nur Wali and, Al-Jukhdar’s Residences in Old Jeddah has been chosen 

as a case study to re-visit the local solutions in the region, it is believed that traditional techniques will 

provide potentials for the innovative passive ventilating/cooling strategies for the modern houses built in 

Saudi Arabia.    

Keywords: Energy efficient design, Passive design techniques, Vernacular architecture, Hot 

climate. 

1. INTRODUCTION 

The environmental crises that the world is facing today such as global warming is due to the high 

energy consumption and greenhouse gases emissions that are produced by our dependence on fossil fuel 

energy (globalchange, 2009). Saudi Arabia is one of the countries that completely depend on oil as a 

source of energy as it is one of the largest oil exporters’ countries in the world therefore; it’s going to 

face environmental and economic issues in the near future (Mitchell and Stevens, 2008). Since the 

discovery of oil in the Kingdom, economic growth had invaded the country, shifting it to the modern 

lifestyle concept which has resulted in the abandonment of the vernacular architecture by the building 

sector (Taleb and Sharples, 2011). New buildings emerged which were in contrast to the vernacular that 

addressed the local climate and culture of the region, and they were relaying on air conditioning systems 

which represent the highest energy consumptions rates by buildings (El-Hamid and Khair-El-Din, 1990). 

Since energy and environmental related challenges have become a serious global issue, 

sustainability concept has become a wide platform for research, studies, and applications. Many 

approaches in architecture are adapting the concept of sustainability through green standards and zero 

energy approaches which have been studied but still their applications are limited (Alalouch et al., 2016). 

mailto:*ghaydanyazi@gmail.com


International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                          1527 

 

 

In fact vernacular architecture has introduced the concept of sustainability long ago, in the way it 

was formulated with reactions to the local climate and culture. Vernacular architecture in Saudi Arabia 

has adapted many solutions and techniques especially for natural ventilation in order to adapt to the hot 

climate, which can possibly solve our environmental problems today. 

This paper attempts to investigate how we can enhance the energy efficiency of houses in Jeddah 

by learning from the passive techniques found in the vernacular housing in the region, and the energy 

efficiency standards we have today for hot regions.  
2. LITERATURE REVIEW 

 

2.1 World energy consumption  

The rapid growth of population, economy, and urbanization are the main factors behind raising the 

global energy consumption. Fossil fuels, such as coal, oil and natural gas resemble 80% of the world’s 

energy consumption which is the main reason behind greenhouse gas (GHG) emissions that are 

responsible for the dangers of climate change and global warming the world is facing today (Suganthi 

and Samuel, 2012). 

Statistics shows that global energy need is going to expand by 30% between today and 2040, at an 

average rate of 3.4% per year, as the population will increases from 7.4 billion to more than 9 billion in 

2040 (IEA, 2017). Today the global building sector is responsible for more than 30% of final energy 

consumption (Figure. 1) and more than 55% of global electricity demand and one-quarter of CO2 

emissions (IEA, 2017). This is due to the rapid growth of the building sector as well as the enhancement 

in building services and indoor comfort level. Space cooling accounts for approximately 20% of the total 

electricity used in buildings (IEA, 2018), this makes developing and applying energy efficiency 

approaches in buildings a necessity.  

 
Figure 1. Global final energy consumption by sector, 2015 (Source: IEA, 2017) 

 
2.2 Energy consumption in Saudi Arabia 

 

As Saudi Arabia is the world's second largest holder of verified oil reserves as it holds according 

to the EIA statistics, roughly 16% of total reserves. According to the BP Statistical Review of World 

Energy 2017, Saudi Arabia was ranked the world's 10th largest consumer of total primary energy in 2016, 

63% of that energy was crude oil and petroleum liquids-based (IEA, 2018 b). As Fossil fuel use is the 

primary source of CO2, in 2014 Saudi Arabia was the number 8 in the ranking of the world's countries 

total CO2 emissions from fossil-fuel burning, cement production, and gas flaring (EPA, 2017).  

 

The building sector (residential, governmental, and commercial) represents roughly about 23% of 

the energy consumption in Saudi Arabia, which represents more than 75% of the total produced electrical 

energy by the Kingdom, noting that the residential sector is recording the highest consumption (Figure.2), 

with an annual growth rate of about 7%. This is due to two main reasons: first, the low energy efficiency 
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in electrical appliances; second, the lack of thermal insulation in most buildings, as more than 70% of 

the residential buildings are not insulated which has led to increase the consumption of energy used in 

refrigeration equipment (SEEC. 2018). 

 
Figure 2. Electricity consumption in Saudi Arabia in 2015, by sector (in billion U.S. dollars) (Source: 

Statista, 2018) 

 

Some of the reasons behind the high consumption by the building sector in Saudi Arabia can be 

summarized as:  

-The lack of the vernacular architecture principles that adapts passive and low-energy strategies for 

cooling and lighting in the modern houses in Saudi Arabia.  

-The complete dependence on burning of fossil fuel for electricity generation in Saudi Arabia and 

ignoring the utilization of the renewable energy resources as Saudi Arabia is an oil-rich country.  

- The absence of regulations and building codes that include principles of sustainable architecture.  

-The focus on luxurious style of living, and the relatively large residences which caused the 

negligence of the sustainability issues (Taleb and Sharples, 2011). 

 

Although Saudi Arabia can still depend on oil as a source of energy for many coming years. The 

fact that it’s a non-renewable, unreliable and causing serious environmental crisis, realistic governmental 

efforts have been done for utilizing renewable energy sources. And due to the high energy consumption 

by the building sector, it is crucial for the country to move towards sustainable buildings which includes 

adapting energy efficient and environmental friendly concepts, and shifting to the use of renewable 

energy. 

 

The fact that Saudi Arabia has a high solar intensity, solar energy is the most efficient renewable 

energy source to be utilized. Saudi Arabia is having abundant sunlight all over the year, with one of the 

world’s highest insolation rates, in addition to the availability of empty desert spaces and the massive 

deposits of sand that are used to manufacture silicon photovoltaic cells (Ouda, 2017). Renewable energy 

can supply the buildings in the region with a sustainable, environmental friendly energy but the amount 

of energy that is consumed must also be reduced in order to raise the percentage of the dependence on 

those resources until we cut the support of fossil fuel energy completely.  Buildings can consume less 
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energy by changing the way they are designed and constructed; in fact, the vernacular architecture of 

Saudi Arabia has potentials with many techniques to adapt to its harsh weather with zero-energy use. 
2.3 Energy efficient buildings in hot dry climate 

 

An energy-efficient house can be described as a house that maintains comfortable temperature 

along the year with minimum energy consumption while using solar power to produce energy, in addition 

to treatment and recycling of waste including gray water. Energy-efficient approaches for residential 

buildings have been constructed broadly in cold regions, yet it is still under experimentation in the hot 

and arid climates such as in the Gulf Cooperation Council (GCC) countries where the main concern is to 

reduce space cooling load (Alalouch et al., 2016). 

 

The Passive House Standard is one of the approaches that began to be tested for applicability in 

hot climates, the original concept was initiated and become widespread in the cold climate regions, as 

the first passive house constructed was in Germany, Darmstadt, in 1991 (passipedia, 2017). The term 

‘‘Passive House’’ refers to construction standards that can be achieved by using multiple technologies, 

designs and materials. It is mainly an alteration of the low energy house standard. Passive House has to 

provide a comfortable indoor climate in summer as well as in winter. The Passive House is one of the 

leading standards in energy efficient constructions today. It stands for quality, comfort and energy 

efficiency, by requiring very little energy to achieve thermal comfort for occupants (Passivhaus Institute, 

2015). 

 

Passive House buildings can achieve up to 90% decrease in energy consumption that relates to 

heating and cooling when compared with a typical building stock and over 75% compared with average 

new builds (passipedia, 2017). The same concept of energy-efficient houses which proved its 

applicability in cold regions can be applied to hot regions such as Saudi Arabia. However where in hot 

climate the aim is to reduce space cooling load in contrary to reducing space heating load in cold regions, 

the design, construction and technologies need to be modified to meet the local conditions (Alalouch et 

al., 2016). 

   

Baytna, The Passive House in Qatar is considered to be the first Passive house project in the Middle 

East, which was completed in 2013 in Qatar one of the Gulf Cooperation Council (GCC) countries. Qatar 

is a country that has a similar hot and dry climate as Saudi Arabia, and facing similar energy consumption 

problems. The estimated energy performance and comfort levels for Qatar Passive House indicated that 

the building would successfully operate in its hot and arid climate, and in accordance with the Passivhaus 

standards (Khalfan and Sharples, 2016). The Passive House aimed to achieve at least 50% reduction in 

annual energy consumption, water usage, and CO2 emissions when compared to its conventional twin 

house (Alalouch et al., 2016). The viability of Passive house concept in this region will be testified 

through the live-in experiment to produce more true-to-life findings than computer simulation might 

allow (Qatar Foundation, 2018). The estimated energy performance and comfort levels obtained through 

the IES dynamic simulation tool indicated that the building would successfully operate under the hot and 

arid climate, and in accordance with the Passive House standards (Khalfan and Sharples, 2016). 

However, results of this experiment has not published yet.  

 
2.4 Energy efficient solutions in vernacular architecture  

 

The vernacular architecture of each region in the world has been shaped around the environmental 

factors and social needs of the area. The land, weather, culture and sometimes religion are the main 

factors behind the design and construction of vernacular houses. Vernacular architecture of the Middle 
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East has developed architectural features as solutions to adapt to the hot weather of the region, as we can 

find the use of the “wind-catcher” as a passive device that provides natural ventilation to buildings in hot 

areas.  “Throughout history, a wind catcher was introduced as an architectural device, which achieves 

thermal comfort inside buildings” (El-Shorbagy, 2010). In addition to the wind catcher, there are other 

Islamic architectural features that helped insuring ventilation in vernacular houses as well as privacy such 

as courtyards, and Mashrabiyya. Along with these architectural elements, building’s form and room 

distribution as well as the materials used, all contributed to make vernacular buildings enjoys indoor 

comfort in a sustainable way that do not cause any damage to the environment.  

The vernacular architecture of Saudi Arabia as well was responsive to the climate; it has developed 

from hundreds of years of experience and studies of nature. These traditional buildings, thus, can be 

studied as models of energy efficient and sustainable architecture (Kamal, 2014). 

 
3. CASE STUDY 

 

3.1 Energy efficient solutions in vernacular architecture of Jeddah 

The Vernacular Architecture of Jeddah city on the Red Sea shores was impacted by the fact that 

the city is the Islamic port for the two holy cities of Mecca and Medina for thousands of years. This 

connection played a great role on influencing the traditional buildings materials and construction 

techniques. The diverse ethnic backgrounds in the city have enriched the architecture of Jeddah and the 

Hejaz region in general. As pilgrims came from various parts of the world, they transported and 

exchanged their skills with the local people. The construction skills of the people of Hejaz were also 

influenced by the building activities in Egypt, an evident example of that are the Rowshans or 

Mashrabiyas (projected screened windows) (Tarabulsy, 2008). The traditional architecture of Jeddah 

responded to the climate with some energy efficient solutions in terms of form, material, construction 

methods, and the application of passive design elements that maintained thermal comfort inside the 

building in the hot humid climate. 

The old settlement of Jeddah that is called ‘Al Balad’, which means a town, or referred to as 

Historic Jeddah today, is where the traditional tower houses that were built for rich merchants centuries 

ago still exist today as the last living examples of the Red Sea Coast vernacular architecture. The 

traditional house was designed with three main considerations: privacy, tradition norms and the response 

to the hot humid climate (Kamal, 2014). Salloum, Nur Wali and, Al-Jukhdar’s Residences in Old Jeddah 

has been chosen as a case study to re-visit the energy efficient solutions found in the vernacular 

architecture of Jeddah in terms of design and material/construction. 
3.2 Design and layout 

The form and spatial arrangement of the traditional house in Jeddah played an important role in 

adaptation to the hot climate, along with some passive design features that insured natural ventilation 

inside the house. Energy efficient solutions found in the traditional houses in Jeddah in terms of design 

are explained as following: 

Building Form and Floor Plan Arrangement 

The traditional house form is considered as a narrow, multi-storey structure that can reach up to 

seven storeys generally 15-18 meters high, airy structures in order to catch the breeze and allow cross 

ventilation (Isteeaque, 1990). The ground floor at street level commonly functions as a guest reception 

area whereas family sleeping rooms are located on upper floors to benefit from the on-shore and off-

shore breezes. Living-rooms are usually located north and west of the house taking advantage of the 

north and sea breezes while the service areas such as the stairway, latrines, storages, etc. are located on 

the southern and eastern parts of the house. This is clear in the floor plans of NurWali House shown in 
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(Figure. 4). the north and west facades were also main exposed and have the Rowshans that allow 

maximum through flow of breezes (Figure. 3). While east and south facades have few windows, and only 

light or ventilation apertures (Al-lyaly, 1990). 

 
Figure 3. Floor plans of NoorWali House (Source: Khan, 1981) 
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Figure 4. North elevation of NurWali house (Source: Khan, 1981) 

Mashrabiya or Rowshan 

The Mashrabiya (Figure.5) was developed to fulfill five functions; it can control the passage of 

light, control the air current, reduce the temperature of the air flow, increase the humidity of the air flow 

and ensure privacy. The size of the interstices and the diameter of the balusters of Mashrabiya must be 

adjusted in order to control the amount of light and air as well as graduating the contrast between shade 

and light. At night Mashrabiya works on absorbing the moisture carried by the wind, while at daytime 

when the wood gets heated by sunlight, it releases the moisture into the passing air which increases the 

humidity inside the house therefore reduce its temperature (Figure. 6) (Fathy, 1986). 

 
Figure 5. Salloum House (Source: from Nyazi’s archive) 

 

 
At Night                  Daytime 

Figure 6. The cooling effect of Mashrabiya through the evapo-transpiration process (Source: 

Fathy,1986, illustration by Gelil, 2014) 

The Stairwell or Airshaft 

The living parts are usually arranged around a vertical stairwell or airshaft called Manwar (Figure. 

7-8) which acts as a chimney conducting the hot air out of the house (stack effect). The mouth of the 

airshaft is opened to the sky with no operable flaps to control the air flow, while the top of the stairwell, 

however, has louvered openings that allow wind flow. The air flow creates a low-pressure area which 

pulls air into the house from higher pressures below and through the airshaft or stairwell (Melaragno, 

1982). 
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Figure 7. NoorWali House’s air shaft (Source: Khan, 1981) 

 
Figure 8. Salloum House’s Air shaft (Source: from Nyazi’s archive) 

Al-Mabit 

Due to the land limitation the courtyard was replaced with the open space at the roofs and 

sometimes contains an architectural feature called Al-Mabit which is found in Al-Jukhdar House (Figure. 

9). Al-Mabit is a room that was constructed of paneled woodwork with flexible louvers, and a light roof 

structure. While the massive lower floors stay cool during daytime in summer but get warmer at night. 
Al-Mabit, becomes warm during daytime but tends to cool down quickly at night, therefore it is used for 

sleeping in hot summer days (Al-lyaly, 1990). 
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Figure 9. Al-Jukhdar House third floor plan & section (Source:Al-lyali,1990) 
 

3.3 Material and construction  

The vernacular architecture of Jeddah has a distinctive structural system that is also popular in 

some other towns along the Red Sea coast of Saudi Arabia, as well as on the Sudanese coast at Swakin. 

These traditional buildings follow a structural system that consists of imported wooden courses known 

as gandal used to reinforce local coral block (King, 1989). This structural system consists of some energy 

efficient solutions by the use of materials and construction methods which can be summarized as 

following: 

Coral stones 

The coral stones used in the traditional buildings in Jeddah were cut from the Red Sea shore were 

known locally as Hajar al manqabi (figure:10). Mangabi stone is a coquina (seashell) limestone; it is 

porous, relatively light and has good insulation properties against the salty air of the Red Sea coast 

(Bagader, 2016). The thickness of the walls (50-60 cm) thick at the lower floors provided a considerable 

resistance to the passage of heat due to the low thermal conductivity of the material. The considerable 

thickness of the construction is capable of absorbing heat and delaying its passage to the interior (Figure. 

11) (Al-lyaly, 1990).  

 
Figure 10. Coral Stone (Source: Bagader, 2016) 
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Figure 11. Typical section in the load bearing external wall (Source: Al-lyali, 1990) 

Plaster 

The lime-based plaster layer painted by lime wash is commonly used for covering the wall of the 

coral rocks buildings (figure:12), as the thick coat of white or ochre plaster shields the coral stones from 

humidity, heat and salinity’s effects (King, 1989). The white lime wash covering the walls and the roof 

of the whole building reflects 80% or more of solar radiation received, reducing the heat transmission 

through the walls and roof structure during the day (Al-lyaly, 1990). In addition of using plaster to protect 

the coral stones, it was used sometimes to decorate houses’ exteriors by carving elaborate patterns with 

geometries and floral motifs into the plaster (Figure. 13) (King, 1989). 

 
Figure 12. Salloum House Exterior (Source: from Nyazi’s archive) 
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Figure 13. Al-Jukhdar House decorative plaster (Source: from Nyazi’s archive) 

 

Roof Construction 

 

The heavy roof construction retains high heat insulating qualities and heavy thermal mass to ensure 

less consumption of solar heat and the least heat flux entering the living spaces beneath. As Earth is a 

good insulator of heat, 7 cm layer of pressed dry earth was placed below the top layer of pulverized 

pebbles to reduce the amount of heat penetrating to the limestone layer during the day (Figure.14) (Al-

lyaly, 1990). 

 
 

Figure 14. Typical section showing roof and ceiling construction (Source: Al-lyali, 1990) 

 

CONCLUSION 

 

The study of the vernacular architecture of Jeddah is an opportunity to understand how the 

traditional house has fulfilled people’s needs and responded to the climatic conditions of the city. As 
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these houses have ensured thermal comfort in the hot climate hundreds of years ago, before the 

introduction of mechanical air conditioning. The method to reduce the high energy consumption we’re 

facing today is to find solutions that lower the dependence on air-conditioning systems that are the biggest 

energy consumers in residential buildings. The passive techniques and features found in the traditional 

house in Jeddah should not be ignored as they resemble a great example for energy efficiency solutions. 

The solution is not going back but looking forward with learning from the past, combining the heritage 

with advanced technology, as the newly constructed experimental Passivhaus project in Qatar sets a great 

example and a starting point of applying the Passivhaus standards in hot climate similar to Jeddah’s. 

Incorporating the Passivhaus standards we have today with the passive techniques learned from the 

vernacular architecture can achieve more progressive results in in terms of lowering energy consumptions 

in buildings. 
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Abstract 

By inspiring the generalized hyperharmonic numbers  r
nH  (Ömür and Bilgin, 2018), the authors define -q

analog of the generalized hyperharmonic numbers (Koparal et al., 2018). In this study, we obtain new factorization 

of the nn  matrix ][ , jin mM   with  qHqm j

i

ij

ji ,1

,  . 

Keywords: The generalized harmonic numbers, the hyperharmonic numbers and -q analog. 
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Using the harmonic numbers 
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By inspiring the generalized hyperharmonic numbers  r
nH  (Ömür and Bilgin, 2018), the authors define -q

analog of the generalized hyperharmonic numbers (Koparal et al., 2018). In this study, we obtain new factorization 

of the nn  matrix ][ , jin mM   with  qHqm j
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2. ON MATRICES WITH -Q ANALOG OF THE GENERALİZED HYPERHARMONIC NUMBERS OF 

ORDER  αr, H r
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Thus the proof is complete. 

Now from Theorem 4, we get the following result. 

Corollary 2. For ,1n  and  ℝ+, then 
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For example, for 1q , we have 
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Abstract 

I studied in vitro effect of niflumic acid which is a nicotinic acid derivative with pain relievers, antipyretic and 

anti-inflammatory effects on human serum paraoxanase-I (PON1) enzyme activity. The compound decreased the 

in vitro PON1 activity. The inhibition mechanism of niflumic acid was competitive. The IC50 value for this 

compound was calculated to be 0.550 mM, and the Ki constant was calculated to be 0.349 ± 0.080 mM. These 

results showed that niflumic acid is effective PON1 inhibitor. I propose a prediction scheme for the interaction of 

niflumic acid with the PON1 active site because I thought that niflumic acid interacts with the amino acids which 

are in the PON1 enzyme active site. 

Keywords: Niflumic acid, paraoxonase-I, enzyme, inhibition. 

1. INTRODUCTION 

It is crucial to determine the kinetic properties of enzymes that provide viability in organisms by catalyzing 

biochemical events. One of these enzymes which have important functions in metabolism is paraoxonase-I (PON1) 

enzyme. PON1 is a calcium-dependent ester hydrolase with glycoprotein structure with both arylesterase (EC 

3.1.1.2) and paraoxonase (EC 3.1.8.1) activities (Durrington et al., 2001). Ca is required to perform paraoxonase 

hydrolysis of the organophosphate; Ca is not required for protective antioxidant activity from lipid peroxidation 

(Aviram et al., 1998). It is responsible for the hydrolysis of the ester linkage between O and P in the phospholipid 

peroxides derived from PON1 lipoprotein and in the cholesterol ester peroxides (Navab et al., 1997).  

PON1 is synthesized in the liver and given to the blood. The PON1 enzyme is linked to HDL in serum and prevents 

the lipoprotein oxidation with its antioxidant property by hydrolyzing the lipid peroxides (Blatter et al., 1993; 

Mackness et al., 1997; Durrington et al., 2001; Canales and Sanchez-Muniz 2003). Also, ghrelin hormone is linked 

to HDL. PON1 is known to convert active ghrelin to inactive ghrelin. Ghrelin is a hormone produced by the 

gastrointestinal tract. It affects the central nervous system, regulates appetite and body weight (Kojima et al., 1999; 

Aydın et al., 2006). The increase in PON1 activity causes the lack of the ghrelin hormone (Askın et al., 2012). In 

this case, some problems may occur in terms of growth, development and weight in the body. These problems are 

abnormality in growth and development, problems in energy metabolism of the body, malnutrition, type 2 diabetes 

and insulin resistance (Masaoka et al., 2003). In such cases, inhibitors of the enzyme PON1 are needed. 

Considering that the pharmacological importance and use of NSAIDs in medicine, we defined inhibitory activity 

on PON1. 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

Provide sufficient detail to allow the work to be reproduced. The uniform appearance will assist the reader to read 

paper of the proceedings book. It is therefore suggested to authors to use the example of this file to construct their 

papers. This particular example uses this paper format with 25 mm margins left, right, top and bottom. 

All text paragraphs should be single spaced, with first line intended by 0 cm. Position and style of headings and 

subheadings should follow this example. Spaces placed between paragraphs should be 6nk. 

2.1 Purification of paraoxonase 1 enzyme from human serum 

Firstly PON 1 enzyme was partially purified by using the ammonium sulfate precipitation. And then, it was 

purified by using DEAE-Sephadex A-50 anion exchange chromatography and Sephadex G-200 gel filtration 
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chromatography techniques respectively. Purification methods of PON 1 was carried out as previously described 

(Bayram Dilek et al., 2013; Dilek and Caglar, 2015; Dilek and Polat, 2016; 2016; Dilek et al., 2018).  

2.2 PON1 paraoxonase activity and in vitro inhibition assay 

Paraoxonase activity of PON1 has been identified with paraoxone (1 mM) in 50 mM glycine-NaOH (pH 10.5) 

buffer including 1 mM CaCl2 at 25 ºC. Enzyme activity assay is based on spectrophotometrically measurement of 

p-nitrophenol at 412 nm. The molar extinction coefficient of paranitrophenol (ε = 18.290 M-1cm-1 at pH 10.5) is 

used for calculation of the activity. One enzyme unit was defined as the amount of enzyme that catalyzes the 

hydrolysis of 1 µmol of paraoxon at 25 ºC (Mackness and Durington, 1995). 

The cuvette volume of enzymatic reaction is 3.0 mL. A reference measurement was obtained by preparing the 

same cuvette without enzyme solution. The inhibitory effect of niflumic acid was tested as in vitro. All compounds 

were tested in triplicate at each concentration used. Different inhibitor concentrations were used. PON1 enzyme 

activities were measured for niflumic acid (0.115-1.15 mM) at cuvette concentrations. Control cuvette activity in 

the absence of inhibitor was taken as 100%. For each inhibitor an Activity (%)-[Inhibitor] graphs were drawn (Fig. 

1). To determine Ki values, three different inhibitor concentrations were tested. In these experiments, 4-

nitrophenyl phosphate (paraoxon) was used as substrate at five different concentrations (0.15-0.75 mM). The 

Lineweaver–Burk curves (1/V-1/[S]) were drawn (Fig.2.) and the Ki values calculated from the Lineweaver-Burk 

plot (Lineweaver and Burk, 1934). For identification of Ki values and inhibition type, we draw Lineweaver-Burk 

curves (Fig. 3) (Segel, 1975). Ki values were determined by using KM / Vmax (1+ [I] / Ki) formula which is equal 

to slope for competitive inhibition.  

2.3 Protein determination 

Protein during the purification steps was determined spectrophotometrically at 595 nm according to the Bradford 

method, using bovine serum albumin as the standard as previous study (Bayram Dilek et al., 2013; Dilek and 

Caglar, 2015; Dilek and Polat, 2016; Dilek et al., 2018). 

 

 
Figure 1. % Activity / [niflumic acid concentration] curves for PON 1 
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Figure 2. Lineweaver-Burk plot for the niflumic acid 

 

 

 

3. RESULTS  

As a result of this study, PON1 enzyme was purified from human serum by using different chromatographic 

techniques as our previous study ((Bayram Dilek et al., 2013; Dilek and Caglar, 2015; Dilek and Polat, 2016; Dilek 

et al., 2018). The effect of inhibition of niflumic acid on the PON1 enzyme purified from human serum was 

investigated. IC50 and Ki values were calculated for this compound and inhibition type was determined. IC50 value 

was determined for this compound to be 0.550 mM; Ki value for this compound was identified to be 0.349 ± 0.080 

(Table 1). The compound which are often used as anti-inflammatory agent decreased the in vitro PON1 activity. 

The inhibition mechanism of niflumic acid was competitive inhibition (Table 1). 

Table 26. IC50 and Ki values and inhibition types. 

 

Inhibitor IC50 (mM) Ki (mM) Type of inhibition 

Niflumic acid 0.550 0.349 ± 0.080 Competitive 

 

 

4. DISCUSSION 

Enzyme studies have a very practical importance. In some diseases, especially hereditary genetic disorders, one or 

more enzymes may be deficient or completely absent. Another group of diseases can also cause excessive activity 

of the enzyme. Measurement of activities of enzymes in blood plasma, erythrocytes or tissue samples is important 

in the diagnosis of certain diseases. Many drugs show their biological effects by interacting with enzymes. 

Inhibition of enzymatic activity is an important event because it creates a control mechanism in biological systems. 

Since enzymes catalyze almost all cellular processes, it is not accidental that enzyme inhibitors are among the 

most important pharmacological agents known. Many drugs and toxic compounds show their effects in this way 

(Nelson and Cox, 2005).  In general, inhibition effects of drugs on enzymes are given as IC50 (drug concentration 

which inhibits the activity of the enzyme by 50%). Inhibition effect of the inhibitor with a lower IC50 value is 

higher. 

In our study, the effect of niflumic acid used as anti-inflammatory agent in vitro conditions on human serum PON1 

enzyme activity was investigated and IC50 value and Ki constant were determined. In our study, Lineweaver-Burk 
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graph was used in the determination of Ki constant for niflumic acid that showed inhibition effect on human serum 

PON1 enzyme (Segel, 1975). In order to find the results to be sensitive, 1 / V and 1 / [S] values were obtained at 

three different constant inhibitor concentrations for each inhibitor study. It is known that the inhibitory effect on 

the catalytic activity of the enzyme will be large because the inhibitor having a low Ki constant has high affinity 

for the enzyme. 

Researches on interaction of some chemicals with enzymes and enzyme-drug interactions started to gain 

importance. The number of these studies is increasing day by day throughout the world. Taken into the body and 

interacting with enzymes, drugs and toxic substances generally exhibit biological effects. Therefore, in our current 

study, we investigated the in vitro effect of niflumic acid (which is used as anti-inflammatory) on PON1 activity 

and found that this compound has inhibition constant at 0.550 mM for human serum PON1. In this study, we 

interacted niflumic acid with enzyme in vitro and saw that it inhibited competitively paraoxonase activity of this 

enzyme. Therefore, we believe that niflumic acid interacts with the active site of the enzyme. This interaction may 

be between the catalytic Ca2+ in the active site of the enzyme with a free carboxyl group of niflumic acid. 

5. CONCLUSION 

Effect of niflumic acid, used as anti-inflammatory agent, for PON1 enzyme was researched in this study. In light 

above these information, niflumic acid is good PON1 inhibitor. The synthesis of novel niflumic acid compounds 

means the existence of new application areas. This study will give the inspiration to scientists interested in this 

issue. 
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Abstract 

Broccoli (Brassica oleracea var. italica) is one of the most nutritious vegetables and it is a member of the 

Brassicaceae family. Turnip mosaic virus (TuMV) is one of the most important viruses affecting field vegetables. 

Objective of the present study was to determine the reactions to TuMV of broccoli plants. A study was conducted 

in greenhouse at Faculty of Agriculture, the University of Ondokuz Mayis, Samsun in 2018. The saps obtained by 

grinding TuMV-infected leaves in 0.01 M phosphate buffer (pH 7.0) were mechanically inoculated to broccoli 

plants using carborundum powder as abrasive. Observations were recorded according to the disease rating scale 

(0-9) throughout 60 days of each experiment. The results of study showed that the incidence of virus in broccoli 

was 95.2%. Broccoli plants showed systemic symptoms developed at two weeks post inoculation (wpi). For eight 

weeks, the average weekly scales were 0, 0.6, 2.6, 4.9, 5.2, 5.5, 6.7, and 7.3, respectively. The virus infections 

were detected in broccoli plants using double-antibody sandwich enzyme-linked immunosorbent assay (DAS-

ELISA) method. 

Keywords: Brassica, broccoli, reaction, virus, TuMV 

 

Özet 
Brokoli (Brassica oleracea var. italica) Brassicaceae familyasında yer alan besin değeri yüksek bir sebze 

türüdür. Sebze türlerini enfekte edebilen en tahripkar virüslerden birisi Şalgam mozayik virüsü (TuMV)’dür. 

Sunulan bu çalışmada brokoli bitkilerinin TuMV'ye karşı reaksiyonlarının belirlenmesi amaçlanmıştır. 2018 

yılında Samsun ili Ondokuz Mayıs Üniversitesi, Ziraat Fakültesi uygulama serasında bir çalışma yürütülmüştür. 

TuMV ile enfekteli yapraklar, 0.01 M fosfat tampon solusyonunda (pH 7.0) ezilerek, elde edilen bitki özsuyu 

mekanik olarak brokoli fidelerine bulaştırılmıştır. Denemelerden 60 gün boyunca gözlemler alınarak oluşana 

hastalık belirtileri 0-9 skalasına göre kaydedilmiştir. Çalışma sonucunda, brokolide hastalıklı bitki oranı %95.2 

olarak belirlenmiştir. İnokulasyondan sonra ikinci haftadan itibaren brokoli bitkilerinde sistemik simptomlar 

gelişmeye başlamıştır. Sekiz hafta boyunca, ortalama haftalık skala değerleri ölçümleri sırasıyla 0, 0.6, 2.6, 4.9, 

5.2, 5.5, 6.7 ve 7.3 olarak bulunmuştur. Brokoli bitkilerinde virüs enfeksiyonları, double-antibody sandwich 

enzyme-linked immunosorbent assay (DAS-ELISA) yöntemi kullanılarak tespit edilmiştir. 

 

Anahtar kelimeler: Brassica, brokoli, reaksiyon, virüs, TuMV 

 

 

1. GİRİŞ 

 

Brokoli (Brassica oleracea var. italica), ülkemizde son yıllarda üretimi ve tüketimi hızla artan, besin değeri 

yüksek olan bir sebze türüdür. Sebze olarak değerlendirilen kısımları, renkli ve olgunlaşmış çiçek taslakları ile 

kalın ve etli çiçek sapları oluşturmaktadır (Murat-Doğru ve ark., 2016). Ülkemizde TUİK verilerine göre 55.000 

ton brokoli üretimi yapılmaktadır (TUIK, 2016). 

 

Bitkisel üretimde elde edilen ürünün miktarı ve kalitesi üzerine etki yapan birçok faktör bulunmaktadır. 

Brassica grubu bitkileri etkileyen olumsuz faktörler arasında, viral hastalıklar etkili olabilmektedir (Wilson et al., 

2012). Bu etmenlere karşı diğer patojenlerin önlenmesi için sıkça başvurulan kimyasal mücadele yönteminin 

uygulanamaması ve diğer kontrol yöntemlerinin de üreticiler tarafından yeterli düzeyde bilinmeyişi virüslerden 

kaynaklanan ürün kayıplarının artmasına neden olabilmektedir (Goldbach ve ark., 2003). 
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Brassicaceae familyasına ait sebze türlerinde yaygın görülebilen virüsler arasında, yaprak bitleri ile 

taşınabilen Turnip mosaic virus (TuMV) yer almaktadır (Moreno ve ark., 2004). Bu virüsün bitkilerde oluşturduğu 

reaksiyonlar ve belirtiler konukçu bitki türüne göre değişebilmektedir (Pallett ve ark., 2008). 

 

Sunulan bu güncel çalışmada brokoli bitkilerinin TuMV'ye karşı reaksiyonlarının ve oluşan simptomların 

gelişim süreçlerinin belirlenmesi amacıyla gözlemler alınmış ve analizler yapılmıştır. 

 

2. MATERYAL VE METOT 

 

Denemede kullanılan virüs izolatı rutin olarak mekanik inakulasyon metoduyla lahana bitkilerine 

bulaştırılmış ve çoğaltılan virüs ile enfekteli yapraklar inokulum kaynağı olarak kullanılmıştır. Bölgemizde yoğun 

kullanılan ticari firmalardan temin edilen brokoli tohumları viyollere ekilmiştir. Çıkış yapan fideler saksılara 

aktarılıp 2-4 yapraklı döneme kadar bekletilmiştir. 

 

Brokoli fideleri 2-4 yapraklı döneme geldiği dönemde yapraklarına karborandum tozu dökülerek yara 

açılmıştır. Mekanik inakulasyonda kullanılmak üzere virüslü bitkilerden alınan örnek hassas terazide 1:5 oranında 

tartılıp 0.01 M fosfat tampon çözeltisi (pH 7.0)  (Nguyen ve ark., 2013) içerisinde havan ve havaneli yardımıyla 

ezilmiş ve elde edilen özsular karborandum tozu dökülen yapraklar üzerine uygulanmıştır. 

 

Mekanik inakulasyondan sonra fideler, Bitki Koruma Bölümü, Viroloji Laboratuvarına ait iklim odasında 

izlemeye alınmış ve gösterdiği reaksiyonlar kaydedilmiştir. Bitkilerde virüsün varlığı double-antibody sandwich 

Enzyme-linked immunosorbent assay (DAS-ELISA) yöntemi (Clark ve Adams, 1977)  kullanılarak teyit 

edilmiştir. Bitkiler sekiz hafta boyunca 0-9 skala değerine göre (Fjellstrom ve Williams, 1997) gözlem yapılarak 

elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. 

 

3. SONUÇ VE TARTIŞMA 

 

Mekanik inakulasyondan sonra ilk birinci hafta içerisinde brokoli fidelerinde herhangi bir belirti 

görülmemiş ve virüs tespit edilmemiştir. İkinci haftadan itibaren hafif mozayik ile başlayan sistemik belirtiler 

gözlemlenmeye başlanmıştır. Oluşan bu belirtiler her hafta giderek şiddetli hale gelip yapraklarda kıvırcıklaşmaya, 

kabarcıklaşmaya neden olmuştur (Şekil 1). 

 

 

  

Mozayik Yaprak kıvırcıklığı 

                 Şekil 1. Brokoli bitkilerinde mozayik (sol) ve yaprak kıvırcıklığı (sağ) 

 

    

Bitkiler sekiz hafta boyunca hastalık değerlendirme ölçeğine (0-9) göre kaydedilmiştir. Ortalama haftalık 

skala değerleri ölçümleri sırasıyla 0, 0.6, 2.6, 4.9, 5.2, 5.5, 6.7 ve 7.3 olarak bulunmuştur (Şekil 2).  
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Şekil 2. İnokulasyondan sonra brokoli bitkilerinde haftalık hastalık gelişim süreci 

 

İnokulasyondan sonra brokoli bitkilerinde haftalık hastalık gelişim süreci artış göstermiş ve sekizinci hafta 

sonucunda ortalama 7,3’lük gibi yüksek bir skala değeri bulunmuştur (Şekil 2).  

 

Brokoli bitkilerinde virüs enfeksiyonları, deneme sürecinde DAS-ELISA yöntemi kullanılarak tespit 

edilmiştir. Bu çalışma sonucunda, brokolide hastalıklı bitki oranı % 95.2 olarak belirlenmiştir. 

 

Benzer olarak, Singh ve ark., (2015) 2013–2015 yılları arasında Hindistan’da kışlık bazı sebze türlerinden 

hardal (%63.6) ve brokolide (%36.2) yoğun TuMV enfeksiyonları tespit etmişlerdir. Bitki virüs hatalıkları ile en 

etkili mücadele yöntemlerinin başında dayanıklı/tolerant çeşitlerin kullanımı yer almaktadır (Kramer ve ark., 

2003).   

 

Sonuç olarak, sunulan bu çalışmada Brassica grubu bitkilerde yaygın olan TuMV nin brokoli bitkilerindeki 

etkileri araştırılmış ve elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. Bunun sonucunda; Bassica familyasını etkileyen 

önemli virüslerden olan TuMV’nin brokoli bitkilerini de yoğun (%95.2) oranda hastalandırabildiği ve şiddetli 

belirtilere neden olabildiği (7.3) belirlenmiştir. Bu nedenle enfeksiyondan sonra önemli verim kayıplarına yol 

açabilecek bu virüse karşı brokoli üretim alanlarında virüsün bulaşma ve yayılma yollarının engellenmesi için 

gerekli önlemlerin alınması son derece önemli olacaktır. 
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Abstract 

Support Vector Machines (SVM) are one of the most popular classification algorithms. SVM penalty 

parameter and the kernel parameters have high impact over the classification performance and the 

complexity of the system. So, this brings the problem of choosing the suitable values for SVM 

parameters. This problem can be solved using meta-heuristic optimization algorithms. Salp Swarm 

Algorithm (SSA) and Crow Search Algorithm (CSA) are new meta-heuristic algorithms. CSA algorithm 

is inspired by the intelligent behavior of crows. SSA is a swarm algorithm that is inspired from a 

mechanism salps are formed in deep ocean called salp chain. In this paper, SVM parameter optimization 

is done using SSA and KAA. Ionosphere dataset from the UCI data repository is used for the experiments. 

All experiments results are gathered from a 10-fold cross validation block. Evaluation criteria determined 

as accuracy, sensitivity, specificity and AUC. SSA gave an accuracy of 0.90±5.90 and CSA gave an 

accuracy of 0.90±2.75. Also, ROC curves and box plots of the algorithms are given. Overall CSA 

algorithms gave better results than SSA algorithm. 

Keywords: Support Vector Machines, Optimization, Parameters 

 

1. INTRODUCTION 

Support Vector Machines (SVM)is a learning method based on Structural Risk Minimization (SRM). 

SVMs works well with low sampled, nonlinear problems. But, SVM learning ability depends mostly on 

its parameters.Parameter selection of SVM directlyaffects the SVM performance. Therefore, Particle 

Swarm Optimization, Genetic Algorithm and Grid Search repeatedly used in SVM parameter 

optimization (Gencoglu and Uyar, 2009; Chenget al., 2014; Li and Kong, 2014). However, Grid Search 
is time consuming and Particle Swarm Optimization and Genetic Algorithm don’t have great mechanisms 

to get over local optimums. Therefore, new methods for SVM parameter optimization are needed. 

Optimization process is practiced in almost every scientific field today. While simple optimization 

problems were solved by conventional methods in the past, nowadays computers are needed for complex 

optimization problems. There are many algorithms developed for solving optimization problems. Each 

algorithm has positive or negative aspects depending on the current problem. Many test problems have 

been used in the literature to test the performance of optimization algorithms. These test problems have 

become a criterion because there are used in many studies. However, when it comes to solving real-world 

problems, the achievements promised on these test problems often do not yield the same result (Demirci, 

2014). 

Optimization means getting the best solution from all solutions under given conditions. Any problem 

involving unknown parameter values can be called optimization problem if provide certain constraints 

(G. Murty, 2009). 

Sometimes, creatures that cannot do any work alone can achieve tremendous success when they work 

together.Individual belonging to a community make use of the behavior of the best individual, their own 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                          1556 

 

 

experiences and other individuals’ behaviors and use these information as a tool for the solution of the 

future problems. For example, when an individual reacts to a danger, this reaction flows through the 

community and creates a response from the whole community. Swarm based optimization algorithm 

have been developed by observing these movements of the living (Akyol and Alataş, 2012). 

Salp Swarm Algorithm (SSA) is a recently developed swarm-based optimization algorithm (Mirjalili et 

al., 2017). SSA has the advantages of low parameters and strong global search ability. In these study, 

SVM parameter optimization done using SSA. The performance of the parameters tested on UCI 

Ionosphere dataset and compared to Crow Search Algorithm (CSA) (Askarzadeh, 2016). 

The organization on the study is as follows: Support Vector Machines defined, then swarm-based 

algorithms evaluated and lastly experiments and conclusions were given. 

 

2. SUPPORT VECTOR MACHINES 

Consider 𝑋 = {𝑥1, 𝑥2, … 𝑥𝑚} as a training set. 𝑦𝑖 = {−1,+1} corresponds to class values. Function 𝑓 ∶
𝑋 → {±1} must be solved to find classes. 
Structural Risk Minimization based SVMs try to find most suitable hyperplane between classes. While 

doing this, SVMs try to establish balance between exploitation and exploration. A class of hyperplanes 

are defined in search space 𝐻 in Eq. 1 where 𝑤, 𝑥 ∈ 𝐻, 𝑏 ∈ 𝑅. 

 

< 𝑤, 𝑥 >  +𝑏 = 0                                                                          (1) 
 

Eq. 2 represents decision function. 

 

𝑓(𝑥) = 𝑠𝑔𝑛(< 𝑤, 𝑥 > +𝑏)                                                         (2) 
 

Vapnik proposed a method for finding the optimal hyperplane so that error rate in training set can be 

minimized. Eq. 3 should be solved to find optimal hyperplane. Eq 3. has the constraints in Eq. 4. 

 

𝑚𝑖𝑛𝑖𝑚𝑖𝑧𝑒 𝜏(𝑤) =  
1

2
||𝑤||2                                                         (3) 

𝑦𝑖(< 𝑤, 𝑥𝑖 > +𝑏) ≥ 1       ∀𝑖 ∈ {1, … ,𝑚}                               (4) 
 

Using the constraints in Eq. 4, for every 𝑦𝑖 =  +1, 𝑓(𝑥𝑖) becomes +1 and 𝑦𝑖 = −1, 𝑓(𝑥𝑖) becomes -1. 
Detailed information about these formulas can be found in work of Scholkopf ve Smola (2001). 

Upper method can only be applied to linearly separable spaces. Boser et al. (1992)proposed a kernel-

based approach for the non-linear spaces where maximal hyperplane is needed. It suggests changing 

scalar products in Eq. 4 with a non-linear kernel function (Eq. 5). 

 

𝑦𝑖(𝐾(𝑤, 𝑥𝑖) + 𝑏) ≥ 1 − 휀𝑖 ,    ∀𝑖 ∈  {1, … ,𝑚}                         (5) 
 

 

Most popular kernel functions are given below: 

 Linear: 𝐾(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗) = (𝑥𝑖 . 𝑥𝑗) 

 Polynomial: 𝐾(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗) = (𝛾𝑥𝑖 . 𝑥𝑗 + 𝑐)
𝑑 

 Radial Basis Function (RBF): 

𝐾(𝑥𝑖 , 𝑥𝑗) = 𝑒
𝛾||𝑥𝑖−𝑥𝑗||

2
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Here, 𝑥𝑖 , 𝑥𝑗  represents examples, 𝑑 represents polynomial degree ve 𝛾 represents gauss value.  

 

 

 
 

Figure 1:Euler diagram of the different classifications of metaheuristics(Wikimedia Commons 

contributors, 2018) 

 

3. OPTIMIZATION AND SWARM 

Real time optimization problems are complicated and hard to solve. Generally, algorithms used in 

solving hard optimization problems have high computational burden and specifically design for a certain 

problem. Using these algorithms for different optimization algorithms is almost impossible. Therefore, 

heuristic algorithms are designed. Heuristic algorithms do not guarantee the best solution but works 

faster. 
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Heuristic algorithms evaluate the search space and finds a solution very close to the best. But they do 

not guarantee finding the best solution. When these types of algorithms are developed, they use some 

information about the problem they are developed for, so they have some problem specific features and 

called heuristic algorithms. A* search, hill climbing algorithm and best first search are a few of the 

heuristic algorithms. 

Metaheuristic algorithms are not problem specific. ’Meta’ mean higher level in Greek. Metaheuristic 

algorithms can be denoted as higher-level heuristic algorithms. Metaheuristics are generally nature 

inspired and can be used for many different problems. Metaheuristics act like a black-box because they 

do not need specific information about the optimization problem. Genetic Algorithm (GA), Ant Colony 

Optimization (ACO), Artificial Bee Colony (ABC) and Particle Swarm Optimization (PSO) are a few of 

the metaheuristic algorithms. Figure 1 shows the classification of metaheuristics. 

Characteristic of metaheuristics can be given (Blum and Roli, 2003): 

 Metaheuristics    are    strategies    that “guide” the search process. 

 The goal is to efficiently explore the search space in order to find (near-) optimal solutions. 

 Techniques    which    constitute    meta-heuristic algorithms range from simple local search 

procedures to complex learning processes. 

 Metaheuristic algorithms are approximate and usually non-deterministic. 

 They may incorporate mechanisms to avoid getting trapped in confined areas of the search 
space. 

 The basic concepts of metaheuristics permit an abstract level description. 

 Metaheuristics are not problem-specific. 

 Metaheuristics    may    make    use    of domain-specific knowledge in the form of heuristics 
that are controlled by the upper level strategy. 

 Today’s more advanced metaheuristics use   search   experience (embodied   in some form of 
memory) to guide the search. 

 

Swarm intelligence algorithms are flexible and solid method that are developed inspired by animals’ 

swarm behaviors. ACO and PSO are two of the most used swarm intelligence algorithms. ACO algorithm 

mostly used in solutions of combinational optimization problems and PSO algorithm mostly used in 

continuous optimization algorithms. For example, routing problems (traveling salesman, vehicle routing 

etc.), assignment problems (graph coloring etc.), scheduling problems (open-shop scheduling etc.) can 

be solved using ACO and problems that needs function optimization in many different engineering fields 

can be solved using PSO. 

Swarm can be defined as discrete individuals influencing each other. Individuals can be a human or an 

ant. In swarms, N individual work together to achieve a purpose. This easily observable “collective 

intelligence” arises from repetitive behaviors of individuals. 

 

4. EXPERIMENTS 

In this study,a swarm-based algorithm Salp Swarm Algorithm (SSA) used for the parameter optimization 

of SVM. Performance of SSA model were compared with Crow Search Algorithm (CSA).Experiments 

were done using the RBF kernel. There are two parameters for the optimization of SVM. These are 𝐶 

parameter which balances the error rate and generalization ability of SVM and the other is the 𝛾 

parameter of RBF kernel. Each solution in the population represents a combination of 𝐶 and 𝛾 
parameters.As the fitness function of SSA algorithm, 10-fold cross validation accuracy of a SVM block 
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were used. In each iteration, parameters proving the best accuracy results were saved. Experiment results 

were given as mean accuracy values over a 10-fold SVM block using the best parameters overall. 

Table27:SSA and CSA performance results 

Algorithm Criteria Results 

SSA 

Accuracy 0.90±5.90 

Sensitivity 0.96±0.05 

Specificity 0.78±0.11 

AUC 0.85±0.09 

CSA 

Accuracy 0.90±2.75 

Sensitivity 0.85±0.04 

Specificity 0.78±0.12 

AUC 0.85±0.07 

 

The properties of the data set used are as follows. This radar data was collected by a system in Goose 

Bay, Labrador. This system consists of a phased array of 16 high-frequency antennas with a total 

transmitted power on the order of 6.4 kilowatts. See the paper for more detailsSigillito et al., 1989). The 

targets were free electrons in the ionosphere. "Good" radar returns are those showing evidence of some 

type of structure in the ionosphere."Bad" returns are those that do not; their signals pass through the 

ionosphere. 

Received signals were processed using an autocorrelation function whose arguments are the time of a 

pulse and the pulse number. There were 17 pulse numbers for the Goose Bay system. Instances in this 

database are described by 2 attributes per pulse number, corresponding to the complex values returned 

by the function resulting from the complex electromagnetic signal. Dataset consists of 351 examples and 

34 attributes. All values were normalized between [-1,1]. 

 

 

 
 

Figure2:ROC curves of SSA and CSA 
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5. CONCLUSION 

In this study, for the determination of suitable parameters of SVM over Ionosphere dataset, Salp Swarm 

Algorithm and Crow Search Algorithm were used. RBF kernel function used in SVM experiments. 

Optimized parameters were 𝐶 and 𝛾. Accuracy of a 10-fold cross validation SVM block were used as 
fitness functions for the optimization algorithms. Both algorithms were given similar results, but CSA 

algorithm draws a better ROC curve than SSA. Experiments show that CSA and SSA gave competitive 

results over each other. 

In the future studies, different SVM kernel functions can be used. Even if RBF kernel function is the 

most used kernel in the SVM literature, we cannot say that RBF is always better than the linear, 

polynomial or sigmoid kernels. 

REFERENCES 

Akyol, S. ve Alataş, B., 2012, Güncel sürü zekasi optimizasyon algoritmalari, p. 36-50. 

Askarzadeh, A., 2016, A novel metaheuristic method for solving constrained engineering optimization 

problems: Crow search algorithm, Computers & Structures, 169, 1-12. 

Blum, C. ve Roli, A., 2003, Metaheuristics in combinatorial optimization: Overview and conceptual 

comparison, ACM Comput. Surv., 35 (3), 268-308. 

Boser, B. E., Guyon, I. M. ve Vapnik, V. N., 1992, A training algorithm for optimal margin classifiers. 

Proceedings of the fifth annual workshop on Computational learning theory. Pittsburgh, 

Pennsylvania, USA, ACM: 144-152. 

Cheng, J., Fang, J., Wu, W. ve Li, J., 2014, Temperature drift modeling and compensation of RLG based 

on PSO tuning SVM, Measurement, 55, 246-254. 

Demirci, H., 2014, Parçacık sürü optimizasyonu ve çoğalan sürü algoritmasının yüzey geri çatımı 

probleminde uygulanması ve karşılaştırılması, Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Fen 

Bilimleri Enstitüsü, Sakarya, 1-2. 

G. Murty, K., 2009, Optimization for decision making. Linear and quadratic models, p. 

Gencoglu, M. T. ve Uyar, M., 2009, Prediction of flashover voltage of insulators using least squares 

support vector machines, Expert Systems with Applications, 36 (7), 10789-10798. 

Li, X. Z. ve Kong, J. M., 2014, Application of GA–SVM method with parameter optimization for 

landslide development prediction, Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 14 (3), 525-533. 

Mirjalili, S., Gandomi, A. H., Mirjalili, S. Z., Saremi, S., Faris, H. ve Mirjalili, S. M., 2017, Salp Swarm 

Algorithm: A bio-inspired optimizer for engineering design problems, Advances in Engineering 

Software, 114, 163-191. 

Scholkopf, B. ve Smola, A. J., 2001, Learning with kernels: support vector machines, regularization, 

optimization, and beyond, MIT press, p. 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                          1561 

 

 

Sigillito, V. G., Wing, S. P., Hutton, L. V. ve Baker, K. B., 1989, Classification of radar returns from the 

ionosphere using neural networks, Johns Hopkins APL Technical Digest, 10 (3), 262-266. 

Wikimedia Commons contributors, 2018, File:Metaheuristics classification.svg, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?title=File:Metaheuristics_classification.svg&oldid

=266324759: [29 August 2018 13:51 UTC]. 

 

 

  



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                          1562 

 

 

Game programming, digitalgamesand a sampleapplication 

 

Cihan ÜNAL1, Şakir TAŞDEMİR2, Burak TEZCAN3 

 
*1Information Technologies Division, Institute of Science and Technology, Konya, Turkey. 

2Computer Engineering Division, Faculty of Technology, Konya, Turkey. 
3Computer Engineering Division, Faculty of Technology, Konya, Turkey. 

 
*e-mail: cihan_unal42@hotmail.com:  

 

Abstract 

Game design is still a young craft, but is rapidly maturing.  Although in recent years, computer and video 

games have been in our lives for more than 30 years now, with the rapid evolution of technology, 

nowadays android game designs have entered into mobile phones. The universal principles of game 

design lead to mass adoption of the designed game and subsequent financial gains. For this reason, game 

designers spend time and effort to find what the gamers are looking for in a computer game. In our study, 

an exemplary application will be prepared by trying to reveal the important features of the concept of 

game design. 

Keywords:Game Design, Game Interface, Digital Game. 

1. INTRODUCTION 

Game design is what determines the game format. Game design determines what players can do in the 

game World and what effects this choice will have on the rest of the game. The game design determines 

which winor loss criteria the game can contain, how the user can control the game, and what information 

the game transmits to itself, and determines how difficult the game will be. Inshort, game design 

determine severy detail about how the game works. 

'Game programming is a subset of game development, computer programming console and arcade 

games. Eventhough it is often dealt with by Professional game programmers, most beginners can 

program games as a hobby. Most soft ware engineering students are programming games as an exercise 

to learn a programming language or operating system. Infact, the UNIX operating system and C 

programming language because the original programmers want to play games.'(Alex, 2011). 

There is a lot on the Android platform for some one who wants to create a personal Project for Androidor 

start their own game studio. For beginners:. 

• Android is an open platform. This means that there is less accessibility and less restrictions on what 

people can do. 

• Android is the fastest growing mobile platform. That means more people download and play games. 

Android started as a hidden start in 2003 and it was purchased by Google as a way to enter the mobile 

software market in 2005. The first version of Android was released on G1 (also known as HTC Dream) 

in late 2008. 

Although it is hard to believe that once a phone is only a version of Android, we now see that there are 

hundreds of different models running Android. Android is built using Linux in its core and its philosophy 

is quite simple (Anderson and Dill, 2000): “To create a powerful mobile operating system from free and 

open source.” 
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Manufacturers can focus more on hardware when they don't have to improve their operating system. 

Everyone can take Android and personalize it any way they want. Google has set great bets on this 

strategy to drive the spread and we've seen it work like a dream (Greg and Pleva, 2004). 

• More than 300 million people in the world have Android devices. 

• More than 850,000 new devices are activated every day. This year, 300 million were added. 

The new version of Android (Android O) was released in 2017.  Only a few years later, the improvements 

in the processing power with the screen size and resolution are expected to come to astonishing levels. 

Even though it starts with a single smart phone, Android is now used on phones, tablets and even 

televisions. 

The future is bright and  Android also shows no signs of slowing(Iuppa and Borst, 2009): 

• Market share is expected to continue to grow 

• More powerful multi-core devices will continue to allow richer, more sophisticated games. 

In Turkey, academic studies on game design and development are progressing in parallel with current 

technologies. As a result of the literature survey, the following table of literature studies was created. 

Table28. Game Design-Modelingand Programming Research 

Number Sublect Type Date Author Place of Publication 

1 Open source 3D game engines Article 2012 
Devkan KALECİ, Hasan 

KIRAN, Serkan DİNÇER 

Academic Information 

Conference Papers 2012 , 

USAK University  

2 

Space Design and Application 

Issues in Massive Multiplayer 

Online Role-Playing Games 

Master 2015 Mustafa Uygur ÇEVİK 
Hacettepe University 

Institute of Fine Arts  

3 

Digital Game Development in 

Turkey; Current Situation and 

Problems 

Article 2017 Burak YENİTUNA 

1. International New 

Tendeny Conference in 

Communication 

4 

Digital Games: Design 

Requirements and Player 

Psychology 

Article 2015 
Barbaros BOSTAN, 

Özhan TINGÖY 

Online AcademicJournal 

of Information 

Technology, 6(19). 

5 

Problems Of " Game Type" 

Approaches To Digital Games: 

Example  of " Platform Games" 

Article 2015 
Kerem Yavuz 

DEMİRBAŞ 

Selcuk University 

Communication Faculty 

Academic Journal, 9(1), 

363-387. 

6 
Software Teaching Tutorial with 

Digital Game-based Approac 
Master 2017 Davut ALAN 

Selcuk University 

Institute of Science  

7 

Artificial Intelligence 

Adaptation to a Platform Game 

Based on User Performance 

Article 2015 
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2. DIGITAL GAMING 

The worldwide digital gaming market grew by 7-8% per year and reached USD 5.5 billion per year in 

2015(Jia, 2015). Newzoo announced that the worldwide digital gaming market will reach $ 113.3 billion 

by 2018. The enormous growth rate of the digital gaming market makes it clear that gaming technology 

is easily accessible and made easier. As a result, more people like to play games and this motivates them 

to design their own games. In addition, the game industry is so innovative that technological 

advancements in hardware or software are applied to games before they are accepted by other scientific 

fields. 

This remarkable growth of the digital gaming industry attracts everyone and contributes to economic 

growth at national level. Digital games are software applications installed on hardware devices such as 

video game consoles, computers, portable devices, and PDAs. Digital game development involves multi-

disciplinary activities that make it a different complex task than traditional software development. The 

multidisciplinary structure of processes that combine sound, art, control systems, artificial intelligence 

and Human Factors separates game development from other types of software development. Improving 

the game development process has become crucial to be competitive and to solve problems faced by 

game development organizations in developing high-quality games to achieve their financial 

goals(McShaffry, 2003). 

A complex task of digital gaming development requires real-time, high-quality performance. A number 

of game development tasks such as real-time audio playback, high-frame rate and fast processor 

response, have an impact on game performance. Game programming is another challenging task 

requiring expert programmers to deal with thousands of lines of code. Multidisciplinary task diversity, 

low level of programming and large-scale programs demand simple documentation, flexible design and 

sustainable implementation. These will also help to ensure effective cooperation between various 

development groups and to accelerate future developments. As a result, game developers need Best 

Practice Guidelines and an evaluation model to deal with the challenges they face when performing 

existing processes. As a result, these will help improve existing applications and enable them to achieve 
high quality levels(Feldgen and OsvaldoClua, 2004). 

3. GAME DESIGN AND DEVELOPMENT STAGES 

Computer games are visual productions. They contain moving and still images, visual texts, and sub-

products for advertising purposes. Therefore, they are important in terms of graphic design. Graphic 

design is the most important element of the visual infrastructure of a computer game. The graphic design 
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process is a study that continues from the first stage to the last stage of the game design(Newzoo Game 

Market Research, 2015). 

3.1. Fictional Design 

Game design (and scenario) determines the basis of visual design. The fictional design of the game is 

basically a theoretical study that will answer the questions of “What game?” “What kind of game?" Game 

designers determine how the game will pass in a virtual world / reality. It also explores which 

technologies the game will be produced and how technologies can limit the game's editing. The amount 

of resources available and the length of time the study will be done with a team is also effective in 

determining the boundaries of the fiction(Alex, 2011). 

3.2. Character, Location, Vehicle, Goods and Land Designs 

In the first period of development of the game, the concept design is applied in order to provide visual 

guidance to the game designers. Therefore, in the game, all visual elements from Earth shapes to objects 

used by characters are drawn in two dimensions by concept designers. Concept designers draw 

characters, spaces, vehicles, goods and land in line with the main ideas and main headings requested 

from them. Almost every visual item is produced based on these drawings. The concept drawings drawn 

during the game concept study are modeled by three-dimensional model designers simultaneously with 

their production. Models are produced in preferred programs. The models produced are tested in the 

game engine and required improvement and correction operations are performed(Greg and Pleva, 2004). 

 

 

3.3. Animating 

All the characters in the game and all other objects such as aircraft, ships, rifles, cars and automatic doors 

must be activated. This process requires three-dimensional design artists, as well as animators. Animation 

is usually done in three-dimensional design programs (especially 3ds Max and Maya)(Greg and Pleva, 

2004). 

3.4. Production of Videos 

The event is defined as a scene when the events specified in the game are triggered by the player being 

there at that time (previously written event). Intermediate videos are prepared so that this scene can be 

presented to the player under the influence of the film. Crafted with three-dimensional materials in the 

game, the game Breakout video creates a sense of unity and depth in the player, because in the game, 
some jobs or actions that the player can't do fully can be viewed in these pre-made videos without the 

player's control(Ramadan and Widyani, 2013). 

3.5. Preparation or Adaptation of the Game Engine 

The game engine is a system that performs the necessary pre-process tasks that prepare for the design of 

a game and the processing of game data in real time. The use of this software and the use of hardware 

components and computers in the computer enables the computer game's functions such as image, sound, 

and processing to be properly functioning on computers. Also, artificial intelligence behaviors and 

physical features that can be acquired in a game (physical features such as fragmentation of structures in 

the game or the fact that the wind has a realistic effect on objects) are also dependent on the game engine. 

The game engine's spell technology determines how functional it is in terms of artificial intelligence and 

complex physics calculations. The game generator company either buys the production and development 
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rights of an independently written game engine and adapts to its own game, or writes its own Game 

Engine(Greg and Pleva, 2004). 

3.6. Development ofThe Game Interface 

After finalizing the details about fictional design and game structure, the visual design of the game 

interface starts. When the technical design needs of the game interface are met, menus and all other sub-

items are designed based on improved sketches. The in-game interface is the on-screen interface that is 

seen during the game's playing time. This interface contains information that should be displayed 

continuously, depending on the type of Game. In a first-person shooter game, the number of ammo, the 

amount of money available in a strategy game, or the score status in a sports game are examples of 

information that must be found in the in-game interface. At the end of the game, the graphics of all parts 

of the game interface has been completed in the development of the game is transferred to the game. 

(Beta test) Users describe the positive and negative aspects of testing the game interface. The necessary 

changes are made by graphic designers. The latest changes have now been completed in the game offered 

for sale. 

4. BASIC STRUCTURES THAT SHOULD BE IN A GAME 

The design of the structures that need to be taken into consideration in designing a game is important in 

order to eliminate time and material losses. As a result of the examinations, it will be beneficial for game 

designers to determine the goals of the following 8 stages in game design. This basic structures. 

• Purpose 

• Terminating Factors and Saving 

• A Realistic Story 

• Playability 

• Re-Playability 

• Balancing 

• Award 

• Environment 

 

4.1. Purpose 

First of all, each game must have a purpose. There must be a purpose of trying to pass dozens of parts, 

why they pass these parts. 

4.2. Terminating Factors and Saving 

It is not so easy to achieve this goal in addition to the purpose of the game. There must definitely be 

places that force the player. This also makes the goal more appealing. In fact, if necessary, the character 

must have a certain right and the game must end there after this right has been used up. Then the game 

must start again from a certain place. These points are called “registration points”. At these points the 

game will be recorded and if the game ends, the game will start again from the last recorded point reached. 

This logic is especially common in platform-based games(Coleman et al., 2005). 

There is also the ability to save the game at any time, which is seen in many games. The player can record 

the game at any time and then resume the game from there. These two different techniques must be 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                          1567 

 

 

chosen according to the type of game. If the record point logic is used, it should not be too far between 

the two record points. Otherwise, if the character dies or the task fails, the player will be bored to do the 

same thing for a long time(Cunningham et al., 2004). 

4.3. A Realistic Story 

On the road to the game's goal, one of the most important points for the game to carry the player is a 

realistic story. In fact, as mentioned before the game's style and given a different decision, the game can 

be made unreal. However, in the unreal world, the game must have a realism that will not contradict 

itself. The sections in the game should be shaped according to the course of this story. Everything should 

come out at the right time according to the course of the story. Otherwise, the player can set up sentences 

in the style of “what relevance now”, “where did this come from?” and this is a reason enough for people 

to refrain from the game(Cunningham et al., 2004). 

4.4. Playability 

The so-called playability concept is completely the answer that underlines the question of how the game 

can be played more simply. In other words, the game developed should have as simple a game play as 

possible (Superdata Digital Good Measurement Blog, 2018). 

4.5. Re-playability 

It means that once the game is played, is there a desire to play again in the player or not? If the player 

wants to play the game again, it is a game that can be played again (Superdata Digital Good Measurement 

Blog, 2018). 

4.6. Balancing 

The game must have a balance. To sum up,  as the characters in the game evolves, the enemies must be 

strengthened. Otherwise, the level of the game is noticeably reduced. This means that everything is easier, 

and this is enough reason for the player to quit the game. Having very difficult chapters at the very 

beginning of the game is one of the mistakes that make up the game balance, so this balance should be 

maintained as much as possible(Cunningham et al., 2004). 

4.7. Award 

One of the most important elements, of course, is the award. This award may vary depending on the 

game type. Extra life, energy, money or other resources can be considered. For example, after killing a 

creature, a reward must be given. Apart from that, the award may not necessarily come as a result of a 

success. In the game world, for example, a variety of hidden rewards can be placed. If the player is aware 
of such a situation, it means that the entire map has been destroyed, which means that the duration of the 

game has been extended. That means that the life of the game is prolonged. In addition, rewards must be 

balanced again. When a creature is killed, the reward of a random box should not be the same as the 

reward of a creature(Cunningham et al., 2004). 

 

4.8. Environment 

Today, games are no longer considered just a game. It is no longer exaggerated when it is said that the 

game world has become a social platform. There are now forums, websites, committees where the fans 

of the games gather and share their views. In fact, it is necessary to say that materials belonging to the 

world of play are sold, shared, and this business is now turned into a trade. It should be noted that such 

infrastructures should be supported(Cunningham et al., 2004). 
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5. APPLICATION 

The Dodo Balloon Program prepared in the light of the information obtained from the literature review 

will be introduced during the application phase of the study. 

This game is intended to teach children of various ages to learn basic colors by blowing up the balloons. 

Because the human brain structure requires being engaged in a single task, focusing on a job and ignoring 

others have been used in game levels. In this class code, basic operations such as ball formation, scoring 

and level are performed. 

6. METHODOLOGY 

During the application phase of the study, The Dodo Balloon Program was designed and the code was 

created in Unity3D program using C# programming language. In this model of the game produced, 

scripts were created which enable interaction with each other and with the environment, changes in the 

situation, triggering the development of events in a scenario-appropriate structure and the game 

infrastructure was completed in accordance with the game design concepts by providing. 

7. GAME SETTING AND RULES 

• Multiple levels are selected and score is indicated. 

• Scoring points are awarded by exploding balloons in the color of the score. 

• If a different color is blown, the old score is taken. 

• When the level score is reached, all the balloons in the game are exploded and added to the score. 

• When all levels are completed, the game is won. 

• If more balloons are formed than indicated in the game, the game is lost. 

• The number of ball in the game is taken as 50. 

8. GAME OUTPUTS 

The screenshots of The Dodo balloon game are as follows:  6 pcs screenshot (a) Pre-Game Screenshot  

(b) Starting the Game, (c) Transition to Level 2, (d) 2nd Level Game Start, (e) Screenshot of unexploded 

balloons in the game, (f) Screenshot of the game losing. 

 

(a) Pre-Game Screenshot 

 

(b) StartingThe Game 

 

(c) TransitionTo Level 2 
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(d) 2nd Level Game Start 

 

(e) Screenshot of 

UnexplodedBalloonsInThe Game 

 

(f) Screenshot of The Game 

Losing 

9. CONCLUSION 

In this study, The Dodo Balloon Program developed using Unity 3D Game Development Environment 

and C# software program has been introduced. Game programming can be a useful and powerful tool. It 

can be used in educational settings to help students understand abstract concepts by using games that 

most students are familiar with. Examples of the introduction of abstract concepts by game programming 

include OOP, data structures, physics, chemistry and mathematics. In addition, we think that game 

programming can have a positive impact on risky students by providing them with the excitement and 

motivation they need to see higher education, as it is evident from our experience. In addition, game 

programming is a good area where opportunities are abundant and it is a career choice. Various websites, 

such as the International Association of Game developers (igda.org), provide detailed information on the 

types of jobs available in the gaming industry along with high salary intervals. As we try to encourage 

students to introduce game programming, our future studies will focus on developing tools for the most 

widely used game programming techniques that apply to the game environment in physics. 
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Abstract 
Arsuz Iskenderun (Hatay) lithological characteristics of the formations in the region, stratigraphy 

of units is the necessity of studying hydrocarbon research in the region due to their geological 

characteristics. The features required  in a petroleum system, , a source rock that can produce 

petroleum/natural gas , petroleum  accumulation and  production reservoir rock and the cap rock is 

capable of the trap feature. The region reservoir rocks are Kızıldere ve Aktepe formations  sandstone  

and reef limestones   that are  as named Horu formation.   Stratification of sandstone claystone are 

observed in Aktepe formation and the sandstones of formations  are about 25-35 cm thick with plenty of 

cracks.  The thickness of the claystone strata is thickened to the deep and claystones and sandstones are  

gray surface. Porosity is one of the important factors controling quality of  reservoir rocks and capable 

of hydrocarbon accumulating.  Porosity can be determined by laboratory methods and drilling logging 

methods can also be measured.  Recently,  it is used to measure the microporosity with the technological 

developments to support porosity measurements .Comparing porosity and microporosity measurements 

and determining micro-changes can provide more accurate results on reservoir quality. 

Introduction 

The lithologies tectonism and stratigraphy of the observed formations in the surroundings of 

Iskenderun,  the region is promising for the presence of natural gas and petroleum. Therefore, petroleum 

explorations were made the region in a long period of time (end of the 1800s),                                                                                                                                               

The sandstones in the Aktepe and Kızıldere Formations in İskenderun are showed characterization of the 

reservoir rock[1] [Figure 1] .  

 
Figure 1. Working place yerbulduru map 
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The most important rocks in the production of petroleum and natural gas are the reservoir rocks 

where petroleum can be found and producted.The physical parameters for extracting and accumulation 

of the reservoir rock oil are the permeability and porosity values which are important .The most known 

reservoir is rock type are carbonates (limestone and dolomite) and with sandstone .The permeability and 

porosity of rock are the most important characteristics to be determined during the producted of a 

hydrocarbon reservoir.  These physical properties and the possible dispersionof the area and existence of 

petroleum reservoirs can be determined.To obtain permeability and porosity, there is a need for logs and 

tests taken during drilling, which is usually expensive or time consuming method, which must be carried 

out either destructive or under very controlled conditions. In recent years, some authors consider that 

these property measurements, log reservoir curves give accurate results, ie Gamma-Ray (GR), Density 

Log (RHOB) or Neutron Porosity (NPHI) methods can be used. Petrography is very important in 

determining rocks and textural properties. Petrographic data are provided with images of rock. Recently, 

image digitization process is used in many scientific disciplines, including biomedical images, and it 

makes data more understandable and meaningful.Pore distribution, pore size, rock composition and 

texture are the necessary properties for determination of diagenetic stages and determination of 

petrophysical properties. Porosity measurement of reservoir rocks is an important parameter used to 

determine the quality of the reservoir. Porosity is determined by the evaluation of log data and/or 

laboratory analysis. Log porosity is determined using density, neutron and sonic log measurements. In 

the laboratory, porosity can be determined using mercury and/or helium porosimetry. Porosity types are 

divided into primary and secondary.Interparticle, intraparticle, growth framework, shelter and fenestral 

types are called primary porosity while moldic, channel, inter-crystaline, fracture and vuggy types are 

called secondary type.The measurement methods of porosity are used as laboratory and logging and the 

most commonly used method of laboratory methods is mercury porosimetry measurement method. One 

of them is the mercury  porosimeter method (MIP), which is based on the principle of  permeation a non-

wet fluid material with pressure by capillary channels.In the experiment, mercury is injected into the 

cavities of pore of the rock. The dimensional distribution of the pore is determined as the volume of 

mercury permeated in each pressure increase.Total porosity is found as the total volume of mercury 

permeation [3]. Since the MIP method is an easily applicable technique, its use is wide. MIP method is 

a very rough method according to BT method in determining porosity. When the MIP method, the 

irregularity of the pore in the heterogeneous and complex materials, the differences in the dimensions of 
the cavities and the existence of the bonds between the it is considered that the error may be high 

pore.One of the limitations of the MIP method is the property to measure certain dimensions of capillary 

channels. The capillary pore between 5 and 10 μm can be measured by MIP method. Another limit of 

the MIP technique is the effect of the cement based materials on the mercury joining angle, defined as 

the the ink-bottle effect. The MIP method requires the sample to be dry. This changes the pore structure 

in measurements. When the angle of the bond between the drying of the cement paste or the drying of 

the air is 13 °, the pore diameter is measured low by a change in pressure of 30% Jointed angle is a 

variable depending on the surface roughness of the material [5] Another method used in porosity 

calculations is the application of well log. It was first built in 1926 by Conrad and Marcel Schlumberger 

in France.Initially, they obtained resistivity logs on core samples and then in drilling wells.At that time, 

only resistivity logarithm is taken and there are approximately 25-30 different log types. Logs are 

important in petroleum industry. Especially logarithm and computer technology advancement has gained 

new dimensions in log interpretation [6].The geological location in Iskenderun and its geological 

properties  make it a hopeful region for petroleum and natural gas.Iskenderun reservoir is the Aktepe and 

Kızıldere Formations .Aktepe formation was named by Kozlu (1982)It is transgressive on the evaporitic 

sequence (Haymaseki Formation) which develops in the Messinian due to the sea regression.Aktepe 

formation is Lower Pliocene age.The sandstone-claystone sequence profile of Aktepe formation is 165 
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cm thick.The gray-colored claystone - sedimentary sequence inclines southward to the south (Fig. 2).   

Claystones with abundant cracks and dark gray inner surfaces are light gray in color and observed with 

sandstone layers.The sandstone samples, which are clearly observed in the fracture surfaces, are observed 

in dark color with reddish, medium layer, abundant cracks, sandstones and weathering surfaces. In the 

region, claystones and sandstones are fine and medium bedding and the thickness of the claystones varies 

between 20cm and 33cm, while the thickness of the sandstones is between 25cm and 40cm. Figure 2, 

field images of the sandstones of Kızıldere Formation are given. A-C paintings Kızıldere and Aktepe 

Formations of field appear in general, while B-D paintings are detailed image. 

 
Fıgure 2. Land photos of Kızıldere and Aktepe Formations                                                                     

 

İztan and Harput (1988) argued that the transgressive marine product found in the base of the 

Kızıldere Formation in the Kızıldere Formation and the deposition of the Kızıldere Formation could be 

pelagic shale and marls. Haymaseki formation was named for the first time by Kozlu (1982) around 

Arsuz.  This formation is consisted of dirty yellow colored laminated sandy sandstones and has different 

sizes of lenticular evaporite and sandstone intercalations.Evaporites; It is composed of laminated-

bedded-nodular-roded gypsum and tubular massive anhydride.The Messinian aged evaporitic series, 

parallel laminating stratified stratification ripple markers and sandstones are observed.Cross-stratigraphy 

was also observed. Well sorted, lime cemented, cross-bedded sandstones stratified with evaporitic levels 

(Tekin et al., 2006) [7,8]. 
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Image Processing in Porosity Measurement 

The image processing method is to obtain an image in the form of numerical data through certain 

process.Object recognition processes can be performed to convert desired image into numerical data by 

image processing method and types. Image processing methods which are used by mathematics and 

computer science can be examined with 3 main issues. The first one is optics, the second one is the 

analogue and the third is the digital methods [9]. Digital image processing can provide product diversity 

by enriching image quality and offering new features. Image compression is becoming more important 

as the number of pixels increases. [10] Image processing techniques are used to visually determine the 

linear change in potential anomaly images. Although there is a lot of  study of image processing methods, 

there is still no available standard definition for the edge [11].   Image processing is mainly used in 

various fields of science such as physics, biology, medicine, computer, agriculture, mining, geology, 

civil aviation, statistics. Image processing is mainly used in various branches of science such as physics, 

biology, medicine, computer, agriculture, mining, geology, civil aviation, statistics. In addition to this, 

engineering includes a wide range of fields such as computer engineering, aerospace engineering, textile 

engineering, civil engineering, geological engineering, mechanical engineering, petroleum and natural 

gas engineering, control engineering, physics engineering, mining engineering, bioengineering, 

mechatronics engineering, nuclear engineering. Image processing is to find the numerical value of the 

image and measure numerical value and  is tried to obtain less erroneous and low cost results .The use 

of micro CT is very wide. The aim of determine the pores of the rocks is determining the pores of the 

rock by using the micro-CT imaging method in reservoir rock study. Micro-CT biomedical research, 

material science, electronic components, geology, mining, metallurgy, zoology, botany, construction 

materials, paper production and a very large area are also used. Micro-CT is technically a Tapered 

Computed Tomography (KIB) technique. In this system, X-rays with conical geometry are used for 

tomographic arrangements and back-projection process. The scanning process is performed with 180 ° 

or 360 ° rotation around the area [12-9]  Digital data generated by these projections are converted to 

images by taking the algorithm again [12,16].  The voxel range of the micro-CTs (the volume of the area 

where the signal is taken) is almost 1 million times smaller than normal tomography and is 1in50 μm. 

Through this small voxel range, Micro-CTs have a very good resolution in cross-section and provide a 

clearer images of the details and internal defects of objects. Micro-CT has a wide range of 

applications.Micro-CT is extremely effective in determining the quantitative spatial distribution of 
components within the sample, although it is not sufficiently sensitive for the identification / 

characterization of certain minerals forming the geological sample. Micro-CT analysis shows not only 

the quality control of material after material production but also studies to analyze the damage of 

materials under service conditions [15,13].  Generally, the investigation of living specimens, especially 

solid or liquid samples can be evaluated by Micro-CT analysis method. Micro-CT, which provides very 

useful solutions in almost all disciplines, is expected to have an important place in future studies 

Results 

Iskenderun-Arsuz regions are hopeful of petroleum and natural gas productive area. The units 

which are reservoir rock in the region are sandstones toAktepe and Kızıldere Formations.Investigation 

of these formations which are considered as potential reservoirs rock and investigating the porosity 

values and permeability values of these units are necessary to determine reservoir qualities.The numerical 

values of porosity are calculated by different methods and the numerical values can be 

grouped.Microporosity measurements of the porosity values obtained by Micro Ct method which is used 

in the last period also provide three-dimensional.Image processing is the evaluation of digitized images 

and evaluation of the results of numerical data.The lithological features of the formations in the 

Iskenderun-Arsuz region and their location and distribution relative to each other reveal the necessity to 

examine the hydrocarbon potential in the region in more detail.                                                                                                                                                                   
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Özet 

Probiyotikler ile ilgili bilimsel araştırmalar 1907 yılından bu yana artarak yapılmaya devam etmektedir. Ağırlıklı 

olarak Lactobacillus ve Bifidobacterium cinslerine ait türlerden oluşan probiyotiklerin sağlık üzerine belirlenen 

birçok olumlu etkisi yapılan çalışmalarla kanıtlanmıştır. Probiyotikler gıdalar veya tablet, kapsül ve granül gibi 

farklı formdaki farmasötik ürünler ile birlikte vücuda alınabilmesine karşın, son yıllardaki popüler yaklaşım, 

probiyotiklerin gıdalar yoluyla vücuda alınması yönündedir. Tüketicilerin gün geçtikçe bilinçlenerek sağlığa ve 

beslenmeye verdiği önemin artması, probiyotiklerin çeşitli gıdalarda kullanımına yönelik çalışmaların da 

artmasına neden olmuştur. Bir gıdanın probiyotik gıda olarak tanımlanabilmesi için, tüketim esnasında belirli bir 

seviyenin üzerinde probiyotik hücre içermesi gerekmektedir. Dolayısıyla, gıda içerisindeki probiyotik miktarının 

doğru şekilde tespit edilmesi büyük önem taşımaktadır. Gıdalarda tek veya karışık kültür olarak bulunan 

probiyotiklerin sayım ve izolasyonunda farklı besi ortamlarından yararlanılmaktadır. Bu amaçla geliştirilen 

besiyerlerinde farklı seçici ve ayırt edici ajanlar kullanılmakta, izolasyonu yapılmak istenen hücrelerin 

özelliklerine bağlı olarak farklı inkübasyon sıcaklık ve süreleri uygulanmaktadır. Bu çalışmada, probiyotikler ve 

bu mikroorganizmaların analizinde kullanılabilecek farklı besiyerleri ve inkübasyon koşulları derlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Besiyeri, probiyotik, selektif, ayırt edici, inkübasyon 

 

1. GİRİŞ 

Probiyotikler, yeterli düzeyde alındığı zaman konakçı sağlığı üzerine olumlu etki gösteren canlı 

mikroorganizmalardır (FAO ve WHO, 2002). Gıdalarda kullanılan probiyotikler; sindirim sistemi boyunca canlı 

kalabilmeli, mide asitliğine ve safra tuzlarına karşı dayanıklılık göstermeli, hızlı gelişip sindirim sisteminde 

kolonize olabilmeli, etkili ve güvenli olmalarının yanı sıra canlılıklarını ürünün raf ömrü boyunca 

sürdürebilmelidir. Bu özellikleri gösteren mikroorganizmalar arasında genellikle bağırsaklardan izole edilen 

Lactobacillus, Bifidobacterium, Streptococcus ve Saccharomyces cinslerine ait suşlar bulunmaktadır (Marsh ve 

ark., 2014).  Yapılan birçok bilimsel çalışma ile probiyotik özelliği kanıtlanmış mikroorganizmalar Tablo 1’de 

verilmiştir. 

Tablo 1. Probiyotik özelliği kanıtlanmış mikroorganizmalar (Kerry ve ark., 2018’dan adapte edilmiştir). 
Cins Tür 

Bifidobacterium Bifidobacterium longum, Bifidobacterium catenulatum,  

Bifidobacterium breve, Bifidobacterium animalis, Bifidobacterium bifidum 

Lactobacillus Lactobacillus plantarum, Lactobacillus paracasei,  

Lactobacillus acidophilus, Lactobacillus casei,  

Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus crispatus, Lactobacillus gasseri, 

Lactobacillus reuteri, Lactobacillus bulgaricus 

Lactococcus Lactococcus lactis, Lactococcus reuteri, Lactococcus rhamnosus, 

Lactococcus casei, Lactococcus acidophilus, Lactococcus curvatus, 

Lactococcus plantarum 

Streptococcus Streptococcus sanguis, Streptococcus oralis, Streptococcus mitis,  

Streptococcus thermophilus, Streptococcus salivarius 

Peptostreptococcus Peptostreptococcus productus 

Enterococcus Enterococcus faecium 

Pediococcus Pediococcus acidilactici, Pediococcus pentosaceus 
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Propionibacterium Propionibacterium jensenii, Propionibacterium freudenreichii 

Bacillus Bacillus coagulans, Bacillus subtilis, Bacillus laterosporus 

Bacteroides Bacteroides uniformis 

Akkermansia Akkermansia muciniphila 

Saccharomyces Saccharomyces boulardii 

Probiyotikler geniş kullanım alanlarına sahiptir. Gıda endüstrisinde kullanımı (Ljungh ve Wadström, 2006), tıbbi 

amaçlı kullanımı (Bhadoria ve Mahapatra, 2011), tarım sektöründe kullanımı (Awad ve ark., 2010; Gaggia ve ark., 

2011) ve çevresel atıkların arıtımı, su ürünleri besiciliği gibi diğer kullanım alanları olmak üzere dört ana başlık 

altında ifade edilebilir. 

Literatürde yer alan çalışmalarda, probiyotik gıdaların tüketicilere sağlık yararları sunabilmeleri için raf ömrü 

boyunda gıdanın gramında veya mililitresinde 106-109 kob aralığında değişen seviyelerde canlı probiyotik 

mikroorganizma içermesi gerektiği bildirilmektedir. Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliğine göre, 

probiyotik gıdaların içermesi gereken canlı hücre sayısı en düşük 106 kob/g olarak belirtilmiştir (Anonim, 2017). 

Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından da benzer şekilde, bir gıdanın probiyotik özellikte olabilmesi için 

en az 106 kob/g probiyotik mikroorganizma içermesi gerektiği belirtilmektedir (FDA, 2009). Ancak, Kanada ve 

Brezilya'da bu değerler sırasıyla 109 kob/g ve 108-9 kob/g olarak bildirilmektedir (ANVISA, 2008; Health Canada, 

2009; CFIA, 2015). Bağırsaklarda yaklaşık 109 adet canlı probiyotik hücre bulunabilmesi için ise düzenli olarak 

100 g veya mL/gün olacak şekilde probiyotik gıda tüketilmesi gerekmektedir (Karimi ve ark., 2011). Probiyotik 

taşıyıcı ürünler arasında doğal fermente ürünler, canlı probiyotik hücrelerle desteklenmiş süt ve süt ürünleri, 

hububat ve/veya meyve-sebze bazlı ürünler ile tablet, kapsül veya granül formundaki farmasötik ürünler yer 

almaktadır (Doyle ve ark., 2013). Günümüzde probiyotiklerin kullanımına yönelik en popüler yaklaşım, 

probiyotiklerin gıdalar yoluyla vücuda alınmasıdır. 

Düzenli olarak tüketildiklerinde, probiyotik gıdaların sağlık üzerine birçok faydasının olduğu belirlenmiştir. Bu 

sayede, probiyotik gıdalar son yıllarda tüketicilerin odak noktası haline gelmiştir. Başta sindirim sistemi (GIS) 

rahatsızlıkları (Brown ve Valiere, 2004) olmak üzere birçok hastalığın önlenmesinde ve tedavisinde probiyotik 

kullanımının faydalı etkisi bulunmaktadır. En yaygın olarak bilinenler arasında; kandaki kolesterol seviyesini 

düşürdüğü, gıda alerjilerini önlediği, laktoz intoleransı, antimikrobiyal, antioksidan, antimutajenik ve 

antikarsinojenik etkilerinin olduğu belirlenmiştir (Foulquie Moreno ve ark., 2006; McFarland, 2007; Chaikham, 

2015; Dasari ve ark., 2016). Bunların dışında; solunum sistemi (Kumpu ve ark., 2012), oksalat taşı oluşumu 

(Kodama ve ark., 2002), ağız ve diş sağlığı (Krasse ve ark., 2006), kadın doğum (Myhre ve ark., 2010) üzerine de 

probiyotiklerin fayda sağladığı bilinmektedir.  

Probiyotikler, gıdalar içerisinde tek veya karışık kültür halinde bulunabilirler. Sayımı ve izolasyonu istenilen 

probiyotik kültürün ortamda bulunan diğer mikroorganizmalardan ayırt edilebilmesi için seçici ve ayırt edici bir 

ortam oluşturulması gerekmektedir. Bu derleme çalışmasında, gıda endüstrisinde yaygın olarak kullanılan 

probiyotik kültürler ile bu kültürlerin izolayon ve sayımında kullanılan besiyerleri değerlendirilmiştir. 

2. PROBİYOTİKLERİN SAYIM VE İZOLASYONU 

Geleneksel olarak, mikroorganizmaların canlılığını belirlemede plak sayım yöntemleri kullanılmaktadır.  Plak 

sayım yönteminde seçici besiyerlerinin kullanımı ile ortamda bulunan rekabetçi floranın gelişimi 

engellenebilmekte ve hedef mikroorganizmaların sayımı sağlıklı şekilde yapılabilmektedir (Amor ve ark., 2007; 

Karimi ve ark., 2011; Davis, 2014).  

2.1 Lactobacillus türlerinin izolasyonunda kullanılan besiyerleri 

Laktik asit bakterileri; Gram pozitif, sporsuz, katalaz ve oksidaz negatif, düz, bazen kıvrık kısa çubuk şeklinde, 

zincir oluşturabilen, 2-53°C’de (opt. 30-40°C) gelişebilen, %1-3 oranında laktik asit oluşturarak ortamın pH 

değerini 3,2-3,5’e kadar düşürebilen, mikroaerofilik ya da anaerob olup %5 CO2’li ortamda gelişim gösterebilen 

mikroorganizmalardır (Şengün, 2011). Bu grup içerisinde yer alan ve en fazla sayıda türü barındıran Lactobacillus 

cinsi, birçok türünün probiyotik özellik göstermesi bakımından büyük önem taşımaktadır. Laktik asit bakterilerinin 

sayım ve izolasyonunda yaygın olarak kullanılan besiyerleri arasında en başta MRS (de Man, Rogosa and Sharpe) 
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agar, M17 agar ve Slanetz and Bartley agar yer almaktadır. Bu besiyerleri içerisinde Lactobacillus türlerinin 

sayımında çoğunlukla MRS agardan faydalanılmakta, ortama seçici ve ayırt edici özellik kazandırmak adına 

besiyerleri farklı ajanlarla desteklenmektedir (Tablo 2). 

Tablo 2. Lactobacillus türlerinin izolasyonunda kullanılan besiyerleri 

Besiyeri Seçici/Ayırt Edici 

Ajan 

İnkübasyon Probiyotik Kaynak 

Sellobiyoz-Esculin 

Agar 

Sellobiyoz ve 

Esculin 

37°C/3 gün, Anaerobik L. acidophilus Hunger, 1986 

MRS-Rafinoz veya 

MRS-Melibiyoz 

Rafinoz veya 

Melibiyoz 

37°C/3 gün, Anaerobik L. acidophilus Hull ve Roberts, 1984 

X-Glu Rogosa Agar 5-bromo-4-kloro- 

3-indolil  

β-D-

glukopiranosid 

37°C/3 gün, Anaerobik L. acidophilus Kneifel ve Pacher, 1993 

MRS-Maltoz Maltoz 37°C/3 gün, Aerobik L. acidophilus IDF, 1995 

MRS-Salisin Salisin 37°C/2-3 gün, Anaerobik L. acidophilus Dave ve Shah 1996 

NA-Salisin Salisin 37°C/2-3 gün, Anaerobik L. acidophilus 

L. paracasei 

Lankaputhra ve Shah, 1996; 

Van de Casteele ve ark., 

2006 

MRS-Sorbitol Sorbitol 37°C/3 gün, Anaerobik L. acidophilus LA-5 Dave ve Shah 1996;  

Özer ve ark., 2008 

BCP  Penisilin, sodyum 

piruvat, salisin 

37°C/3 gün, Anaerobik L. acidophilus Bielecka ve ark., 2000 

MRS-B Bile 37°C/2-3 gün, Aerobik L. acidophilus 

L. paracasei 

Vinderola ve Reinheimer, 

1999; 

Bergamini ve ark., 2005 

BA-Sorbitol Sorbitol 37°C/3 gün, Anaerobik L. acidophilus Tharmaraj ve Shah, 2003 

BA-Maltoz Maltoz 43°C/3 gün, Anaerobik L. acidophilus Tharmaraj ve Shah, 2003 

MRS-Maltoz Maltoz 37°C/2 gün, Aerobik L. acidophilus Buriti ve ark., 2005b 

MRS-Klindamisin Klindamisin 37°C/2-3 gün, Anaerobik L. acidophilus La-145 

ve L10  

Van de Casteele ve ark., 

2006 

MRS-Glikoz Glikoz 37°C/3 gün, Anaerobik L. acidophilus Cardarelli ve ark., 2008 

MRS-B Agar Bile 37°C/3 gün, Aerobik L. acidophilus Lima ve ark., 2009 

LC Agar - 42°C/3 gün, An(A)erobik L. acidophilus Lima ve ark., 2009 

MRS-Glikoz Glikoz 40°C/2 gün, Anaerobik L. acidophilus Hut ve Ayar, 2013 

MRS-LP Lityum klorür ve 

Sodyum propiyonat 

37°C/3 gün, Anaerobik L. casei Vinderola ve Reinheimer, 

1999 
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LC Agar -  27°C/3 gün, Anaerobik L. casei Ravula ve Shah, 1998; 

Tharmaraj ve Shah, 2003 

 

Tablo 2’nin devamı 

MRS-V Vankomisin 37°C/3 gün, Anaerobik L. casei Tharmaraj ve Shah, 2003; 

Ong ve Shah; 2009 

MRS-E Eritromisin 30°C/2 gün, Anaerobik L. casei 334e Sharp ve ark., 2008 

Rogosa - 37°C/2 gün, Anaerobik L. casei Zhang Hersleth ve ark., 2005;  

Wang ve ark., 2010 

MRS Asitlendirme  

(asetik asit, pH 5,4) 

37°C/3 gün, Anaerobik L. casei Buriti ve ark., 2005a;  

Buriti ve ark., 2007 

RCA-BV Brom krezol yeşili, 

vankomisin, pH 5,5 

37°C/2 gün, Anaerobik L. paracasei Phillips ve ark., 2006 

MRS-AC Asitlendirme  

(asetik asit, pH 5,4) 

37°C/2-3 gün, Anaerobik L. rhamnosus 

L. paracasei 

Ravula ve Shah, 1998 

LC Asitlendirme (HCl, 

pH 5,1), Brom 

krezol yeşili, Riboz 

27°C/3-4 gün, Anaerobik L. rhamnosus 

L. paracasei 

Ravula ve Shah, 1998 

MRS-V Vankomisin 43°C/3 gün, Anaerobik L. rhamnosus Tharmaraj ve Shah, 2003 

MRS-AC Asitlendirme  

(asetik asit, pH 5,2) 

43°C/3 gün, Anaerobik L. rhamnosus Van de Casteele ve ark., 

2006 

MRS agar - 37°C/2 gün Aerobik L. fermentum 

L. plantarum 

Kilic ve ark., 2009 

MRS agar pH 5,2 45°C/3 gün Anaerobik L.. bulgaricus Shah, 2000 

RCA agar pH 5,3 45°C/3 gün Anaerobik L.. bulgaricus Shah, 2000 

M17 agar - 30°C/2 gün Aerobik L. lactis ssp. cremoris, 

L. lactis ssp. lactis 

Kilic ve ark., 2009 

Tabloda özetlenen çalışmalar genel olarak değerlendirildiğinde, probiyotik özellik gösteren Lactobacillus 

türlerinin sayım ve izolasyonunda başta MRS agar (MRS-Acetic Acid, MRS-Bile Agar, MRS-Glikoz, MRS-

Klindamisin, MRS-Lityum klorür, MRS-Maltoz, MRS-Melibiyoz, MRS-Rafinoz, MRS-Salisin, MRS-Sorbitol, 

MRS-Vankomisin, MRS-Eritromisin) olmak üzere M17 Agar, BA-Sorbitol, BA-Maltoz, BCP,  NA-Salisin, LC 

Agar, RCA-BV, Rogosa, LC, Sellobiyoz-Esculin Agar ve X-Glu Rogosa Agar’ın kullanıldığı görülmektedir. 

Bununla birlikte kullanılan inkübasyon koşullarının incelenecek mikroorganizma türüne bağlı olarak değiştiği, 

örneğin L. acidophilus için çoğunlukla 37oC’de anaerobik inkübasyon uygulandığı, L. rhamnosus için ise  43-

45oC’lerde anaerobik inkübasyon uygulandığı görülmektedir.  

2.2 Bifidobacterium türlerinin izolasyonunda kullanılan besiyerleri 

Bifidobacterium türleri; Gram pozitif, hareketsiz, spor oluşturmayan, genellikle Y veya V şeklinde eğri çubuklar 

şeklinde, çoğunlukla zorunlu anaerob, asidofilik, proteolitik olmayan, karbonhidratları asetik ve laktik asit 

oluşturarak (CO2 oluşturmadan) fermente edebilen bakterilerdir (Poupard ve ark. 1973; Leahy ve ark., 2005). İnsan 
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vücudunda optimum gelişme sıcaklıkları 36-38˚C, hayvanlarda ise 41-43˚C arasındadır (Leahy ve ark. 2005). 

Bifidobacterium türlerinin sayım ve izolasyonu amacıyla yürütülmüş birçok çalışma bulunmaktadır (Tablo 3).  

 

Tablo 3. Bifidobacterium türlerinin izolasyonunda kullanılan besiyerleri 

Besiyeri Seçici/Ayırt Edici 

Ajan 

İnkübasyon Probiyotik Referans 

MRS-LP L-sistein.HCl, Lityum 

klorür ve Sodyum 

propiyonat 

37°C/3 gün, 

Anaerobik 

Bifidobacterium spp. Dave ve Shah, 1996 

MRS-NPNL Neomisin sülfat, 

Paromomisin sülfat, 

Nalidiksik asit, Lityum 

klorür 

37°C/3 gün, 

Anaerobik 

Bifidobacterium spp. Dave ve Shah, 1996; 

Roy, 2001;  

Tharmaraj ve Shah, 2003; 

Darukaradhya ve ark., 2006 

WCM Mupirosin 37°C/3 gün, 

Anaerobik 

Bifidobacterium spp. Rada ve Koc, 2000 

MRS L-sistein.HCl 37°C/4 gün, 

Anaerobik 

Bifidobacterium spp. Van de Casteele ve ark., 

2006 

MRS-B Bile 37°C/4 gün, 

Anaerobik 

Bifidobacterium spp. Bibiloni ve ark., 2001 

RCA-AD Anilin mavisi, 

Dikloksasilin, pH 7,1 

37°C/4 gün, 

Anaerobik 

Bifidobacterium spp. Phillips ve ark., 2006 

TOS-MUP Mupirosin 37°C/3 gün 

Anaerobik 

Bifidobacterium spp. Bunesova ve ark., 2015 

BSM-MUP Mupirosin 37°C/3 gün 

Anaerobik 

Bifidobacterium spp. Bunesova ve ark., 2015 

WSP-MUP Mupirosin 37°C/3 gün 

Anaerobik 

Bifidobacterium spp. Bunesova ve ark., 2015 

MRS L-sistein.HCl 37°C/3 gün, 

Anaerobik 

B. lactis Gomes ve Malcata, 1998 

MRS-LP Lityum klorür ve 

Sodyum propiyonat 

37°C/3 gün, 

Anaerobik 

B. animalis ssp. lactis 

Bifidobacterium BB-12 

Cardarelli ve ark., 2008; 

Vinderola ve Reinheimer, 

1999 

TPY-NPNL Neomisin sülfat, 

Paromomisin sülfat, 

Nalidiksik asit,  

Lityum klorür 

37°C/3 gün, 

Anaerobik 

B. lactis BB-12 

B. longum BB-536 

Mc Brearty ve ark., 2001 

MRS-NNLP Nalidiksik asit, 

Neomisin sülfat, 

37°C/3 gün, 

Anaerobik 

B. bifidum BB-12  

B. bifidum BB-02 

Bifidobacterium spp. 

Özer ve ark., 2008; 

Yılmaztekin ve ark., 2004; 

Ong ve Shah, 2009 
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Lityum klorür, 

Paramomisin sülfat 

mMRS L-sistein.HCl 37°C/4 gün, 

Anaerobik 

B. bifidum BB-02  

B. longum BB-46 

Corbo ve ark., 2001 

 

Tablo 3’ün devamı 

AMC Licl, Sodyum 

propionat, İyodoasetik 

asit, TTC, Nalidiksik 

asit, Polymyxin B 

37°C/3 gün, 

Anaerobik 

B. longum Arroyo ve ark., 1995 

MRS L-sistein.HCl,  

Bacto-agar 

37°C/2 gün, 

Anaerobik 

B. infantis Blanchette ve ark., 1996 

RAF 5.1 agar Columbia Agar Base, 

rafinoz 

L-sistein.HCI, Lityum 

klorür, Sodyum 

propionat, pH 5,1 

37°C/2 gün 

Anaerobik 

B. infantis Daigle ve ark., 1999 

Bifidobacterium türlerinin sayım ve izolasyonunda çoğunlukla MRS agar kullanılmaktadır (Blanchette ve ark., 

1996). MRS agar dışında içerisinde seçici ve ayırd edici ajan olarak Anilin mavisi, Bile, Dikloksasilin, İyodoasetik 

asit, L-sistein.HCL, Licl, Lityum klorür, Mupirosin, Nalidiksik asit, Neomisin sülfat, Paromomisin sülfat, 

Polymyxin B, Sodyum propiyonat, TTC içeren AMC, BSM-MUP, RAF 5.1, RCA-AD, TPY-NPNL, TOS-MUP, 

WCM ve WSP-MUP besiyerleri de kullanılmaktadır (Tablo 3). Neomisin sülfat ve nalidiksik asit sırasıyla Gram 

pozitif ve Gram negatif çubukların gelişme inhibitörleri olarak besiyerlerine ilave edilmekte, bifidobakterilerin 

seçici olarak gelişimini sağlamak üzere lityum klorür yaygın olarak kullanılmaktadır (Roy, 2001). 

Uluslararası Süt Federasyonu, yoğurt gibi süt ürünlerinden S. thermophilus izolasyonu amacıyla M17 agar 

kullanımını önermektedir. Örneğin S. thermophilus sayımı amacıyla laktoz ilaveli M17 besiyerine ekim yapılmış 

ve petriler 45°C'de aerobik şartlarda inkübe edilmiştir (Van de Casteele ve ark., 2006; Ashraf ve Shah, 2011). 

Dave ve Shah (1996) tarafından yapılan çalışmada, S. thermophilus, L. delbrueckii ssp. bulgaricus, L. acidophilus 

ve Bifidobacteria sayımları için 15 adet seçici besiyeri geliştirilmiştir. S. thermophilus, L. delbrueckii ssp. 

bulgaricus, L. acidophilus ve Bifidobacterium spp. içeren karışık kültür içerisinden seçici olarak S. thermophilus 

sayımı yapabilmek üzere ST agar’a ekim yapılmış ve petriler 37°C’de 24 saat aerobik inkübe edilmiştir.  Yine 

karışık kültür içerisinden, L. delbrueckii ssp. bulgaricus sayımı amacıyla MRS agar (pH 5,2) veya RCA agar’a 

(pH 5,3) ekim yapılmış ve petriler 45°C'de 72 saat inkübe edilmiştir. Çalışmada L. acidophilus ve Bifidobacterium 

spp. sayımı MRS-maltoz agar kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Bunun dışında Enterococ türlerinin sayım 

izolasyonunda Slanetz and Bartley Agar ve Kanamycin Aesculin Agar'ın uygun olduğu bildirilmektedir (Matijašic 

ve ark., 2010; Şengün, 2011).  

3. SONUÇ  

İnkübasyon koşulları, özellikle aerobik koşullarda gelişim gösteremeyen Bifidobacterium türleri için ayırt edici 

özellik sağlamaktadır (Vinderola ve Reinheimer, 1999). Bunun dışında seçici ajanların kullanımı ile belli türlerin 

izolasyonu mümkün olabilmektedir. Örneğin; vancomycin varlığında L. acidophilus gelişemezken L. rhamnosus 

gelişebilmektedir (Saccaro ve ark., 2011).  

Sonuç olarak; karışık bir flora içerisinde yer alan veya ortama sonradan ilave edilen probiyotiklerin sayım ve 

izolasyonu amacıyla, probiyotik kültürün özelliklerine bağlı olarak, besiyeri içerisine farklı seçici/ayırt edici 
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ajanlar eklenebilmekte ve bu besiyerleri farklı inkübasyon koşulları altında inkübe edildikten sonra besiyerinde 

gelişen kolonileri saymak/izole etmek mümkün olabilmektedir.  
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Abstract 

In this work we have introduced the discards of turnip juice (TJD) as a raw material for microbial growth 

of the fermentative microorganisms such as S. cerevisiae, K. marxianus and P. stipitis. Effects of initial 

biomass loading and fermentation time were optimized. Different kinds of nitrogen sources, mineral salts 

and agricultural waste hydrolysates were added to the TJD medium. The highest microbial growth values 

were detected as 0.81 g/L, 0.79 g/L and 0.75 g/L for S. cerevisiae, K. marxianus and P. stipitis 

respectively. As a conclusion turnip juice discards are promising raw materials for fermentative 

microorganisms. 

Keywords: Turnip Juice Discards, Microbial Growth, Saccharomyces cerevisiae, Kluyveromyces 

marxianus Pichia stipitis 

1. INTRODUCTION 

As fruit juices are among the most popular non-alcoholic beverages, their pomaces present a serious disposal 

challenge. Lignocellulosic biomass considered as under-utilized biomass. Because of their sugar content and 

nutritional properties, lignocellulosic raw materials such as fruit juice wastes can provide suitable growth 

environment for the biotechnologically important microorganisms. Among fruit juice wastes turnip juice discards 

(TJD) are suggested as one of the promising substrates for bio-processes, as a rich source of soluble and insoluble 

carbohydrates (Mirabella et al. 2014). 

Fermented turnip juice (black carrot juice, shalgam) is a red colored and salty traditional beverage in Turkey. It is 

produced by lactic acid fermentation from a mixture of turnips, black carrots, salt, broken wheat, flour, and water. 

Turnip juice has high vitamin, mineral, amino acids, and polyphenol contents which means its waste can be used 

for support of microbial growth (Altay et al. 2013). Total neutral sugars type of the black carrot and turnip have 

been reported as sucrose, glucose and fructose by Erten et al. (2008). Total concentration of these reducing sugars 

were also reported as 51.2-64.5 g/L for black carrot and 25 g/L for turnip. Moreover it can be calculated that 

80.000 tons of TJD was produced in Turkey in 2018 (Deniz et al. 2015). 

Therefore in this study usage of TJD as a fermentation medium for three yeasts was investigated. S.cerevisiae, K. 

marxianus and P. stipitis were used for experiments. Effect of the nitrogen sources and mineral salts to the 

microbial growth were examined. The supplementation of cheap carbon sources such as molasses and carrot 

pomaces on microbial growth was also tested at the three yeasts. 

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1 Raw Materials 

Turnip juice discards were obtained from Kilikya Şalgam Co. Adana/Turkey and these TJD dried in an oven at 

70°C overnight. Dried TJD were milled in Apex Mill 314 equipped with 0.24 cm mesh size screen and were kept 

in a screw cap bottle. 

2.2 Microorganisms and fermentation assays 

S. cerevisiae and K. marxianus were supplied from Ankara University Culture Collection. P. stipitis was 

supplied from NRRL Culture Collection.  

50 g/L, 100 g/L, and 150 g/L TJD hydrolysate containing media were prepared for the determination of 

the optimal TJD concentration. 1% H2SO4 (v/v) was used in all the set of pretreatment experiments. After 

the hydrolysis of TJD, pH was set to 5 with NaOH. Pretreated TJD was autoclaved at 121°C for 15 min 
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before the inoculation. In order to determine the effect of nitrogen sources and mineral salts on the 

microbial growth, two different media were prepared. These media were as follows: Medium 1: 3 g/L 

peptone, 1 g/L yeast extract and Medium 2: 0.3 g/L MgSO4.7H2O, 0.5 g/L KH2PO4, 1 g/L (NH4)2SO4, 1 

g/L yeast extract. After finding the optimal media composition for yeasts, to increase the microbial 

growth, sugar beet molasses and carrot pomaces were also added as carbon sources to the turnip juice 

discard containing media. Stock media of sugar beet molasses and carrot pomace (300 g/L) were 

hydrolyzed in 121°C under 1 atm for 15 min in with 1% H2SO4. In the fermentation medium, the last 

concentrations of the carrot pomaces and molasses were adjusted as 4%  and 8%. 

 

2.3 Analytical Methods 

The microbial growth of microorganisms was determined at spectrophotometrically (Shimadzu) at 600 nm 

wavelenght. Dry weight of the yeast was determined gravimetrically. Total reducing sugar was determined 

according to DNS method (Miller 1959). 

 

3. RESULTS  

3.1 Effect of TJD loading on microbial growth 

The data in Table 1 indicates that dry weights of the yeasts in the presence of 100 g/L TJD loading were 

higher than the concentrations obtained from 50 and 150 g/L biomass loading. Similarly in the literature 

there are some studies stated that 100 g/L biomass loading is beneficial for fermentation (Jung et al. 

2014). At the end of the 24 hours, dry weights of S. cerevisiae, K. marxianus and P. stipitis were 0.55 

g/L, 0.50 g/L, 0.35 g/L respectively. On the other hand in 50 g/L TJD loading dry weight of the yeasts 

were 0.39 g/L, 0.42 g/L and 0.28 g/L for S. cerevisiae, K. marxianus and P. stipitis consecutively. 

Similarly in 150 g/L TJD loading caused to lower microbial growth rates in comparison with 100 g/L 

loading.  S. cerevisiae, K. marxianus and P. stipitis were reached 0.46 g/L, 0.43 g/L and 0.29 g/L dry 

weight at the end of the 24 hours in the presence of 150 g/L initial TJD loading. 

 

Table 1. Microbial growth of three yeasts in the presence of different initial TJD loadings  (pH 5. 

agitation speed: 100 rpm). 

Initial TJD 

loading (g/L) 

Microbial Growth (g/L) 

S. cerevisiae K. marxianus P. stipitis 

6h 12h 24h 6h 12h 24h 6h 12h 24h 

50 
0.22 

±0.001 

0.34 

±0.002 

0.39 

±0.001 

0.19 

±0.001 

0.32 

±0.005 

0.42 

±0.004 

0.09 

±0.01 

0.15 

±0.02 

0.28 

±0.003 

100 
0.31 

±0.002 

0.45 

±0.003 

0.55 

±0.001 

0.27 

±0.002 

0.41 

±0.001 

0.50 

±0.003 

0.12 

±0.003 

0.24 

±0.002 

0.35 

±0.005 

150 
0.28 

±0.007 

0.37 

±0.005 

0.46 

±0.006 

0.24 

±0.003 

0.35 

±0.005 

0.43 

±0.002 

0.10 

±0.001 

0.19 

±0.003 

0.29 

±0.005 

 

  



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                          1587 

 

 

3.2 Effect of different media composition on the microbial growth 

 

In order to determine the effect of different supplements on microbial growth, we tested two 

different fermentation media. Medium 1 consist of 100 g/L TJD, 3 g/L peptone, 1 g/L yeast extract while 

the content of Medium 2 was; 100 g/L TJD, 0.3 g/L MgSO4.7H2O, 0.5 g/L KH2PO4, 1 g/L (NH4)2SO4, 

1 g/L yeast extract. 

Table 2 depicts that microbial growth that obtained from 2 different media. It can be seen from 

Table 2 dry weights of the three yeasts were higher in medium 2. S. cerevisiae, K. marxianus and P. 

stipitis reached the 0.62 g/L, 0.60 g/L and 0.42 g/L dry weight respectively. These values were 0.57 g/L, 

0.55 g/L and 0.36 g/L in medium 1 for same yeast consecutively. Therefore medium 2 were selected for 

further studies. 

 

Table 2. Microbial growth of three yeasts in the presence of different TJD media  (pH 5. 

agitation speed: 100 rpm, Medium 1: 100 g/L TJD, 3 g/L peptone, 1 g/L yeast extract.  Medium 2: 100 

g/L TJD, 0.3 g/L MgSO4.7H2O, 0.5 g/L KH2PO4, 1 g/L (NH4)2SO4, 1 g/L yeast extract).  
Microbial Growth (g/L) 

6h 12h 24h 

S. cerevisiae 

Medium 1 
0.36 

±0.1 

0.49 

±0.0 

0.57 

±0.0 

Medium 2 0.41 

±0.0 

0.56 

±0.0 

0.62 

±0.1 

K. marxianus 

Medium 1 0.34 

±0.2 

0.47 

±0.1 

0.55 

±0.3 

Medium 2 0.38 

±0.3 

0.53 

±0.5 

0.60 

±0.7 

P. stipitis 

Medium 1 0.15 

±0.0 

0.25 

±0.0 

0.36 

±0.0 

Medium 2 0.24 

±0.0 

0.27 

±0.0 

0.42 

±0.0 

 

3.3 Effect of molasses and carrot wastes on microbial growth 

Molasses and carrot pomace were added to the TJD medium as 4% and 8% (v/v) for each of them.  

Figure 1 highlights microbial growth of the yeasts in the presence of 100 g/L TJD containing Medium 2 

with 4% and 8% (v/v) molasses and carrot pomace loadings. In this part of the study Medium 2 without 

any supplementation was used as control. The data at the Figure 1 shows that both molasses and carrot 

pomaces increased the microbial growth for all the yeasts tested. Especially higher growth rates were 

obtained in the presence of molasses when compared with carrot pomace hydrolysates. Furthermore 

supplementation of 8% molasses and carrot pomaces resulted higher microbial growth than 4% 

supplementations. In 8% molasses dry weights of the S. cerevisiae, K. marxianus and P. stipitis were 

0.81 g/L, 0.79 g/L and 0.75 g/L respectively. On the other hand in 8% carrot pomace supplementation 

dry weight of the S. cerevisiae, K. marxianus and P. stipitis were 0.69 g/L, 0.67 g/L and 0.73 g/L 

consecutively. In 4% molasses supplementation dry weight of the same yeasts were 0.59 g/L, 0.56 g/L 

and 0.69 g/L. Moreover 4% carrot suplementation resulted with 0.50 g/L, 0.51 g/L and 0.69 g/L dry 

weight for S. cerevisiae, K. marxianus and P. stipitis respectively. 
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Figure 1. Microbial growth of three yeasts in the presence of TJD media supplemented with 

different carbon sources. (Control: Medium 2, fermentation time 24 hours). 

 

4. DISCUSSION 

Choosing the optimal initial biomass loading is an important factor for fermentation. For this 

purpose to see the effects of biomass loading on microbial growth, increasing TJD concentrations from 

50 g/L to 150 g/L (w/v) were investigated. In this present work higher biomass loading did not result 

with higher higher dry cell weight. Possible explanation of this decreasing may related to inhibitory 

compounds those derived from acid pretreatment. In one study Panagiotou and Olsson (2006) found that 

200 g/L wheat straw hydrolysate was the best option for microbial growth. When the wheat straw loading 

increased, it was observed that microbial growth decreased significantly. Therefore 100 g/L TJD was 

used for further studies. 

 

In addition to their vital role in microbial life, nitrogen sources and mineral ions has an crucial role 

in fermentation or microbial growth (Tilloy, Ortiz-Julien, and Dequin 2014). In the second part of this 

study effect of different TJD media composition on microbial growth was investigated Yeast extract, 

peptone, and ammonium sulfate are commonly used nitrogen sources for microorganisms (Yu and Zhang 

2004). Metal ions also have critical for survival of the cells. Magnesium and potassium are one of the 

most important minerals for fermentation and they positively effect the sugar conversion and microbial 

growth and can act as co-factors for enzymes that are involved in glycolytic pathway (Xue et al. 2008). 

In all yeasts tested medium 2 resulted with higher microbial growth. This situation may related to 

combine effects of the nitrogen source and mineral salts which are beneficial for the microbial growing. 

 

Carrot pomaces and sugar beet molasses are valuable by-products of sugar and fruit juice industry. 

Their sugar contents would allow a suitable growth and fermentation medium for the yeast cells to 

produce microbial biomass. Therefore in this study, carrot pomaces and molasses hydrolysates were 

added to 100 g/L TJD contained Medium 2 in order to increase the microbial growth. As expected the 
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highest microbial growth was detected at both 8% molasses and carrot pomace addition. The reason of 

the superiority of the molasses and carrot pomace addition may related with the high sugar content of the 

both carbon sources.  Especially P. stipitis exhibited higher growth profile in the presence of carrot 

pomace. Higher microbial growth can be explained as glucose, fructose, sucrose, and xylose are the main 

sugars of the carrot (Nguyen et al., 1990). In the literature, there are some papers about xylose content 

of the carrots or carrot residues. For instance, Gao et al., (2015) were found the xylose content of the 

water-soluble dietary fibers from carrot residues as 1.50 molar ratio. P. stipitis is well-known pentose 

fermenter yeast (Sánchez and Cardona 2008) and the reason of why the high amount of microbial growth 

is present in the carrot-supplemented group may be the preference of P. stipitis for xylose in carrots 

 

In the literature, there are some publications show that the supplementation of carbon sources 

increased the microbial growth. There are similar studies which are in consistency with our results. For 

instance in one study, it was indicated that supplementation of the 4% horse gram flour provided nearly 

two fold higher microbial growth in comparison with control group (Reddy and Reddy 2005). 

 

5. CONCLUSIONS 

Lignocellulosic materials are important for the providing cheap microbial growth environments. 

Therefore it is very important to find new raw materials. The microbial of S. cerevisiae, K. marxianus 

and P. stipitis from this salty raw material (TJD) was investigated in the study. The highest dry weights 

were 0.81 g/L, 0.79 g/L and 0.75 g/L for S. cerevisiae, K. marxianus, and P. stipitis respectively. As a 

result of these experiments, turnip juice discards are suitable raw materials for fermentative 

microorganisms such as S. cerevisiae, K. marxianus and P. stipitis. 
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Abstract 

Pomegranate peel (PP) is an abundant and valuable by-product of fruit juice industry. Aim of this 

study was providing the suitable alternative growth envionment for the bioethanol producer organisms.  

Some important parameters such as fermentation time (6, 12, 24 h), initial PP loading (from 50 to 150 

g/L), effect of nitrogen sources and mineral salts on microbial growth were optimized in the fermentation 

experiments performed with S. cerevisiae and P. stipitis yeasts. This study indicates that PP is suitable 

raw material for biotechnologically important yeasts. 

Keywords: Pomegranate peel, Microbial Growth, Saccharomyces cerevisiae, Pichia stipitis 
 

1. INTRODUCTION 

Pomegranate (Punica granatum) is a native fruit of Asia and Mediterrenean countries and it has 

been cultivated in whole Mediterrenean area for thousand years. Turkey, Iran, Tunisia, Spain and USA 

are biggest pomegranate producers in the World and it has been estimated that three millions tons 

pomegranate are produced annually (Troujeni et al., 2018).  

In a recent decades pomegranate juice became a popular soft beverage because of its health 

beneficial properties and tasty flavour. In the literature there are also numerous studies about anticancer, 

antiviral, antimutagenic, antioxidant properties of pomegranate and pomegranate peels (Lansky and 

Newman 2007,Johanningsmeier et al., 2011, Rosas-Burgos et al., 2017). Beside these health beneficial 

features pomegranate peels have considerable amount of cellulose, hemicellulose and sugars which are 

supported the growing of fermentative microorganisms. For example in a study total polysaccharides of 

the pomegranate peels were calculated as 13.6% (Zhu et al., 2015).  In another study Hasnaoui et al., 

(2014) invesitgated the fibre compositions of 12 different pomegranate peel cultivars. Cellulose amount 

was found between 17.43-22.71 g/100 g and neutral sugar concentration was detected between 16.88-

19.66 g/100 g. Moreover it was concluded that polyphenols such as ellagic acid, punicalagin, punicalin, 

and gallagic acid in pomegranate peel (PP) shows strong antioxidative properties which have positive 

effects on proliferation and growing on microorganisms (Seeram and Haber 2003). 

In 2017, 502.606 tons of PP was produced in Turkey and it has been estimated that 175.912-

276.433 tons of pomegranate turned into waste as PP (Deniz et al., 2015). This considerable amounts of 

PP can be evaluated as value-added by-products such as fermentation medium. Therefore in this study 

we investigated the potentials of PP as a growth environment for the important bioethanol producer yeasts 

such as S. cerevisiae and P. stipitis. Effect of initial biomass loading, organic and inorganic nitrogen 

sources and mineral salts on microbial growth and sugar consumption were also examined. 

2. MATERIALS and METHODS 

2.1 Raw Materials 

PP were obtained from Erkon Nar Co., located in Niğde, Turkey and were dried in an oven during 

overnight at 70 ºC. Dried PP were grounded in Apex Mill 314 equipped with 0.24 cm mesh size screen. 
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2.2 Microorganisms and media 

S. cerevisiae were obtained from Ankara University Culture Collection and P. stipitis was supplied 

from NRRL Culture Collection. Stock cultures were kept at slant Potato Dextrose Agar (PDA) at 4 ºC 

until fermentation experiments were performed. For pre-culturing, the microorganisms were inoculated 

in YPG medium containing yeast extract (3 g/L), peptone (10 g/L), glucose (20 g/L). After 24 h 

incubation time 5% (w/w) yeasts were inoculated in the fermentation medium, containing PP as the sole 

carbon source. 

 

2.3 Microbial Growth Assays 

After the hydrolysis of desired concentrations of PP with H2SO4 in autoclave, pH was adjusted to 

5 with NaOH. Pretreated PP were autoclaved at 121 ºC for 15 min before inoculation. Fermentation 

assays were carried out in 100 mL Erlenmeyer flasks with a working volume 50 mL media were 

incubated at 30 ºC for 24 h at 100 rpm agitation speed and sampled to measure microbial growth and 

sugar consumption. All of the experiments were performed in triplicates. 50 g/L, 100 g/L and 150 g/L 

PP hydrolysate containing media were prepared for the determination of the optimum biomass loading. 

In order to identify the effect of organic and inorganic nitrogen sources on the ethanol production, 5 g/L 

peptone, 3 g/L yeast extract (organic nitrogen source) and 1.3 g/L (NH4)2SO4 (inorganic nitrogen source) 

were supplemented to the pomegranate peel medium. Mineral salts (0.5 g/L MgSO4.7H2O, 1 g/L 

KH2PO4, 0.1 g/L CaCl2, 0.05 g/L ZnSO4) were also supplemented in order to analyze their effects on the 

fermentation.  

 

2.4 Analytical Methods 

The microbial growth of the yeasts were measured by spectrophotometry (Shimadzu) at 600 nm. 

Dry cell weights were determined gravimetrically. Total reducing sugar content were identified 

according to DNS method (Miller 1959). 

 

3. RESULTS and DISCUSSION 

3.1 Effect of PP loading on microbial growth and  

To obtain the optimal PP loading three different fermentation media which contained different 

pomegranate peel concentrations (50, 100 and 150 g/L) were prepared for yeast growth and sugar 

consumption. The data in Table 1 shows that, S. cerevisiae reached the highest dry weight at the end of 

24 h fermentation time as 1.03 g/L when the initial PP loading was 100 g/L. Dry weight of the S. 

cerevisiae was 0.93 g/L and 0.87 g/L when PP loading was 50 g/L and 150 g/L respectively. On the other 

hand P. stipitis reached 0.97 g/L, 1.21 g/L and 0.63 g/L dry weight at 50, 100 and 150 g/L initial PP 

loading. Therefore 100 g/L initial PP was selected for further studies. 
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Table 1. Microbial growth of two yeasts in the presence of different initial pomegranate peel 

loadings  (pH 5. agitation speed: 100 rpm). 

PP 

Loading 

(g/L) 

Microbial Growth (g/L) 

S. cerevisiae P. stipitis 

6 h 12h 24h 6 h 12h 24h 

50 g/L 
0.67 

±0.1 

0.79 

±0.2 

0.93 

±0.0 

0.02 

±0.0 

0.18 

±0.1 

0.97 

±0.2 

100 g/L 
0.70 

±0.2 

0.93 

±0.2 

1.03 

±0.2 

0.02 

±0.0 

0.70 

±0.1 

1.21 

±0.1 

150 g/L 
0.57 

±0.1 

0.77 

±0.1 

0.87 

±0.1 

0.02 

±0.0 

0.24 

±0.0 

0.63 

±0.1 

 

 

3.2 Effect of organic and inorganic nitrogen sources on microbial growth and sugar 

consumption 

At this part of the study effect of organic (yeast extract and peptone) and inorganic (NH4)2SO4) 

nitrogen sources on microbial growth was examined. The data in Table 2 depicts that, the addition of 

both kind of nitrogen sources positively effected growth of the all the yeasts tested. However it was 

observed that addition of organic nitrogen source was resulted with higher microbial growth rates in 

comparison with inorganic nitrogen source. S. cerevisiae and P. stipitis reached 1.34 g/L, 1.29 g/L dry 

weight at the end of the 24 hours incubation time in the presence of organic nitrogen source respectively. 

For inorganic nitrogen source these values were 1.15 g/L and 0.97 g/L for S. cerevisiae and P. stipitis 

respectively at the end of the 24 hours. Therefore organic nitrogen source was used for further studies. 

Sugar consumption of yeasts were showed at figure 1a and 1b. S. cerevisiae and used about 16 g/L 

reducing sugar at the end of the 24 hours however P. stipitis consumed about 11 g/L reducing sugar at 

the end of the 24 hours fermentation time in the presence of inorganic nitrogen source. On the other hand 

S. cerevisiae and P. stipitis used about 15 g/L, 12 g/L reducing sugar respectively.  

 

Table 2. Effect of organic (Yeast Extract + Peptone) and inorganic (NH4)2SO4)  nitrogen sources 

to the microbial growth of two yeasts (Initial PP loading: 100 g/L. pH: 5). 

 
Microbial Growth (g/L) 

4h 6h 12h 24h 

S. cerevisiae 

Yeast Extract + Peptone 0.74 

±0.1 

1.16 

±0.3 

1.19 

±0.2 

1.34 

±0.3 

(NH4)2SO4 0.67 

±0.0 

1.07 

±0.0 

1.12 

±0.1 

1.15 

±0.1 

P. stipitis 

Yeast Extract + Peptone 0.04 

±0.1 

0.08 

±0.0 

0.78 

±0.1 

1.29 

±0.2 

(NH4)2SO4 0.04 

±0.1 

0.07 

±0.0 

0.83 

±0.1 

0.97 

±0.3 
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Figure 1a and 1b. Effect of organic and inorganic nitrogen sources to the sugar consumption of 

two yeasts (1a: Initial PP loading: 100 g/L. pH: 5. 3 g/L yeast extract + 5 g/L peptone. 1b: Initial PP 

loading: 100 g/L. pH: 5, 1.3 g/L (NH4)2SO4).. 

 

3.3 Effect of mineral salts on microbial growth and sugar consumption 

Mineral salts were added to the PP medium as MgSO4.7H2O: 0.5 g/L, KH2PO4: 1.0 g/L, CaCl2: 0.1 

g/L ZnSO4: 0.05 g/L in order to see the effect on microbial growth and sugar consumption. Results were 

presented at the table 3. At the end of the 24 hours incubation time dry weights of the S. cerevisiae and 

P. stipitis were 1.06 g/L and 1.02 g/L respectively. Moreover sugar consumption profiles of the yeasts 

were showed in Figure 2. According to Figure 2 S. cerevisiae P. stipitis consumed 14.40 g/L and 8.66 

g/L reducing sugar respectively. 

 

 

Table 3. Effect of mineral salts to the microbial growth of two yeasts (Initial PP loading: 100 g/L. pH: 

5. 3 g/L yeast extract + 5 g/L peptone + Metal salts (0.5 g/L MgSO4.7H2O. 1 g/L KH2PO4. 0.1 g/L CaCl2. 

0.05 g/L ZnSO4). 

 
Microbial Growth (g/L) 

4h 6h 12h 24h 

S. cerevisiae 0.46 

±0.0 

0.92 

±0.0 

0.96 

±0.0 

1.06 

±0.0 

P. stipitis 0.06 

±0.0 

0.13 

±0.0 

0.92 

±0.0 

1.02 

±0.1 
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Figure 2. Effect of mineral salts to the sugar consumption of two yeasts (Initial PP loading: 100 g/L. pH: 

5. 3 g/L yeast extract + 5 g/L peptone + Metal salts (0.5 g/L MgSO4.7H2O. 1 g/L KH2PO4. 0.1 g/L CaCl2. 

0.05 g/L ZnSO4). 

 

4. DISCUSSION 

Selecting the optimal biomass loading directly effects the fermentation and microbial growth 

conditions (Ioelovich et al., 2012). Microbial growth and proliferation rates can be reduce when the 

biomass loading lower than the optimal value. On the other hand if the biomass loading is higher than 

the optimal loading fermentation and microbial growth can interferes due to inhibitory compounds which 

are derived by acidic pretreatment. In the literature, there are some studies indicates that 100 g/L is 

favorable for fermentation. For instance Shavanas et al., (2011) found the optimal cassava starch biomass 

loading was 100 g/L for fermentation. In another study 109 g/L molasses loading resulted with higher 

yields in comparison with higher biomass loadings (Göksungur and Zorlu (2009). 

In the second part of the study organic (yeast extract and peptone) and inorganic (NH4)2SO4) were 

added to 100 g/L PP medium in order to tested their effect on the microbial growth. Fermentable nitrogen 

amounts of these 2 media were the same according to Laopaiboon et al., (2009) It was observed that both 

nitrogen sources have increased the microbial growth and yeasts reached the higher dry cell weights. In 

addition to its important role in microbial life, nitrogen addition provides the environmental stress 

tolerance such as ethanol, furfural etc. Tilloy et al., 2014, Yamaoka et al., 2014). Therefore it can be 

concluded that supplementation of the nitrogen sources increased the tolerance of the yeasts and as a 

result higher microbial growth rates were obtained. It was also detected that organic yeast extract and 

peptone produced higher dry weights than the inorganic source. 

 

In this study it was detected that at the mineral salts supplemented group, dry weights of the yeasts 

were slightly lower than other groups however the sugar consumption was nearly same. This situtation 

showed that addition of the mineral salts positively effects the sugar consumption rather than microbial 

growth. Furthermore exsessive amount of the fermentation some compounds such as ethanol and acetic 

acid may caused the lower microbial growth.  
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5. CONCLUSIONS 

PP was successfully supported the growth of S. cerevisiae and P. stipitis fermentation. It is very 

important to find out new raw materials for the use of growth environment of the biotechnologically 

important yeasts. Our purpose in this present work was to show the potential usage of PP for S. cerevisiae 

and P. stipitis fermentation. 100 g/L initial PP loading was the best choice of microbial growth and 

nitrogen sources have also positive effects on the microbial growth and sugar consumptions. This study 

shows that pomegranate peel is a promising feedstock for second generation ethanol production. 
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Abstract 

Apricot pomaces (AP) are abundant and important by-products of juice and food industry. In this 

study bioethanol production and optimizing of some important parameters such as pretreatment 

conditions and enzymatic hydrolysis was aimed. Three bioethanol producer yeasts were used: S. 

cerevisiae, K. marxianus and P. stipitis. The highest bioethanol concentration was detected as 9.92 g/L, 

9.32 g/L and 4.78 g/L at the S. cerevisiae, K. marxianus and P. stipitis respectively in the presence of 1% 

H2SO4 and 4% cellulase (v/v) loading. This study shows that AP is suitable raw material for bioethanol 

production. 

Keywords: Apricot pomaces, Bioethanol, Pretreatment, Enzymatic Hydrolysis 

1. INTRODUCTION 

Depletion of fossil fuels force the researchers developing alternative energy sources such as solar, 

wind or biomass. These alternative sources are promising because of their cheap and eco-friendly 

properties. Among them bioethanol is one of the most important one. When bioethanol blended with 

gasoline can reduce CO2 emissions up to 90% and it can obtained from lignocellulose which is most 

underutilized raw material on the Earth (Bai et al. 2008, Naik et al. 2010, Wang et al. 2017). These unique 

properties of bioethanol provides major advantages for alternative energy production. 

Bioethanol can be classified into depending on the types of raw materials. Edible crops such as 

wheat, corn or barley are the source of the first generation bioethanol. Second generation bioethanol 

consists from lignocellulosic materials such as wheat straw, apricot pomaces or hardwood etc. (Baeyans 

et al. 2015, Peng et al. 2017). Lignocellulose is an abundant and cheap material therefore there are 

numerous studies in the literature about second generation bioethanol production.   

Apricot is an important product of juice industry. After the apricot juice production, considerable 

amount of apricot pomaces (AP) are generated. In 2017, 985.000 tons apricot was produced in Turkey 
(TUIK). Therefore it can be calculated that 35%-55% of AP are produced from juice industry (Deniz et 

al. 2015). In the literature there is little attention about bioethanol production from AP despite its 

potential. In a study Ucuncu et al. (2013) was found the highest amount of reducing sugar of AP as 49 

% and it was stated that bioethanol amount was considerable.  

In this study we investigated the hydrolysing capacity of via enzimatically and bioethanol 

production of AP using by three yeasts: S. cerevisiae, K. marxianus and P. stipitis. Some important 

parameters such as pretreatment conditions and enzyme concentration were optimized. 

2. MATERIALS AND METHODS 

2. 1 Raw Materials 

AP was supplied from ERKON-Nar Co. located in Niğde/Turkey.  Raw materials were kept in a -

20 0C until being used in the experiments. 

2.2 Microorganisms and Fermentation Assays 

S. cerevisiae and K. marxianus strains were provided from Ankara University Culture Collection. 

P. stipitis was supplied from NRRL Culture Collection. 

In order to determined the effects of different pretreatment methods to the ethanol production, AP 

were treated four different physicochemical methods.  

1) Basic pretreatment with 1.0% NaOH (w/v) in autoclave at 121 0C 15 min.  

mailto:sertugrul@ankara.edu.tr
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2) Acidic pretreatment with 1.0% H2SO4 (v/v) in autoclave at 121 0C 15 min.  

3) Thermal pretreatment with 100 0C and 10 min in oven then autoclaved in 121 0C 15 min.  

4) Non pretreated AP only autoclaved at 121 0C 15 min as a control.  

For enzymatic hydrolysis AP was pretreated with 1.0% H2SO4 (v/v). Commercial cellulase 

CELLIC CTEc2 were obtained from Nonozyme/Denmark. Enzymatic hydrolysis were carried out with 

50 g/L initial AP loading for 72 hours and pH was adjusted to 4.8 with 50 mM citrate buffer (Chen et al., 

2012). For enzyme concentrations experiments three different enzyme concentrations (1%, 2% and 4% 

v/v) were tested. 

Fermentation experiments were carried out 100 mL ErlenMeyer flasks working volume with 50 

mL at pH 5 and 30 0C. Yeasts were grown in yeast extraxt, peptone, dextrose (YPD) medium for 24 

hours and were inoculated to AP medium as 5%.  

2.3 Analytical Methods  

Microbial growth of microorganisms was measured at spectrophotometer (Shimadzu) at 600 nm. 

Dry weight of the yeasts were determined gravimetrically. Total reducing sugar concentration was 

determined according to DNS method (Miller 1959). The bioethanol concentration was analyzed by gas 

chromatography on a Shimadzu, Model GC-2010 chromatograph equipped with a flame ionization 

detector. Nitrogen was used as carrier gas (Wistara et al. 2016). 

3. RESULTS  

3.1 Effect of different pretreatment methods on bioethanol production and reducing sugar 

content of AP 

Pretreatment is a crucial process for ethanol production. For this reason in this current study four 

different pretreatment methods were tested. Microbial growth and bioethanol production of S.cerevisiae, 

K. marxianus and P. stipitis were given in Table 1 and 2 respectively. Total reducing sugar concentrations 

of the differently pretreated AP media was also given in the Figure 1. According the figure total reducing 

sugar concentrations of the AP was 2.13 g/L, 3.5 g/L, 1.68 g/L and 1.7 g/L for 1.0% NaOH,  1.0% H2SO4, 

100 0C and 10 min, Non pretreated AP respectively. The data at the Figure 1 depicts that acidic 

pretreatment have caused more reducing sugar in comparison with the other methods. In these set of 

experiments the highest bioethanol concentrations were detected at the acidic pretreatment. The data 

from the Table 2 showed that S. cerevisiae and K. marxianus produced 0.81 g/L, 0.98 g/L at the end of 

the 6 hours respectively and P. stipitis produced 0.77 g/L bioethanol at the end of the 12 hours. On the 
other hand it was observed that ethanol amounts were reduced after 6 hours for S. cerevisiae and K. 

marxianus and 12 hours for P. stipitis.  

 

Table 1. Microbial growth of three yeast in the presence of differently pretreated apricot wastes 

(biomass loading 10 g/L, pH:5, acidic Pretreatment: 1% H2SO4, basic pretreatment: 1% NaOH, thermal 

treatment: 100 0C, 10 min). 

 

Microbial Growth (g/L) 

S. cerevisiae K. marxianus P. stipitis 

6h 12h 24h 6h 12h 24h 6h 12h 24h 

1% NaOH 

Pretreatment 
0.038 0.042 0.047 0.038 0.045 0.052 0.036 0.044 0.046 

1% H2SO4 

Pretreatment 
0.053 0.056 0.062 0.063 0.069 0.075 0.042 0.055 0.068 

100 0C 10min 0.041 0.045 0.056 0.021 0.038 0.054 0.032 0.041 0.051 

Non-

Pretreatment 
0.030 0.035 0.045 0.020 0.037 0.042 0.032 0.045 0.041 
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Figure 1. Initial sugar concentrations differently pretreated apricot wastes (biomass loading 10 

g/L. pH:5. acidic Pretreatment: 1% H2SO4. basic pretreatment: 1% NaOH, thermal treatment: 100 0C. 

10 min). 

 

Table 2.Bioethanol production of three yeast in the presence of differently pretreated apricot 

wastes (biomass loading 10 g/L. pH:5. acidic Pretreatment: 1% H2SO4. basic pretreatment: 1% NaOH. 

thermal treatment: 100 0C. 10 min). 

 
S. cerevisiae K. marxianus P. stipitis 

6h 12h 24h 6h 12h 24h 6h 12h 24h 

1% NaOH 

Pretreatment 
0.80 0.57 0.43 0.83 0.64 0.48 0.21 0.68 0.51 

1% H2SO4 

Pretreatment 
0.81 0.66 0.59 0.98 0.66 0.64 0.31 0.77 0.60 

100 0C 10min 0.74 0.61 0.39 0.83 0.51 0.44 0.24 0.73 0.41 

Non-

Pretreatment 
0.69 0.61 0.40 0.82 0.64 0.5 0.18 0.72 0.42 

 

3.2 Effects of Enzyme Concentration on Bioethanol Production 

Enzymatic hydrolysis is an effective pretreatment method for lignocellulosic bioethanol production 

because of its high sugar productivity rate (Balat 2011). Therefore in this study 3 different enzyme 

concentration were tested in order to increase bioethanol yield. Results are summarized in Table 3. The 

highest ethanol concentrations were obtained at 4.0% enzyme loading for all of the tested yeasts. S. 

cerevisiae, K. marxianus and P. stipitis produced 9.92 g/L, 9.32 g/L and 4.78 g/L ethanol at the end of 

24 hours respectively. On the other hand at 1.0% enzyme loading the highest ethanol concentrations were 

detected as 3.06 g/L, 2.33 g/L and 2.21 g/L for the tested yeasts. The highest yield were obtained at the 

end of the 24 hours fermentation time for P. stipitis. 2.0% enzyme loading gave 4.88 g/L, 5.27 g/L and 

3.67 g/L ethanol for S. cerevisiae, K. marxianus and P. stipitis respectively. Maximum ethanol yields 
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were detected at the 2.0% enzyme loading at the end of the 12 hours for S. cerevisiae and K. marxianus 

in contrary to 1.0% and 4.0% enzyme loadings. After the detection of 10 g/L AP is sufficient for 

bioethanol production, initial AP concentration was increased to 50 g/L.  

 

 

Table 3. Bioethanol production of three yeast in the presence of apricot wastes which are 

hydrolysed with different cellulase loading  (biomass loading 50 g/L, pH:4.8, acidic pretreatment: 1% 

H2SO4). 

Enzyme 

Loading 

(%) 

Bioethanol (g/L) 

S. cerevisiae K. marxianus P. stipitis 

6h 12h 24h 6h 12h 24h 6h 12h 24h 

1% 
3.06 

±0.6 

2.95 

±0.2 

1.66 

±0.2 

2.33 

±0.0 

2.30 

±0.1 

2.07 

±0.0 

1.17 

±0.1 

1.58 

±0.0 

2.21 

±0.2 

2% 
3.03 
±0.0 

4.88 
±0.1 

4.80 
±0.6 

2.09 
±0.1 

5.27 
±0.7 

5.17 
±0.8 

1.67 
±0.3 

2.45 
±0.2 

3.67 
±0.3 

4% 
2.82 

±0.0 

5.83 

±0.5 

9.92 

±0.3 

3.61 

±0.1 

5.91 

±0.0 

9.32 

±0.0 

2.56 

±0.1 

3.71 

±0.0 

4.78 

±0.1 

 

4. DISCUSSİON 

Acidic pretreatment of lignocellulosic biomass in the autoclave is a common method for bioethanol 

production. For instance, Corbin et al. (2015) investigated the effect of different treatment on the 

bioethanol production of two different grape pomace. It was found that acidic pretreatment released the 

highest amount of total carbohydrates. In another study Toquero and Bolado (2014) examined the four 

pretreatment methods for bioethanol production from wheat straw. The highest glucose and xylose 

amounts were found between 7 g/L and 1 g/L after acidic pretreatment step.  Similarly in our current 

study maximum total reducing sugar amount were detected at the acidic pretreatment. Therefore further 

studies were performed in the presence of sulfuric acid. 

 

In this present study it was also observed that higher enzyme loading gave the highest ethanol 

yields at a longer time period. Possible explanation of this situation may be yeasts have longer log phase 

because there was higher sugar amounts than when AP was hydrolysed with 4% enzyme rather then 1% 

and 2%. In our study it was monitored that increasing enzyme loadings are resulted with the increasing 

ethanol yield. This observations can comparable with the data have reported by McIntosh et al. (2012) 

previously who found the one of the highest glucose yield at the 4.170% cellulase loading. This results 

depicts that enzyme loading on AP may not exceed the saturation point. On the other hand Jung et al. 

(2013) who showed that the highest enzyme loading gave the highest ethanol content in the empty fruit 

bunches (EFB) which are similar to our findings. 

It was also observed that bioethanol concentrations increased when enzyme concentration 

increased. This situation related with higher sugar content in the higher enzyme loading.  

5. CONCLUSIONS 
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Apricot pomace is abundant by-product of the food industry. Evaluation of AP as a raw material 

for renewable energy is promising for the sustainable future. In this study we showed AP for suitable raw 

material for bioethanol production. Acid/autoclave treatment and enzymatic hydrolysis increased the 

ethanol concentrations dramatically. The highest ethanol were obtained as 9.92 g/L, 9.32 g/L and 4.78 

g/L for S.cerevisiae, K. marxianus and P. stipitis respectively. This study shows that apricot pomace is 

appropriate candidate for ethanol fermentation. 
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Abstract 

 

Renewable and sustainable energy is one of the important study area in 21st century. World energy demand 

is increasing due to the world population, new technologies and extensive scientific research. By this context 

lignocellulosic biomass has significant importance for second generation renewable energy industry. Therefore 

investigating alternative source has crucial importance. Turkey is the world’s biggest hazelnut producer and 

exporter. After separated kernel and shell, hazelnut shell may be used in bioethanol production as lignocellulosic 

biomass. In present study, shell loading concentration, different nitrogen sources, incubation time and inoculation 

ratios were optimized to find the highest bioethanol concentration. The raw material was hydrolysed with 

Accellerase 1500 –enzymatic hydrolysis. The bioethanol concentration and yeast growth was obtained as 1.3 g/L 

and 2.1 (OD600) in the presence of 10% shell loading and 1% inoculation ratio at the end of 24 hours incubation 

time in aerobic conditions. Hazelnut shell is promising and may be used as alternative energy source. 

 

Key words: Hazelnut shell, bioethanol, biomass, renewable energy 

1. INTRODUCTION 

Rising carbon emission and growing energy demand have increased the interest in bioethanol (Martín ve 

Thomsen, 2007). Ethanol- fuel mixtures are widely use in petroleum industry as car fuel in the USA primarily and 

other countries. For decreasing carbon emission in Turkey, using the ethanol- fuel mixtures is supported by Kyoto 

Agreement which also signed from Turkey. Bioethanol that must produced from national agricultural products 

must add into the fuel with 3%(v/v) cause of Turkish regulations by law. Thus, using lignocellulosic agricultural 

wastes to produce bioethanol is getting significant research area in Turkey. 

 

Scientists are paying attention to second generation biofuel and lignosellulosic bioethanol production in 

particularly due to the potential that these may replace fossil fuels (Aguilar-Reynosa vd., 2017). Bioethanol has 

several advantages against conventional fuels such as renewability, sustainability, storage, higher oxygen capacity 

and higher octane number (Putra vd., 2015).  

 

Every year approximately 200 billion ton lignocellulosic agricultural wastes such as straw, shell and 

bagasse, are produced in the world (Tuck vd., 2012). These agricultural wastes are containing high amount of 

lignocellulosic material such as cellulose, hemicellulose and lignin, low amount of raw proteins, ashes, non-

structural carbohydrates and seconder metabolites (Naz vd., 2017).  

 

Turkey is the leader country for hazelnut production and exportation as food and agriculture organisation of 

the united nations (FAO). Turkey’s average production is 350.000 ton which is 72.9% world demand, recent 

production is increased up to 500.000 ton.  

 

The focus of this research was determination of Hazelnut shell (HS) usage as a lignocellulosic biomass to 

produce bioethanol. For this purpose, some important parameters such as HS loading, incubation time and 

inoculation ratio were optimized. Additionally, effect of different organic and inorganic nitrogen sources were 

studied thus ammonium sulphate and soy flours were added in to the media. Despite there were few studies related 
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with HS usage for bioethanol production, this is the first research which studied enzymatic hydrolysis with 

Accellerase 1500 and effect of different nitrogen sources. 

 

2. MATERIAL AND METHOD 

HS used in this study were provided by Akyel Cooperation located in Malatya, Turkey. HS were grinded 

via Apex-Mill 0.097 pore size then dried at 60℃ for 24 hours. The grinded HS were kept at room temperature.  

 

2.1 Microorganism and media 

Saccharomyces cerevisiae were obtained from Ankara University Department of Biology Biotechnology 

Research Laboratory Culture Collection. Stock cultures were kept at +4℃ and Potato Dextrose Agar (PDA) until 

experiments were carried out. 

 

For pre-culturing, S. cerevisiae is inoculated in Yeast Peptone Glycose (YPG) media and incubated at 

+24℃ for 24h in orbital shaker (100rpm). After three times cultured at YPG media, S. cerevisiae is used for the 

experiments. All of the experiments were performed in triplicates. 

 

2.2 Fermentation assays  

 

Different amount of shells mixed with distilled water then added 1% concentrated H2SO4 (Sigma-Aldrich 

95-98%) and autoclaved at 121+4℃ for 15 min then pH was adjusted to 5 via NaOH. Subsequent to acidic pre-

treatment for overcoming the lignocellulosic structure of HS, the pre-treated HS was hydrolysed with 4% 

Accellerase 1500 at 50℃ for 72h. Hydrolysed HS mixtures were filtered with sterile filter paper and liquid part 

used as HS media. All experiments were carried out in 100 ml flasks with working volume 50 mL media were 

incubated at 24℃ and 100 rpm. 

 

To evaluate the optimum shell loading concentration, three different medias which were 5%, 10% and 20% 

were used so that the shell loadings were compared. After that, different nitrogen sources (1 g/L (NH4)2SO4, 0.5 

g/L soy flour, 1 g/L soy flour, 2 g/L soy flour) were added into 10% and 20% HS media as shown on   Table 1 

 

2.3 Incubation time and inoculation ratio 

 

Media were prepared with 10% shell loading to determinate optimum incubation time and inoculation ratio. 

Microorganisms were inoculated 1% and 10% and incubated up to 48h under aerobic conditions.  

 

2.4 Analytical methods 

 

At the end of incubation time, 2 mL samples were collected from fermentation medium and centrifuged at 

5000 rpm for 10 min. Pellets were used for determination of yeast growth and supernatants were filtered with 0.45 

µm pore size filter then used for ethanol determination. 

 

Optical density (OD) of S. cerevisiae was determined using spectrophotometer at 600 nm (Shimadzu UV 

12001). Sugar concentrations were determined via DNS method (Miller, 1959). 

 

Ethanol content was measured by Shimadzu- GC-2010 gas chromatography system equipped with a flame 

ionization detector (FID) and 0.25 mm i.d. RTX-Wax column. 1 μL samples were injected into injection port. The 

injection port and flame ionization detector temperatures were held at 140 °C and 160 °C, respectively. Initial 

column temperature was 50 °C and column temperature was increased to 150 °C within 19 min. Column pressure 

was 200 kPa. Column flow was 1.86 mL/min, total flow was 190.4 mL/min and nitrogen was used as carrier gas 

(Takeda vd., 2011; Wistara vd., 2016). 
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3. RESULTS 

    

3.1 Biomass loading and nitrogen sources on bioethanol production 

 

The major obstacle to use lignocellulosic biomass is its complex composition and structure. Despite lignin 

has heating value which is 30 to 50 percent more than cellulose and hemicellulose, it has significant negative effect 

on microbial fermentation (Frei, 2013; Novaes vd., 2010; Petrus ve Noordermeer, 2006). Therefore in the current 

study, to obtain efficient concentration of fermentable sugar, enzymatic hydrolysis was performed after dilute 

H2SO4 pretreatment.  

 

Studies were showed that nitrogen has positive effect on S. cerevisiae growth, ethanol quality, and ethanol 

amount significantly (Bely vd., 1990; García-Ríos vd., 2014). Furthermore there are some studies in the literature 

that show ammonium sulphate, potassium sulphate and soy flour may use as supplement into the fermentation 

media to support yeast growth (Arı ve Dönmez, 1999; Cho vd., 2011; Dussán vd., 2014; Trigueros vd., 2016). 

 

Yeast growth was measured at OD600 in the presence of 5%, 10% and 20% HS loading. There was no 

microbial growth in the fermentation media containing 5% biomass loading. The highest growth was found when 

the HS concentration was 10%. Significant decrease was observed because of phenolic compounds when the 

biomass loading increased to 20%. 

 

Ammonium sulphate (1 g/L) and increasing soy flours (from 0.5 g/L to 2 g/L) were added into the media 

then 1% yeast inoculated and incubated at 24°C for 24h under aerobic conditions. The results are showed that, the 

optimum growth is monitored at 10% loading. Despite soy flour is supported yeast growth more than ammonium 

sulphate, there was no significant difference when soy flour concentration was increased.  The highest growth was 

observed on 10% loading with 1.0 g/L soy flour as shown on Table 2. Consequently, following experiments were 

carried out with 10% biomass loading. 

 

Table 2 Comparison of different nitrogen sources and HS loading (pH:5, 24 hours incubation time). 

 

 

Nitrogen Source 

                      Yeast Growth 

OD600   

 10% Loading 20% Loading 

1.0 g/L (NH4)2SO4 
3.88 2.04 

0.5 g/L Soy Flour 4.55 2.24 

1.0 g/L Soy Flour 4.85 2.16 

2.0 g/L Soy Flour 4.85 3.50 

 

 

3.2 Effect of incubation time and inoculation ratio on bioethanol production 

 

There are several parameters that effect bioethanol production directly such as temperature, pH and 

fermentation time (Zabed vd., 2014). After determining optimum HS loading, incubation time, yeast growth and 

ethanol production monitored up to 48h as shown on Table 3. 
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Table3 Effect of incubation time on yeast growth and ethanol production (pH:5 and 10% HS loading). 

Nitrogen Source                           24h Incubation                        48h Incubation  

  OD600 
Ethanol 

g/L 
OD600 

Ethanol 

g/L 

Control 2.10 1.30 2.40 0.10 

1.0 g/L (NH4)2SO4 3.88 0.90 5.34 0.09 

0.5 g/L Soy Flour 4.55 0.60 4.75 0.09 

1.0 g/L Soy Flour 4.85 0.80 5.52 0.09 

2.0 g/L Soy Flour 4.85 0.90 6.00 0.09 

 

As seen on Table 3, after 48h incubation, ethanol production was decreased while yeast growth was 

increased. As showed experiments above, soy flour had positive effect on yeast growth and 1.0 g/L soy flour had 

significant importance on yeast growth. However, there was a negative correlation between yeast growth and 

ethanol production. This decline can be due to consumption of accumulated ethanol by the microorganism 

(Turcotte vd., 2010). 

 

Inoculation ratio experiments were carried out with 10% HS media without any extra nitrogen supply. For 

this purpose, 1% and 10% S. cerevisiae inoculated into the media then incubated at 24°C for 24h under aerobic 

conditions as shown on Table 4. The highest ethanol production was found at 1% inoculation ratio as 1.3 g/L with 

37.5% consumed sugar. Yeast growth was improved by increasing inoculation ratio, however, ethanol production 

was decreased. 

 

Table 4 Effect of inoculation ratio on yeast growth, ethanol production and consumed sugar after 24h 

incubation (pH:5 and 10% HS loading).  

        

Inoculation 

Ratio OD600 

Ethanol 

Production 

g/L 

Consumed 

Sugar Ratio 

1% 2.1 1.3 37.5% 

10% 3.6 0.8 42.7% 

 

 

4. DISCUSSION  

 

This is the first report of using Accellerase 1500 enzyme on bioethanol production from hazelnut shell. 

Hoşgün et al.(2017) were studied different hazelnut shell loading ratio from 2.5% to 20% (w/v) and then highest 

reducing sugar was measured at 10% loading media after alkali pretreatment. Furthermore, yeast extract as an 

organic nitrogen compound and two inorganic compounds such as (NH4)2SO4, MgSO4·7H2O were added into the 

HS media. After 72h incubation at 30°C with S. cerevisiae, highest ethanol was measured as 3.7 g/per 100g sell. 

 

Arslan and Eken-Saraçoğlu (2010) were studied different delignification conditions on HS and CaO were 

used for detoxification after that charcoal were mixed into the media twice at 60°C for an hour. All fermentation 

medias were contained additional fermented by Pichia stipitis. Furthermore, extra xylose was added into media 

up to 50 g/L. Highest ethanol was measured as 16.79 g/L in the HS media that contains 13.61 g/L reducing sugar 

from HS and 36.39 g/L synthetic xylose as an additive. On the other hand, researchers were measured 18.4 g/L 
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ethanol from pure 50 g/L synthetic xylose media that means 3.4 g/L ethanol produced from 13.61 g/L reducing 

sugar from HS.  

 

Results are showed that It is possible to produce ethanol by alternative and cheaper way thus hazelnut shell 

will have new focus for scientists. The optimum inoculation ratios were also carried out and then 1% inoculation 

ratio were found as an optimum although some of similar studies were used 10% ratio. Moreover, all fermentation 

assays were carried out at room temperature and without adding any extra synthetic sugar, organic or inorganic 

compound.    

 

5. CONCLUSION 

 

This study showed a new approach for bioethanol production using hazelnut shell as a raw material. For this 

purpose, shell loading, effects of different nitrogen sources and concentrations, fermentation time and inoculation 

ratios were optimized. The highest ethanol concentration was observed as 1.3 g/L containing 10% hazelnut shell 

media without any nitrogen supply with 1% inoculation at the end of 24h fermentation time.  
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Abstract 

The present study is concerned with the effects of the use of spinach powder, galangal and clove extracts on 

some characteristics of fermented sausages containing no nitrite or have reduced nitrite levels. Due to the fact that 

spinach is a high nitrate content vegetable, besides that galangal and clove extracts have antioxidant and 

antimicrobial properties, they were preferred to meet the functions of nitrite in the sausages. In this study, 5 

different sample groups were prepared; control sample with 150 mg/kg nitrite, sample with spinach powder 

containing 150 mg/kg nitrate, sample with 75 mg/kg nitrite and spinach powder containing 75 mg/kg nitrate, 

sample with 75 mg/kg nitrite and spinach powder containing 75 mg/kg nitrate and galangal extract, sample with 

75 mg/kg nitrite and spinach powder containing 75 mg/kg nitrate and clove extract. Fermented sausage samples 

were stored at 4ᵒC for 28 days. While moisture, pH, nitrate analysis were done on spinach samples, moisture, pH 

and residual nitrite analysis were performed on sausage batter samples. Fermented sausage samples were evaluated 

in terms of moisture, fat, protein, ash contents and during storage for pH value, residual nitrite content, color and 

sensory properties. The moisture content of the control sample was determined significantly lower than that of the 

fermented sausages with spinach powder. No statistically significant difference was determined in residual nitrite 

amount between the samples at the end of the storage period. The distinctive green color of the spinach powder 

significantly affected the L *, a * and b * values of the samples during storage. Sensory evaluation of the cooked 

and uncooked samples at the end of the storage resulted that outside and inside appearance and color, texture and 

overall acceptance scores of the C sample was significantly higher than that of the other sample groups.  

Keywords: Fermented Sausage, Nitrite, Spinach, Galangal, Clove 

1. INTRODUCTION 

''Curing'' is generally used in the meat industry as a term which means including nitrite/nitrate or addition 

of those compounds into meat (Sebranek et al., 2012). Nitrite acts as a bacteriostatic and bacteriocidal agent in 

cured meat and inhibits the growth of pathogenic bacteria, Clostridium botulinum (Tompkin, 2005; Hospital et al., 

2016). Nitrite provides the characteristic red color in the processed meat and also supports flavor and aroma 

components in products such as pastrami (Skibsted, 2011). On the other hand, nitrite can react with secondary or 

tertiary amines in meat to form carcinogenic, teratogenic and mutagenic N-nitroso compounds (Pourazrang et al., 

2002; Zanardi et al., 2002; Zarringhalami et al., 2009). Legal restrictions related to their utilization in meat products 

have been arranged around the world (Palamutoğlu and Sarıçoban, 2012). Although there are legal regulations, 

nitrite/nitrate levels in some commercial products have been determined as higher than the critical values. In a 

study, residual nitrate and residual nitrite analysis were performed in 100 Turkish sausage samples, and the levels 

of the 18% sodium nitrate and 11% sodium nitrite were found above the limit values (Sırıken et al., 2006). Jimenez-

Colmenero et al. (2001) has claimed that removing nitrite or reducing the amount of nitrite is one of essential 

approaches in reduction of the potential risks of nitrite on health in meat products. The addition of high-nitrate-

containing vegetable additives and a nitrate-reducing starter culture can be an alternative process to reduce the 

amount of nitrite in meat products. Analysis of some commercially prepared vegetable juices showed that carrot, 

celery, beet and spinach juice included 171 ppm, 2114 ppm, 2273 ppm and 3227 ppm of nitrate respectively 

(Sebranek and Bacus, 2007). Hence in recent years studies related to reducing nitrite amount in meat products 

focused on the usage of vegetables containing high nitrate (Horsch et al., 2014; Kim et al., 2017; Sucu and Yildiz 

Turp, 2018). Some of the studies reveal that the amount of residual nitrite contents in meat products containing 

vegetables additives were lower than those of the samples cured by the traditional method.  

In recent years, studies on the use of various plant sources with antioxidant properties in meat products have 

increased due to consumers’ interest on natural products. In a study by Shan et al. (2014), clove was the most 
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effective in delaying lipid oxidation and presented the highest antioxidant activity in raw porks. The acetone 

extracts of A. Galanga and the moderate polar fractions of the extracts from three gingers (Z. cassumunar, C. 

aeruginosa, and A. kepulaga) have strong activity, that can replace              α-tocopherol as a naturally occurring 

antioxidant (Jitoe ve ark., 1992). 

In this study, the effects of the use of spinach flour, galangal or clove extracts on some characteristics of 

fermented sausages with no nitrite added and reduced nitrite levels were investigated. Due to the fact that spinach 

is a high nitrate content vegetable, galangal and clove extracts have antioxidant and antimicrobial properties, they 

were preferred to meet the functions of nitrite in the production of fermented sausages.  

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1. Preparation of Spinach Powder 

Spinach was obtained from a local market in Izmir. After cleaning and cutting, drying was applied to spinach 

in a tray dryer (Eksizs Industrial Drying Systems, Turkey) with the following parameters:      70 °C, 1.5 m/s air 

flow rate, until the moisture content of the spinach reached to 3.02%. Then spinach samples were sieved.  

 
Fig 1. Photographs of the drying process of spinach and spinach powder 

2.2. Preparation of Galangal and Clove Extracts  

Spices were obtained from “Şifa Spices Market” in Izmir. Alcohol extraction method (Garrido et al., 2011) was 

used. 10 g sample and 100 ml methanol stirred for 10 min. Then three times filtration was applied. After that 

evaporation (50°C/ 200 rpm) of samples was performed.   

 
 Fig 2. Photographs of the galangal and clove.  

2.3. Production of Fermented Sausages and Experimental Design 

Beef, fat, additives, starter culture and casing were obtained from Pınar Meat Company in Izmir. Sausages were 

prepared and stuffed in Ege University Food Engineering pilot plant. Lean and fat were ground through a 3 mm 

plate grinder. Additives (salt, dextrose, ascorbic acid, starter culture, garlic powder, spices) were added and the 

mixture was kneaded to obtain a homogeneous batter. Na-Nitrite, spinach powder, galangal and clove extracts 

were added as shown in Table 1. The amount of spinach powder to be used in the sausage production was 

determined according to the result of nitrate analysis in the spinach powder samples. Spinach powder levels were 

calculated as 3.62% and 7.25% which provided 75 and 150 mg nitrate/kg respectively. Spinach powder was 

replaced with meat in the formulation of the sausages. Sausage batters were stuffed into synthetic casings with a 

filling machine (Alpina SG Schweiz). Fermentation and drying stage was performed in Pınar Meat Plant at 

controlled conditioning chambers. Then sausages were stored at 4°C for 28 days in Food Engineering Department. 

All treatments were replicated independently twice.  
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Table 1. Formulation of Fermented Sausages 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4. ANALYSİS 

Moisture, nitrate and pH analysis were performed on spinach (Table 2). Moisture, pH and residual nitrite 

analysis were done on sausage batters. Sausage samples were analyzed for proximate composition and at day 0, 

14, 28 days of storage were evaluated for pH, residual nitrite, color and sensory analysis (Table 3). Sensory 

evaluations of the uncooked sausage samples carried out at the sensory evaluation laboratory by 10 panelists with 

hedonic scale. Taste evaluation was not performed on the samples due to pathogen analysis was not carried on in 

this study.  

Table 2. Analysis that were performed on spinach 

Analysis Method 

Moisture 
Infrared Moisture Analyzer (Ohaus, 

MB45, Nanikon) 

Nitrate Özdestan and Üren (2010) 

pH AOAC (2005) 

Table 3.  Analysis that were performed on sausage batters and sausages 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

 

Moisture contents of spinach and spinach powder were detected as 82.68% and 3.02% respectively.  pH of 

the spinach powder was determined as 6.27. Nitrate content of spinach was found as 418. 81 ppm.  

Sample Nitrite (ppm) Additives 
Spinach 

Powder (%) 

Spice 

Extracts (%) 

K 150 - - - 

IS - Spinach Powder 7,25 - 

NIS 75 Spinach Powder 3,62 - 

NIHS 75 Spinach Powder+Galangal extract 3,62 0,1 

NIKS 75 Spinach Powder+Clove extract 3,62 0,1 

Analysis Method 

Moisture and Ash AOAC (2000) 

Fat AOAC (2006) 

Protein ANON (1979) 

pH AOAC (2005) 

Residual Nitrite AOAC (2005) 

Color Hunterlab Colourflex CFLX 45-2, Reston 

Sensory Evaluation Altug and Elmacı (2005) 

Statistical Analysis SPSS (2004) 
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Moisture, pH and residual nitrite amounts of sausage batter samples were seen in Table 4. There was no 

significant difference between the moisture contents of the samples (P>0,05). pH content of IS samples was 

detected as significantly higher than the control samples (P<0.05). Residual nitrite content was detected 

significantly higher in control batter sample than the other samples as supposed (P<0.05). 

 

Table 4. Moisture, pH and residual nitrite amount of sausage batter samples  
 

 

 
a-b; Means within same row with different superscripts are different (P < 0.05).  

 

 

Table 5. Chemical composition of sausage samples 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a–b; Means within same column with different superscripts are different  (P < 0.05) 

There was no significant difference in fat, protein and ash content of the sausage samples (P>0,05). Moisture 

content of the control sample was detected as significantly lower than the other samples (P<0.05).  

 
Figure 3. pH values of sausage samples 

 
pH values of all the samples were decreased during storage, but this decrement was determined as not 

important significantly (P>0,05) (Fig.1). Highest pH value was detected in IS sample. This could be related to the 

higher pH value of spinach (6.27%).    
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p
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0                                  14                                    28   (day)  

 K IS NIS NIHS NIKS 

Moisture (%) 60.55±1.74 59.28±1.61 60.48±1.22 60.01±3.17 60.30±2.48 

pH 5.54±0.10
a

 5.72±0.08
b

 5.65±0.08
ab

 5.64±0.11
ab

 5.64±0.04
ab

 

Residual 

Nitrite (ppm) 10.52±2.33
b

 2.62±0,62
a

 3.28±0,89
a

 2.84±0.62
a

 2.28±0.81
a

 

Samples Moisture (%) Fat (%) Protein (%) Ash (%) 

K 44.56 ±1.24a 22.74±0.74 23,25±0,43 3.43±0,22 

IS 48.17±2.09b 22.11±1.01 23,88±0,39 3,41±0,22 

NIS 49.46 ±1.19b 22.99±0.71 23,79±0,93 3,30±0,02 

NIHS 47,46 ±1.84b 22.61±0.71 23,26±0,36 3,36±0,23 

NIKS 47.69±1.54b 23.56±1.40 22,80±0,34 3,28±0,13 
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Residual nitrite amount of control and NIHS samples were detected significantly higher in comparision with 

those of the NIS sample at the beginning of the storage period. No statistically significant difference was 

determined between the samples (P > 0.05) with the conversion of nitrate to nitrite at the end of the storage period. 

This result was in accordance with that of Magrinyà et al. (2009) who concluded that there was no significant 

difference between dry-cured sausages produced with chemical and vegetable-based nitrate in terms of residual 

nitrite.  

 

 
Figure 4. Residual nitrite amount of sausage samples 

 

 
Figure 5. Inside L* values of sausage samples 

The addition of spinach powder caused a decrease in L* value for the inside and outside surfaces of sausages 

on both the beginning and end of the storage (Fig 5 and 6). 

 

 
Figure 6. Outside L* values of sausage samples 
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Use of spinach powder caused a significant decrease in the a* values of sausage samples during storage. 

The highest a* values were detected on the control samples during storage (P < 0.05) (Fig. 7 and 8). These results 

indicate that spinach powder is very effective in decreasing the a* value with it’s characteristic green color and 

maintaining this undesired color of sausages during the storage at 4°C.  

The lowest outside b* values were detected on the IS samples including highest amount of spinach powder 

and no nitrite at 14 and 28 days of the storage (P < 0.05) (Fig.9 and 10).   

 

 

 
Figure 7. Inside a* values of sausage samples 

 

 
Figure 8. Outside a* values of sausage samples 

 
Figure 9. Inside b* values of sausage samples 
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Use of spinach powder caused a significant decrease in the a* values of sausage samples during storage. 

The highest a* values were detected on the control samples during storage (P < 0.05) (Fig. 7 and 8). These results 

indicate that spinach powder is very effective in decreasing the a* value with it’s characteristic green color and 

maintaining this undesired color of sausages during the storage at 4°C. The lowest outside b* values were detected 

on the IS samples including highest amount of spinach powder and no nitrite at 14 and 28 days of the storage (P 

< 0.05) (Fig. 9 and10).   

 

  

 

 
Figure 10. Outside b* values of sausage samples 

Using clove or galangal extracts were not determined as effective on sensory evaluation scores at the end of 

the storage. Dark green color of spinach decreased the outside and inside appearance and outside and inside color 

scores of the samples (P<0,05)  (Fig 11-16). 
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Texture and overall acceptance scores of samples with spinach were detected as significantly lower than the 

control samples at the beginning and at the end of the storage period (P<0,05). Hovewer in a study, it was 

concluded that the pre-converted celery juice powder achieved the same overall acceptance scores as does nitrite 

for conventionally cured frankfurthers and adding 5% red wine increased the flavor and overall acceptance scores 

of samples (Feng et al., 2016).  

4. CONCLUSION 

The results indicate that while using spinach powder seems to be a good alternative with high nitrate level 

in sausage production, the color and the appearance properties of the sausages was negatively affected. By taking 

into consideration the low sensory evaluation scores of spinach containing samples, it can be concluded that 

spinach powder is not a suitable curing additives in Turkish sausage. New studies could be conduct to investigate 

the effects of another plants including high nitrate and also only clove and galangal extracts in sausages in future.  
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Abstract 

The main purpose of this study is to maintain a primary culture of hepatocytes from the zebrafish, Danio rerio 

(Cyprinidae, Teleostei) by using two different methodologies; mechanically isolation and enzyme dissociation 

with trypsin. Two types of 24-well tissue culture plates were constructed as gelationus and non-gelatinous, 

alternativelly. After isolation, cell suspensions were poured onto plates and allowed to jellify. Cells were directly 

mixed with basal medium, L15 supplemented with 10% fetal bovine serum (FBS), and then seeded in flasks for 

incubation under atmospheric air at 25°C. Cell viability and proliferation were evaluated during 7 days with MTT 

assay. The best results in terms of cell dissociation and adhesion has been achieved by means of the enzymatic 

dissociation. Neither gelatinous nor non-gelatinous construction were effective on hepatocyte yields and cellular 

viabilities. 

In order to assesment of bioindication capacities, activities of the enzymes determinated as catalase (CAT), 

glutathyone-S transferanse (GST) and 7-ethoxyresorufin O-deethylase (EROD) were also measured 

spectrophotometrically and compared statistically in freshly isolated hepatocytes. Hepatocytes were exposed for 

18h to 50, 100 and 150 μM hydrogene peroxide, a well-known oxidative agent, for induction of CAT and GST. 

EROD was also inducted by 3-methylcholanthrene (3-MC, a polyaromatic hydrocarbon=PAH) for 12h at the 

concentrations of 100, 250, 500 nM. Although the activities of all of these enzymes were increased in a time-and 

concentration-dependent manner, maximal induction was recorded for EROD which is seemed to be an ideal 

biomarker for monitoring contaminants such as PAHs. Different isolation methods and gelatinous or non-

gelatinous construction were not caused any differences in enzyme assays, too. 

As expected, the results which are obtained more rapidly than with intact animals, strongly confirm that primary 

hepatocyte culture of zebrafish offer several advantages as experimental materials. Cultured hepatocytes make it 

easy to consider the exposition-response relationships for chemicals under controlled conditions. The overall 

position of primary hepatocyte cultures and cell lines can serve as perfect laboratory models for researching 

ecotoxicants of concern to human health. 

Keywords: Danio rerio, primary hepatocyte culture, CAT, GST, EROD. 

 

1. INTRODUCTION 

Ecotoxicology is the field that investigate the effects of toxic chemicals on biological systems especially at the 

population, community ecosystem and biosphere levels. It is a multidisciplinary field which integrates toxicology 

and ecology. Understaning mechanisms of how xenobiotics distrupt normal functions at cellular level can facilitate 

risk assesment for aquatic organisms and provide valuable information for ecotoxicological impact (Pesonen and 

Anderson, 1997). Although in vivo studies are regarded as the golden standard in ecotoxicological testing, in vitro 

bioassays have promoted as alternatives to resource-demanding in vivo studies due to a high throughput testing 

format, low sample volume requirement and multi-endpoint testing capability (Castaño et al., 2003; Schirmer, 

2006 and Petersen et al., 2017). In vitro methods are mainly using of primary fish cells or cell lines which have 

been derived from various tissues and species. These methods are utilized in chemical toxicity screening and 

mechanistic studies. (Avella et al., 1999; Björkblom et al., 2008; Ellesat et al., 2011; Farkas et al., 2011; Liebel et 

al., 2011; Segner, 1998; Tollefsen et al., 2003 Petersen et al., 2017).  
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Cells isolated from intact organs can be used directly after isolation as a short term suspension cultures or they can 

be plated on the culture dishes. In culture environment the cells attach to dishes and each other with cell contacts. 

In this situation, effects of chemicals could be monitored more efficiently. Pesonen and Anderson, 1997. In some 

sitations, cultured cells could be subcultured. Primary cells becomes as a cell line at this point and could use as 

tools for monitoring risk assessment of chemicals. 

The liver have great importance for maintenance of internal hormones in vertebrates. It adapts to variable 

environmental conditions by continuously  readjusting hepatocellular structures and functions such as metabolism 

of nutrients, storage of energy, synthesis and secretion of proteins, maintenance of plasma glucose levels, 

elimination of nitrogen components after urea or amonia formation, metabolism of hormones, metabolism of 

xenobiotics and bile formation (Senger 1998). 

As can be understood, liver has highly dynamic nature and its regulation in many metabolic and physiological 

processes makes this organ a valuable model to study mechanisms of environmental pollutant (segner). 

In vitro applications could have several advantages fort he understanding of liver basic properties and 

environmental adaptive responses [Baksi and Frazier 1990, ,Berry et al.1991, Mommsen et al.1994, ,Moon et 

al.1965, Pesonen and Anderson.1997,Rauckman and Padilla 1987, 93]. The isolated hepatocyte gives all the 

benefits of an intact cell without the complexity of the intact animal. Also defined experimental conditions can be 

readily set and maintained, thus, opening the possibility for sophisticated biomechanistic studies in which the 

effects of exogenous factors are to be analysed individually or in combination. At the same time, ethical 

considerations advocate the use of isolated cells instead of intact animals. 

In this study, investigation of the effects of isolation method on cell yield and viabiliy, optimisation of culture 

environment and evaluation of biochemical activity of hepatocytes that are isolated with different methods and 

cultured in different environments of primary hepatocytes are aimed. 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1 Experimental Animals 

Adult male zebra fishes were used. They were kept in aquaria at 28ºC and oxygenated water. Fish were fed three 

times daily with commercial food (Tetra) and other two times with Daphnia sp. 

2.2 Liver Dissection 

Specimens were selected randomly and anaesthesized with ice cold water (+4 C). After anesthesia surface 

disinfection was performed by 70% alcohol and placed in laminar flow cabinet. Liver was dissected and placed in 

PBS (phosphate buffered saline) with EDTA (Ethylenediaminetetraacetic acid) supplemented with penicilin (100 

IU/ml) and streptomycin (100 µg/ml). Weights of liver samples were also recorded.  

2.3 Hepatocyte Isolation and cultivation 

Mechanic (MD) and enzymatic (ED) disaggregation methods were used to isolate hepatocytes. As a different 

culture environment gelatine coated (GC) and non coated (NC) culture dishes were used. According to all groups, 

experimental groups were named as mechanical disaggregation gelatine covered and non covered (MD-GC, MD-

NC), enzymatical dissagregation gelatine covered and non covered (ED-GC, ED-NC). 

2.4 Mechanic Disagregation 

Liver tissue placed in PBS-EDTA supplemented with penicilin/streptomycin was minced with lancet gently. Liver 

pieces were sequentially passed through a layer of 50 µm mesh nylon strainer to obtain cell agregates. Suspension 

that contain cell agregates were washed three times with PBS-EDTA supplemented with antibiotic solution and 
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centrifuged in 500 g 10 minutes. After final wash, pellet of suspension was diluted with Leibovitz 15 (L15 Sigma) 

medium supplemented with %10 FBS (Fetal Bovine Serum) and penicilin (100 IU/ml) /streptomicin (100 µg/ml).  

2.5 Enzymatic Disagregation 

Small pieces of liver tissues were placed in sterile Tyripsin-EDTA (0,25% tyripsin in 1mMol/lt EDTA-PBS 

solution) and incubated for 30 minute. After incubation duration trypsin solution was neutralized with L15 medium 

supplemented with 10%FBS. Solution was pipetted gently for obtaining cell aggregate. After that procedure, cell 

suspension washed three times and pellet of final wash diluted with L15 medium supplemented with %10 FBS 

(Fetal Bovine Serum) and penicilin (100 IU/ml) /streptomicin (100 µg/ml). 

2.6 Gelatine Covering of Culture Dishes 

Gelatin powder was solved with ultra-pure water in %1 concentration and autoclaved for sterilisation. 

Gelatine solution was added to flask and incubated at 36 °C for 40 minutes. After incubation, gelatin solution was 

discarted and washed with PBS to make hem ready to inoculate cells. For covering 24 well plate, 1 ml, for covering 

T25 tissue culture flask 25 cm2 gelatine solution was used. 

2.7 Enzyme Induction 

Catalase (CAT), Glutathione-S-Transferase (GST), Ethoxyresorufin-O-deethylase (EROD) enzymes were 

induced each group. Hydrogen peroxide (H2O2 )was used to induce CAT and GST enzyme in three different 

concentration (50, 100 and 150 μM) for 18 hours. Induction of EROD activity 3-methylcholanthrene (3-MT) was 

used in three different concentration (100, 250 ve 500 nM) foe 12 hours.  

2.8 Enzyme Analyses 

Total assay was performed according to Bradford (1976), and catalase (CAT) activity was measured as 

described by Beers and Sizer (1952). Glutathione-S-transferase enzyme (GST) activity was calculated the method 

as described by Habig et al. (1974) and Ethoxyresorufin-O-deethylase (EROD) assay was done with the method 

of Burke and Mayer (1974). 

2.9 Counting Plating and Viability of cells 

Mechanically and enzymaticaly disagregated cells were counted with neubaer slide after stained with 

trypan blue (0,4%) stain. Cells were inoculated to 24 well plate at the density of 2×106  cell/ml, and to T25 flasks 

at the density of 2×106  cell/ml. All groups were incubated at 25ºC and pH:7,2-7,4.  

MTT (3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-Diphenyltetrazolium Bromide) test were performed for analysing 

of cellular viability according to Mossman (1983). 

3. RESULTS  

3.1 Cell Yield and Cellular Viability 

 Cellular density and cell yield of mechanically (MD) and enzymatically (ED) disagregated cells were 

given in table 1 and shown in figure 1. According to results, viability and yield of cells that disagregated 

mechanically were lower than enzymatically. 
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Table 1. Cell density and cell viability of enzimatically and mechanically disagregated cells 

Groups Cell Density (cell/ml/gr liver) Cell Viability (%) 

MD 2,1x107 92,627 

ED 3,6x107 96,327 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. Isolated hepatocyte in nebubaer slide 

3.2 Cellular Viability 

Comparision of disagregation method and culture environment on cellular viability were given in figure 2 and 

table 2 

 

 

 

 

 

Figure 2. MTT test results of experimental group during seven days (Absorbance ratio). 
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Table 2. Absorbance values of esperimental groups. 

Abs. Day 1 Day 2 Day 3 Day 4 Day 5 Day 6 Day 7 

MDNC 0,418±0,02 

 

0,474±0,03 

 

0,623±0,02 

 

1,058±0,01 

 

0,933±0,04 

 

0,617±0,03 

 

0,558±0,02 

 

MDGC 0,412±0,03 

 

0,444±0,03 

 

0,659±0,04 

 

0,986±0,01 

 

0,979±0,02 

 

0,768±0,03 

 

0,615±0,02 

 

EDNC 0,397±0,01 

 

0,429±0,02 

 

0,576±0,02 0,946±0,03 

 

0,987±0,02 

 

0,649±0,01 

 

0,479±0,04 

 

EDGC 0,418±0,03 

 

0,453±0,02 

 

0,649±0,02 

 

0,866±0,01 

 

0,964±0,03 

 

0,795±0,03 

 

0,685±0,02 

 

3.3 Enzyme Analyses 

3.3.1 Catalase (CAT) Enyme Activity 

Catalase enzyme activity of all groups of cells were described in table 3 to 6. 

Table 3. Catalase activities of mechanically disagregated cells cultured on non-coated flasks. 

Catalase Activity (U/mg protein 

Group H2O2 Conc. 

(μM) 

Day 3 Day 5 Day 7 

 

MD-NC 

 

Control 32,14±0,1 32,21±0,1 33,43±0,1 

50 42,34±0,1 43,57±0,3 43,87±0,1 

100 54,43±0,2 54,87±0,4 55,021±0,4 

150 59,64±0,6 60,21±0,4 61,03±0,4 
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Table 4. Catalase activities of mechanically disagregated cells cultured on gelatine coated flasks. 

Catalase Activity (U/mg protein 

Groups H2O2 Conc. 

(μM) 

Day 3 Day 5 Day 7 

 

MD-GC 

 

Control 31,89±0,5 32,15±0,2 32,93±0,4 

50 41,94±0,1 42,57±0,5 43,17±0,3 

100 53,83±0,4 54,27±0,2 54,92±0,1 

150 59,84±0,3 61,01±0,4 61,43±0,07 

 

Table 5. Catalase activities of enzimatically disagregated cells cultured on non-coated flasks. 

Catalase Activity (U/mg protein 

Groups H2O2 Conc. (μM) Day 3 Day 5 Day 7 

 

ED-NC 

Control 31,26±0,1 31,65±0,2 32,03±0,1 

50 41,04±0,4 41,47±0,2 41,93±0,03 

100 52,83±0,1 53,17±0,2 53,96±0,5 

150 59,54±0,8 60,41±0,1 61,03±0,4 
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Table 6. Catalase activities of enzimatically disagregated cells cultured on non-coated flasks. 

Catalase Activity (U/mg protein 

Groups H2O2 Conc. 

(μM) 

Day 3 Day 5 Day 7 

 

ED-GC 

Control 31,56±0,1 31,95±0,2 32,18±0,3 

50 41,21±0,2 41,97±0,1 42,37±0,3 

100 52,63±0,07 53,67±0,3 54,06±0,4 

150 58,94±0,1 59,81±0,2 60,37±0,1 

3.3.2 Glutathion-S-Transferase (GST)bEnzyme Activity 

Enzyme activities of GST of all groups are shown in table 7 to 10. 

Table 7. GST activities of mechanically disagregated cells cultured on non-coated flasks. 

GST Activity(U/mg protein) 

Groups H2O2 Conc. (μM) Day 3 Day 5 Day 7 

 

MD-NC 

 

Control 2,24±0,01 2,27±0,02 2,34±0,01 

50 3,54±0,01 3,58±0,07 3,59±0,08 

100 5,27±0,04 5,32±0,04 5,34±0,01 

150 7,45±0,1 7,61±0,1 7,69±0,07 
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Table 8. GST activities of mechanically disagregated cells cultured on gelatine coated flasks. 

GST Activity(U/mg protein) 

Groups H2O2 Conc. (μM) Day 3 Day 5 Day 7 

 

MD-GC 

Control 2,24±0,05 2,29±0,05 2,33±0,04 

50 3,5±0,04 3,56±0,01 3,58±0,02 

100 5,19±0,03 5,27±0,01 5,38±0,01 

150 7,35±0,08 7,68±0,01 7,75±0,04 

Table 9. GST activities of enzimatically disagregated cells cultured on non-coated flasks. 

GST Activity(U/mg protein) 

Groups H2O2 Conc. (μM) Day 3 Day 5 Day 7 

 

ED-NC 

Control 2,26±0,01 2,31±0,02 2,34±0,01 

50 3,47±0,01 3,58±0,01 3,6±0,01 

100 5,24±0,01 5,32±0,01 5,37±0,01 

150 7,45±0,01 7,61±0,01 7,69±0,01 
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Table 10. GST activities of enzimatically disagregated cells cultured on gelatine coated flasks. 

GST Activity(U/mg protein) 

 Groups H2O2 Conc. (μM) 3. gün  5. gün  7. gün  

 

ED-GC 

 

Control 2,27±0,01 2,31±0,03 2,34±0,02 

50 3,57±0,01 3,61±0,03 3,65±0,02 

100 5,27±0,01 5,37±0,01 5,4±0,03 

150 7,32±0,01 7,47±0,01 7,610,03 

3.3.2 Ethoxyresorufin-O-deethylase (EROD) Enzyme Activity 

EROD enzyme activities of all experimental groups are shown in figüre 11 to 14 

Table 11. EROD activities of mechanically disagregated cells cultured on non-coated flasks. 

EROD Activity (pmol/min/mg protein)  

 

3-MC Conc. (nM) Day 3 Day 5 Day 7 

 

MD-NC 

Control 176,478±0,45 177,328±0,41 177,536±0,80 

100 270,244±0,69 274,32±0,70 273,57±0,38 

250 578,017±0,48 580,305±0,34 583,45±0,84 

500 793,2657±0,35 796,278±0,43 801,354±0,27 
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Table 12. EROD activities of mechanically disagregated cells cultured on gelatine coated flasks. 

EROD Activity (pmol/min/mg protein) 

Groups 3-MC Conc. (nM) Day 3 Day 5 Day 7 

 

MD-GC 

Control 176,359±0,45 176,982±0,16 177,432±0,26 

100 279,244±0,14 280,201±0,28 281,67±0,37 

250 592,6837±0,37 593,89±0,29 594,65±0,18 

500 820,9323±0,72 821,205±0,38 822,65±0,22 

Table 13. EROD activities of enzymatically disagregated cells cultured on non-coated flasks. 

EROD Activity (pmol/min/mg protein) 

Groups 3-MC Conc. (nM) Day 3 Day 5 Day 7 

 

ED-NC 

Control 176,169±0,43 176,581±0,37 177,298±0,29 

100 269,5773±0,22 270,209±0,36 272,65±0,19 

250 591,017±0,48 592,39±0,29 592,906±0,42 

500 795,599±0,30 796,102±0,36 796,95±0,10 

Table 14. EROD activities of enzymatically disagregated cells cultured on gelatine coated flasks. 

EROD Activity (pmol/min/mg protein) 

Groups  3-MC Conc. (nM) Day 3 Day 5 Day 7 

 

ED-GC 

Control 177,008±0,65  177,598±0,16  177,945±0,81  

100  277,244±0,41  277,98±0,30  278,43±0,18  

250  591,3503±0,30  592,305±0,32  593,207±0,37  
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500  798,9323±0,96  790,102±0,86  791,69±0,50  

4. DISCUSSION 

In the extension of views on the strict observance of animal rights in basic and applied sciences, the use of in vitro 

systems that reduce the total cost of experiments is becoming increasingly widespread. Cultures from the liver, a 

unique organ with very complex tasks in the deoxidization process, are also really ideal materials for toxicological 

in particular, and especially for ecotoxicological research. Firstly, it was aimed to obtain primary hepatocyte 

culture from world-known D. rerio livers as a model organism. The use of fish for modeling purposes is quite 

common, and their reaction to different chemicals is very old (Moon et al.,1965; Wolf and Quimby, 1969). Further 

elaboration of the links between cellular arrangements and functional properties of hepatocytes has increased the 

interest in tissue culture. (Hampton et al., 1985; Hightower and Renfro, 1988; Jungermann and Katz, 1989). These 

studies have followed reports of hepatocyte isolation from the livers of species such as Salmo gairdneri and 

Cyprinus carpio. (Seibert, 1985; Ottolenghi et al., 1991; Mommsen et al., 1994; Segner, 1998). In our study two 

different isolation method were used. Enzymatic disagregation method performed with trypsin solution. As a result 

cell density was increased in enzymatic disagregation. Isolated cells were inoculated non coated and gelatine 

coated flask type and cultured seven days. At the day of 4, cell viability was maximum at every group. The highest 

viability was observed mechanicaly isolated and non coated cell group but fallowing days, viability of this group 

decreased fast. Evaluation of cellular activation of hepatocytes, CAT, GST and EROD enzyme activities were 

induced and measured. These enzymes are some of main detoxification enzymes and transcribed mainly in 

hepatocytes. Hydrogen peroxide and 3-methylchlorantren were exposed in three different concentration to induce 

enzyme activity and activities were fallowed first, third and fifth days of culture with mechanical an enzymatical 

isolated, gelatine coated and non coated cells. Enzyme activities changed in own groups but there is no differences 

with enzymatic and non enzymatic disagragated cells or gelatine coated or non-coated cells. These fact show that 

isolation method or culture environment have no influence on enzyme activities of hepatocytes. 

5. CONCLUSION 

In conclusion, Hepatocytes could be used as a tool for risk assesment of chemicals and isolation method 

does not effect enzyme activities as same as culture environment. It could be said that it is more ethical and easy 

procedure to use hepatocyte for ecotoxicological studies at the beginning of risk assesment of xenobiotics. 
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Özet 

Yoğurt, genellikle Streptococcus thermophilus ve Lactobacillus bulgaricus gibi bazı bakterileri (starter kültürü) 

belirli sıcaklıkta süt içine inoküle ederek fermentasyon sonucunda elde edilen fermente bir süt ürünüdür. Yoğurt, 

diğer fermente süt ürünlerinden daha besleyicidir. Çünkü, kuru madde standardizasyonundan dolayı süt 

bileşenlerinin miktarı arttığından yoğurdun beslenme açısından önemi bir kat daha artmaktadır. Yoğurt sütünün 

kalitesi, temizlenmesi, yağ oranının ve yağsız kuru madde içeriğinin standardizasyonu, deaerasyon, 

homojenizasyon, pastörizasyon, inokülasyon, inkübasyon ve soğutma işlemlerinden geçirilmesi sonucunda sütten 

yoğurt elde edilmektedir. Bu çalışmada sütten yoğurt yapım aşamaları kısaca açıklanmıştır. Yoğurt yapımında 

kaliteye etki eden parametreler dikkate alınmıştır. Yoğurt kalitesine etki eden parametreler, sütün cinsi (inek, 

koyun vs.) ve kuru madde içeriği, starter kültür miktarı, süte uygulanan ısıl işlem, inkübasyon sıcaklığı ve yoğurt 

muhafaza sıcaklığıdır. Bu kapsamda  inkübasyon sıcaklığı ve soğutmanın yoğurt kalitesi üzerine etkisi 

incelenmiştir. Kaliteli bir yoğurt, kültür inoküle edilmiş sütün 42-45 °C’de, kullanılan kültür çeşidine bağlı olarak 

3-5 saat fermente edilmesi sonucu oluşur ve oluşan yoğurtlarda asitlik ilerleyişinin önüne geçebilmek için yoğurt 

içerisindeki bakteri çalışmasını yavaşlatıp tamamen durdurmak amacıyla (18 kg kütleli büyük boy kova yoğurtları 

baz alındığında) iki saat içerisinde yoğurt merkez sıcaklığının 20°C’nin altına düşürülmesi gerekmektedir. 

İnkübasyon odasında hava kalitesinin iyi şartlandırılmış ve hava dağılımının homojen olmaması ayrıca soğutmanın 

ani yapılması üründe yapı ve tat bozukluklarına sebep olmaktadır. Yoğurdun kalitesine etki eden parametrelerin 

ve yapılan çalışmaların incelendiği bu çalışmanın inkübasyon ve soğutma odası tasarımına ışık tutacak nitelikte 

olduğu düşünülmektedir. 

Anahtar kelimeler: İnkübasyon, soğutma, yoğurt kalitesi 

The Effects of Incubation and After Cooling on the Product Quality in Yogurt Production: A Study 

Abstract  

Yoghurt is a fermented milk product obtained by fermentation by inoculating some bacteria (starter culture), 

usually Streptococcus thermophilus and Lactobacillus bulgaricus, into milk at a certain temperature. Yoghurt is 

more nutritious than other fermented dairy products. Because the amount of milk components increases due to dry 

matter standardization, the importance of yoghurt in terms of nutrition increases. Yogurt is obtained from milk as 

a result of milk quality, cleaning, standardization of oil rate and dry matter content, deaeration, homogenization, 

pasteurization, inoculation, incubation and cooling processes. The stages of making yoghurt from milk are briefly 

explained. The parameters affecting the quality of yogurt production should be taken into consideration. The 

parameters affecting yoghurt quality are milk type (cow, sheep etc.) and dry matter content, starter culture amount, 

heat treatment applied to milk, incubation temperature and yoghurt storage temperature. The effects of incubation 

temperature and cooling on yoghurt quality were investigated from these parameters. A quality yogurt is produced 

by fermenting the culture inoculated milk for 3-5 hours at a temperature of 42-45 °C epending on the type of 

culture used and in order to prevent acidity progress in yoghurts, the central temperature of yoghurt should be 

lowered below 20 ° C within two hours in order to slow down and stop the bacterial study in yoghurt (based on 18 

kg mass of large bucket yoghurt). In the incubation room, the air quality is not well conditioned and the air 

distribution is not homogenous, additional reasons such as sudden cooling, causing structure and taste disorders 

in the product. This study, which examines studies and the parameters affecting the quality of yogurt, is thought 

to shed light on the incubation and cooling chamber design. 
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1. GİRİŞ 

Başlangıçta, yoğurt doğal olarak gerçekleşen laktik asit fermantasyonunun yol açtığı sütün asitleşme ve 

pıhtılaşmasıyla elde edilmiş, böylece bozulmaya karşı savunmasız olan sütü korumak için etkili bir yol olarak 

sonuçlanmıştır. Bunu izleyen yüzyıllar boyunca ev yapımı yoğurt ve fermente süt bilgisi tüm dünyada yayılmıştır 

(Corrieu&Bèal,2016). Bu çalışmada odaklanılmış set tipi yoğurt üretim şeması Şekil 1’de verilmiştir. Çiğ sütün 

bozulmasının engellenmesi amacıyla fabrikaya nakliyesinden işlem gördüğü ana kadar 4 °C’de bekletilmektedir. 

Sütün kaynağına bağlı yağ ve protein (kuru madde) oranının standartlarda belirtilen değerlere ayarlanması 

amacıyla yağ ve protein (kuru madde) standardizasyonu yapılmaktadır. Sütte bulunan insan sağlığına zararları 

organizmaların yaşamlarını sonlandırmak amacıyla süt ısıl işleme (pastörizasyon) tabi tutulmaktadır. Süt 

yüzeyinin kaymak bağlamasını önlemek amacıyla yapılan homojenizasyon tekniğine bağlı olarak sütte oluşan 

havanın uzaklaştırılması ürün kalitesi açısından önemlidir. Süt mayalanma sıcaklığına soğutulur, süte starter kültür 

inoküle edilir ve inkübasyon odasına alınır. Fermantasyonun sonlandığına karar verildikten sonra soğutulur ve 

depolamaya gönderilir (Şekil 1).    

Yoğurt için inkübasyon sıcaklıkları genellikle 42 °Cila 45 °C arasında olup ve fermantasyon süresi genellikle 

starter kültür ilavesinin miktarına bağlı olarak 6 saate kadar çıkmaktadır. Yoğurdun pH'ı istenen değerlere 

düşürüldükten sonra (genellikle ≤ 4,6), yoğurt <10 °C'ye soğutulur. Birçok yoğurtun nihai pH'si 4,6-4,0 arasında 

değişir (Lucey& Singh 1998). Genel olarak, yüksek inkübasyon sıcaklığında asit gelişimindeki aşırı artış zayıf 

pıhtı yapısına ve yoğurt suyunun(serum) ayrışmasına sebep olmaktadır.  Birkaç araştırmacı pıhtı sıkılığını ve 

viskozitesini geliştirdiği ve yoğurt suyunun(serum) ayrışmasını azalttığı için  ̴ 44 °C'den ≤ 38 °C'ye kadar düşük 

inkübasyon sıcaklığını önerilmiştir. (Kosikowski,1977). 

Sütün kabulü ve depolanması (4℃) 

 

Klarifikasyon 

 

Yağ Standardizasyonu 

 

Kurumadde Standardizasyonu 

 

Ön Isıtma(60-70°C) 

 

Homojenizasyon(150-200 kg/cm²) 

 

Isıl İşlem(90-95°C /5-10 dk) 

 

Soğutma(42-45°C) 

 

Aromalı Set Tipi Yoğurtlar için  

Aroma İlavesi 

 

Starter Kültür İlavesi(%1-3) 

 

Ambalajlara Dolum 

 

İnkübasyon(42-45°C/3-6h)  

 

Soğutma(4-6°C)          

 

  Set Yoğurt(Aromalı veya Sade) 

   

  Şekil 1: Set tipi yoğurt üretim şeması[1] 
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Düşük inkübasyon sıcaklıklarında (ör.,  ̴ 30 °C) fermantasyon zamanı 12 saat kadar genişleyebilmekte, fakat iyi 

kalitede yoğurt üretilebilmektedir.  Çok yüksek pH değerlerine sahip olan pıhtı (ör., 4,8), düşük bir pH değerine 

sahip olan pıhtıya kıyasla çok daha çok bir serum ayrılımı sergileme eğilimindedir (Van Vlietv.d. 1997). Uygun 

pH'ta(ör. 4,7) fermante sütün soğutulması başlar. Soğutma aşamasında  (soğutma hızına bağlı olarak) bazı asit 

gelişimi meydana gelir, böylece soğutmayı başlatmak için daha yüksek bir pH değeri seçilir. Set pıhtının 

soğutulması  (örneğin set tipi yoğurt), soğutma kabı doğrudan bir soğuk depoya aktarılarak ya da ilk soğuk 

üfleme,fermentasyon haznesi içinde veya soğutma tünellerinin kullanılmasıyla yapılabilir (Zoon, 2003). 

 

2. YOĞURT ÜRETİM AŞAMALARI 

Sütten yoğurt yapım aşamaları, sütün seçimi, temizlenmesi, yağ oranının ve yağsız kuru madde içeriğinin 

standardizasyonu, homojenizasyon, pastörizasyon, inokülasyon, inkübasyon (fermantasyon), soğutma ve 

depolama işlemlerinden meydana gelmektedir. Üretimin her adımının yoğurtların nihai kalitesini etkilediği 

farkedilmiştir(DairyProcess Handbook, 1995).Yoğurdun kaliteli olması için, kullanılan sütün antibiyotik, 

bakteriyofaj, kimyasal madde içermemesi, mikrobiyolojik kalitesinin duyusal kalitesinin ve yüksek bileşiminin 

kusursuz olması gerekmektedir. Süt görünür kirlerden, epitel hücreleri, lökositler ve kan gibi maddelerden 

arındırılması amacıyla temizleme seperatörlerinden geçirilir (DairyProcessHandbook, 1995).Sütün kaynağına 

göre yağ oranları değişmektedir. İşletmelere uygulanan yasal zorunluluk uyarınca standartlarda belirtilen 

aralıkların sağlanması için süt yağ oranı standardizasyonu işlemine tabi tutulmaktadır. Yoğurdun tipine göre 

bulundurması gereken yağ oranı ve süt proteini (ağırlıkça) Tablo 1’de verilmiştir (Resmi Gazete, 2009). 

Tablo 1: Yoğurt tipine göre bulunması gereken süt proteini ve yağ oranları  

         Süt Proteini 

(Ağırlıkça %) 

Yağ Oranı (%) 

Tam yağlı yoğurt 
 

En az 3,0 

 

 

süt yağı ≥ 3,8 

Yarım yağlı yoğurt %2 > süt yağı ≥ 1,5 

Yağsız yoğurt süt yağı ≤ % 0,5 

%... yağlı yoğurt tam yağlı, yarım yağlı ve yağsız yoğurt 

sınıfları dışında kalan süt yağı 
 

İnek sütünde yağsız kurumadde oranı genellikle %8-8,5 civarındadır. Yoğurda işlenecek süt, süte süt tozu veya 

süt konsantresi katılması, peynir suyu tozu, koyulaştırılmış peynir suyu, peynir suyu proteinleri, yayıkaltı tozu, 

kazein veya kazeinat katılması ve evaporasyonla konsantrasyon gibi işlemlerden geçirilerek yada 

membranfiltrasyon tekniklerinden yararlanarak istenen değerlere standardize edilmektedir. Sütün kurumadde 

oranının arttırılması yoğurdun reolojik özellikleri ve aroma gelişimine olumlu katkı yapmaktadır. Bu nedenle 

%15,5-16 kurumadde oranı daha iyi sonuçlar vermektedir. Düşük yağlı ve yağsız yoğurtlarda tam yağlıya kıyasla 

kurumadde oranının biraz daha yüksek tutulmaktadır(DairyProcessHandbook, 1995;Çağlar&Çağlar, 2013). 

Süte uygulanan homojenizasyon işlemi ile fermantasyon ve depolama sırasında serum ayrılması azaltılır, su tutma 

artar, beyazlık artar, yoğurt kıvamı artar ve yağ ayrılması önlenir (Gyawali&Ibrahim, 2016;Lee &Lucey, 2010). 

Homojenizasyon ayrıca depolama sırasındaki serum ayrımını azaltır, yağ globüllerinin büyüklüğünü azaltarak 

yağın protein matrisi ile etkileşimini hızlandırır ve yoğurt kalitesini arttırır (Sodiniv.d., 2004). Bu süreç yoğurdun 

özelliklerini etkilemektedir (Sfakianakis&Tzia, 2014).  Homojenizasyon işlemi 60-70°C’de ve 150-200 bar 

basınçta yapılır ve kısmi homojenizasyon (sadece kremanın homojenizasyonu) tercih edilir. Çünkü tam 

homojenizasyon işlemi, kazein taneciklerinin hacminin artmasına da neden olduğu için, bu bağlamda daha 

yumuşak bir pıhtı oluşumuna yol açabilir. 

Süte termal işlem (pastörizasyon) uygulanması, katı-benzeri yoğurt pıhtısının oluşumunda önemli bir rol oynar.Bu 

süreç, suyu tutabilen açık bir yapısal protein matrisi geliştirir (Trejov.d. 2014). Burada uygulanan pastörizasyon 

normları yüksektir (yüksek sıcaklık ve uzun süre). Böylelikle serum proteinleri denatüre olur ve kazeinin misel 

yapısının etrafını sararak yapının güçlenmesini sağlar, serum ayrımını azaltır. 80-85°C’de 30-20 dk., veya 90-
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95°C’de 10-5 dk. uygun bir pastörizasyon normudur. Bu işlem sırasında, serum proteinleri yoğurt viskozitesini 

etkileyen ısıl işlemden dolayı fiziksel değişimlere uğrar (Chandan&O'Rell, 2006). 

Pastörizasyonayrıca yoğurt dokusal kalitesini de etkiler. Sütün 75 °C 'nin üzerindeki bir sıcaklıkta tutulma 

süresinin b-laktoglubulinin %99 denatürasyonuna neden olduğu ve böylece kazein misellerinin agregasyonu 

nedeniyle karakteristik yoğurt pıhtısı üretildiği bilinmektedir. Bu nedenle, süt suyu yoğun bir ısıl işleme tabi 

tutularak serum suyu ayrımı önlenebilir (Lucey, 2002).  

Isıl işleme tabi tutulan süt mayalama işlemi öncesi inkübasyon sıcaklığının birkaç derece üzerine (42-45°C) kadar 

soğutulmaktadır. Mayalama işlemi yoğurda starter kültür katılması ile gerçekleşir. Düşük oranda kültür, zayıf 

pıhtılı bir ürün oluşumuna sebep olurken yüksek oranda kültür yapısal ve aromatik bozukluklara sebep olmaktadır 

(DairyProcessHandbook, 1995). 

2.1.İnkübasyon 

TS 9786 standardına göre inkübasyon, kültür inoküle edilmiş sütü, 42-45 °C’de 2-3 saat amaca uygun oda veya 

dolaplarda pH derecesi 4,6-4,7 oluncaya kadar bekletilerek yapılır. Kültür eklenen sütlerin yoğurda dönüşümü için  

belirli bir sıcaklık derecesinde belirli bir süre bekletilmesine inkübasyon denir (TSE, 1992). İnkübasyon sıcaklığı 

kullanılan kültürün bileşimine göre 40-45 ℃ arasında, süresi ise standart kültürler kullanıldığında 2,5 – 3 saat, orta 

düzeyde asitleştirici özelliğine sahip kültür katıldığında 6 - 9 saattir. İnkübasyon sıcaklığının seçimi genel yoğurt 

kalitesini etkiler. Genellikle, yoğurtlar yüksek (45,7 °C) veya düşük sıcaklıkta (40 °C) inkübasyon ile hazırlanır. 

Düşük inkübasyon sıcaklıklarının kullanılması, daha uzun inkübasyon sürelerine yol açar ancak daha viskoz bir 

pıhtı formu oluşur ve serum suyu ayrışmasına daha az yatkındır (Lee &Lucey, 2010). Bununla birlikte, daha 

yüksek inkübasyon sıcaklıkları jel ağını pıhtılaşma sırasında yeniden düzenlemelere daha yatkın hale getirir ve bu 

değişiklikler daha fazla serum ayrışmasına yol açabilir (Lee &Lucey, 2010; TSE, 1992). Sonuç olarak, Lee ve 

Lucey (2004), daha serum ayrışması ve yoğurtta dokusal kusurların azaltılması için optimuminokülasyon oranı ile 

düşük inkübasyon sıcaklığını (<40 °C) önermişlerdir (Lee &Lucey,2004). 

İnkübasyon sıcaklığının arttırılması, akış hareket indeksini düşürmekte ve kıvam katsayısını artırmaktadır. Bu 

sonuçlar,  asit gelişimi için optimum inkübasyon sıcaklığını 45 °C, sırasıyla minimum ve maksimum viskozitede 

40 ve 48 °C olarak bulmuşlardır(Shakerv.d., 2002). Yoğurt yapımının en önemli basamaklarından biride 

inkübasyon sonunun belirlenmesidir. İnkübasyon sonu, yoğurdun pH değeri ölçülerek saptanır ve pH 4.7-5.0 

yadatitrasyon asitliği laktik asit cinsinden % 0.8 -1.0 olduğunda hemen soğutma işlemine geçilir.  Ramírez-

Sucre&Velez-Ruiz (2013) daha yüksek sıvı bırakımının genellikle orada daha yüksek bir pH olduğunda meydana 

geldiğini vurgulamışlardır(Ramírez-Sucre&Velez-Ruiz, 2013). Yoğurdun pH'sı<4,0'a ulaştığında, suyun 

hidrasyonunun azaltılmasından dolayı pıhtılaşmaya bağlı olarak serum ayrılması daha görünür hale gelir 

(Pennav.d. 2003). 

2.2Soğutma 

Yoğurdun soğutulması, inkübasyon sonunda fermente üründeki starter kültürlerin çalışmayı durdurmaları ve 

asitlik gelişiminin kontrol edilebilmesi için sıcaklık 10 °C düşürülerek 30-45 dakikada yapılır (TSE, 1992).Diğer 

bir yöntem ilk önce 20-24°C dolayına kadar ve ardından <5°C’ye kadar soğutulmasıdır (DairyProcessHandbook, 

1995).Soğutma yapılamadığı taktirde bakterilerin asitlik gelişimi sebebi ile tat-aroma bozukları ve serum ayrılması 

eğilimi ve depo asitliği artmaktadır(Çağlar&Çağlar, 2013).Katı tip yoğurt üretiminde soğutma işlemi 

fermantasyon sonrası soğutma tünellerinde veya soğuk odalarda soğuk hava sirkülasyonu ile sağlanmaktadır 

(DairyProcessHandbook, 1995).İstenen doku kalitesine sahip bir ürünün elde edilmesinde soğutma hızı kritik 

öneme sahiptir. Çok hızlı soğutma, zayıf bir yapıya neden olabilir ve soğuk depolanma sırasında serum ayrılmasına 

teşvik edebilir (Shah, 2003). 

Sanayi den alınan sonuçlara göre kaliteli bir yoğurt, kültür inoküle edilmiş sütün 42-45 °C’de, kullanılan kültür 

çeşidine bağlı olarak 3-5 saat fermente edilmesi sonucu oluşur ve oluşan yoğurtlarda asitlik ilerleyişinin önüne 

geçebilmek için yoğurt içerisindeki bakteri çalışmasını yavaşlatmak ve tamamen durdurmak amacıyla 18 kg kütleli 

büyük boy kova yoğurtları baz alındığında iki saat içerisinde yoğurt merkez sıcaklığının 20 °C’nin altına 

düşürülmesi gerekmektedir. 
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2.3Depolama 

Yoğurt inkübasyon sonrasında bakteri aktivitesinin durdurulması amacıyla hemen soğutma işlemine tabi 

tutulmaktadır. Bu işlemden sonra nakliye öncesi, yoğurdun viskozitesinin artması için 1-2 gün depoda muhafaza 

edilir. İlk 24-48 saat soğuk depolama sırasında, çoğunlukla hidrasyon ve/veya kazein misellerinin stabilizasyonu 

nedeniyle, pıhtının fiziksel özelliklerinde bir gelişme gözlemlenmiştir. Sıvı bırakımını önlemek için uygun 

hidrasyon gereklidir. Bu nedenle, yoğurdun satışını veya dağıtımını 24-48 saat ertelemek önemlidir (Shah, 2003). 

 

3. YOĞURT KALİTESİNE ETKİ EDEN PARAMETRELER 

Yoğurt yapımında kaliteye etki eden parametreler; sütün cinsi(inek,koyun vs.) ve kuru madde içeriği, starter kültür 

miktarı, süte uygulanan ısıl işlem, inkübasyon sıcaklığı ve yoğurt depolama sıcaklığıdır. Yüksek sıcaklıklarda ısıl 

işlem uygulanan ve daha düşük sıcaklıklarda inkübe edilen sütten yapılan yoğurt jellerinde daha küçük gözenekler 

görülmüştür.Düşük inkübasyon sıcaklıkları serum ayrılımına daha az yatkındır(Lee &Lucey, 2010).Yüksek 

inkübasyon sıcaklıkları daha fazla peynir altı suyu ayrışmasına yol açabilir (Lee &Lucey, 2010;TSE, 1992).Lee 

ve Lucey (2004), daha düşük serum ayrılması ve yoğurtta dokusal kusurların azaltılması için optimum inokülasyon 

oranı ile düşük inkübasyon sıcaklığını (<40 °C) önermişlerdir (Lee &Lucey,2004).Diğer bir çalışmada optimum 

inkübasyon sıcaklığı 45 °C olarak önerilmiştir  (Shakerv.d., 2002). İnkübasyon sonunun belirlenmesi deyoğurt 

kalitesini etkilemektedir. Daha yüksek serum ayrılması genellikle daha yüksek bir pH olduğunda meydana 

gelirken (Ramírez-Sucre&Velez-Ruiz, 2013) yoğurdun pH'sı<4.0'a ulaştığında pıhtılaşmaya bağlı olarak sıvı 

bırakımı daha görünür hale gelmiştir (Pennav.d. 2003).İstenen doku kalitesine sahip bir ürünün elde edilmesinde 

soğutma hızı kritik öneme sahiptir. Çok hızlı soğutma, zayıf bir yapıya neden olmasının yanı sıra soğuk depolama 

sırasında serum ayrılmasına teşvik edebilir (Shah, 2003).Soğutma yapılamadığı taktirde bakterilerin asitlik 

gelişiminden dolayı tat-aroma bozukları, serum ayrılması eğilimi ve depo asitliği artmaktadır (Çağlar&Çağlar, 

2013). 

Kullanılan starter bakterisi tipi ve buna bağlı olarak değişen pH aralığı, inkübasyon sıcaklığı seçimi, inkübasyon 

sonunun belirlenmesi, yoğurt kaplarının kütlesi ve buna bağlı olarak değişen soğutma süresi ve sıcaklığın homojen 

olarak dağılması inkübasyonprosesi boyunca ürün kalitesini etkileyen etmenlerdir. Ayrıca üzeri açık mayalanan 

yoğurtlar için inkübasyon odası havası sterilizasyon ve filtrasyonişlemlerinden geçirilerek ortama verilmelidir. 

İnkübasyon sonrası yoğurt kapları kütlelerine bağlı olarak  soğutulduktan sonra 1-2 gün depoda bekletilir ve satışa 

hazır hale gelir. 

4. SONUÇ 

Bu çalışmada yoğurt kalitesine etki eden parametreler incelenerek inkübasyon odası ve soğutma sistemi 

tasarlayacak kişilere yol gösterilmesi amaçlanmıştır. Fermente olan ürünün inkübasyondan soğutma tamamlanana 

kadar yerinin değiştirilmemesi yapıda bozukluk olmaması açısından gereklidir. Bu nedenle inkübasyonun ve 

soğutmanın aynı oda içerisinde yapılması gerektiği sonucuna ulaşılmış ve bu aşamada dikkat edilecek unsurlar 

incelenmiştir. 
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Özet 

Bu çalışmada Seyitömer termik santralinden temin edilen uçucu külün içeriği dikkate alınarak, yüksek 

konsantrasyonda tespit edilen alüminyum, demir, magnezyum ve kalsiyum elementlerinin giderilmesi 

amaçlanmıştır. Alüminyum, demir, magnezyum ve kalsiyum elementlerinin farklı deneysel şartlarda solüsyona 

alınabilirliğini test etmek amacıyla iki farklı deneysel şart karşılaştırılmıştır. İlk deney setinde aynı sıcaklık ve 

deney sürelerinde sadece hidroklorik asit; ikinci deney setinde ise aynı sıcaklık ve deney sürelerinde hidroklorik 

asit ile birlikte asetik asit kullanılmıştır. Deneysel çalışmalar sonucunda, hidroklorik asit ile birlikte asetik asitin 

kullanıldığı deneysel şartlarda alüminyum, demir, magnezyum ve kalsiyum elementlerinin uçucu külden 

uzaklaştırılmasında pozitif sonuçlar elde edilmiştir. 5 M HCl ve %20’lik asetik asit kullanıldığında, 90 °C ve 240 

dakika reaksiyon süresi sonunda; %87 Al, %48 Fe, %96 Mg ve %100 Ca elementi solüsyona geçmiştir. 

Anahtar Kelimeler: asetik asit, geri kazanım, hidroklorik asit, Seyitömer termik santrali 

 

1. GİRİŞ 

Uçucu kül, evsel katı atıkların yakılması veya termik santrallerde kömür kullanılması gibi farklı prosesler 

sonucunda oluşan, yakma ürünü bir atıktır (Vassilev ve Vassileva, 2007; Meer ve Nazir, 2018). Kullanılan kömüre 

ve uygulanan yakma prosesine bağlı olarak, oluşan uçucu külün kimyasal ve minerolojik yapısı farklılık 

göstermektedir (Benito ve ark., 2001; Sarode ve ark., 2010). Uçucu küller yüksek konsantrasyonda farklı 

elementler içermektedir. Uçucu küller çeşitli elementler içermekle birlikte, S, B, Mo, Cd, Se ve V elementleri 

yüksek mobilite gösterirken; Ba, Co, Ni, Pb ve Zn elementleri düşük mobilite göstermektedir (Nugteren ve ark., 

2002). Yüksek element içerikleri sebebiyle uçucu küllerin çevreye zarar vermeden bertaraf edilmesi, yüksek 

konsantrasyondaki elementlerin giderilmesi gerekmektedir.  

Türkiye’de 1970-2013 yılları arasında, kömür kaynaklı termik santrallerde 20 trilyon ton kömür yakılmıştır. 

Yakılan bu kömürlerin sonucunda oluşan yaklaşık 2 trilyon ton yakma ürünün 150 milyon ton kadarını uçucu 

küller oluşturmaktadır (Osmanlıoğlu, 2014; Yücel 2017). Ülkemizde yıllık olarak %1 oranında uçucu kül, çimento 

ve biriket endüstrisinde kullanılmaktadır (Çelik vd., 2008). Uçucu küllerin büyük çoğunluğu da kimyasal 

özelliklerine bakılmasızın depolanmaktadır (Yücel, 2017).  

Uçucu küllerden metal geri kazanımında öncelikle metalin solüsyona alınması (liç) hedeflenmekte; daha sonra ise 

solüsyona alınan elementin iyon değişimi, presipitasyon veya adsorpsiyon gibi yöntemlerle solüsyondan 

uzaklaştırılması gerekmektedir (Erol ve ark., 2005; Yücel 2017). Tao ve ark. (2014)’nin yapmış olduğu çalışmada, 

uçucu küllerden metallerin solüsyona alınması için etkili deney şartı olarak pH 1’de,  sıvı/katı oranı (w/w) 14:1 ve 

10 saat reaksiyon süresi tespit edilmiştir. Daha sonra liç solüsyonuna biyoelektrokimyasal ve elektroliz 

yöntemlerinin kombinasyonları uygulanarak, solüsyondan %98,5 Cu(II), %95,4 Zn(II), %98,1 Pb/II) 

uzaklaştırmışlardır.  

 

 

2. MATERYAL VE METOD 

2.1. Ön Muamele İşlemi 

Liç aşamasından önce uçucu kül içerisinde bulunan, suda çözünebilir elementlerin atıktan uzaklaştırılması, 

safsızlıkların giderilmesi amacıyla ön muamele adımı gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla uçucu kül örneği katı/sıvı 

oranı 1:2 olacak şekilde distile su ile oda sıcaklığında 100 rpm’de 2 saat yıkanmıştır. Süzülen numune tekrar aynı 
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şartlarda yıkandıktan sonra, elde edilen liç solüsyonu HNO3 ile pH≈2 civarına getirilerek ICP-OES cihazında 

element analizi yapılmıştır. Filtre üzerinde kalan uçucu kül numunesi ise etüvde105 °C’de 24 saat kurutulduktan 

sonra liç işlemi için hazır hale getirilmiştir.    

2.2. Taguchi Deneysel Tasarımına Göre Dizayn Edilen Giderim Çalışmaları 

Bu çalışmada Seyitömer Termik Santrali’nden temin edilen ve karakterizasyonu yapılan (Sayılgan ve Kürklü, 

2018) maden atığından farklı deneysel şartlarda alüminyum, demir, kalsiyum ve magnezyum elementlerinin 

solüsyona alınabilirliği test edilmiştir. Bu amaçla daha önceki çalışmamızdan elde ettiğimiz ön çalışmalar 

sonuçları dikkate alınarak (Sayılgan ve Kürklü, 2018), daha iyi liç şartlarını belirlemek üzere deneysel şartlar 

değiştirilmiştir. Bu çalışma, sadece HCl kullanılan deneysel çalışmalar (Tablo 1) ve HCl ile birlikte asetik asitin 

reaktant  (Tablo 2) olarak araştırıldığı deneysel çalışmalar yürütülmüştür. Tüm deneyler ön yıkamadan geçirilmiş 

uçucu kül ile 1/10 katı/sıvı oranında (g/mL), 50 mL hacminde, 150 rpm’de yürütülmüştür. Daha sonra her iki 

deneysel şartlardaki giderim verimleri karşılaştırılmıştır. Sadece HCl kullanılan Taguchi deneysel tasarım 

düzenine göre oluşturulmuş deney şartları Tablo 1’de gösterilmiştir.  

Tablo 1. HCl ile yapılan deneysel çalışmalarda yürütülen Taguchi deney tasarımı 

Deney   Sayısı 

A B C 

HCl kons (M) Deney Süresi (dak) Sıcaklık (°C) 

1 1 (1 M) 1 (30 dk) 1 (50) 

2 1 (1 M) 2 (240 dk) 2 (70) 

3 1 (1 M) 3 (450 dk) 3 (90) 

4 2 (3 M) 2 (240 dk) 1 (50) 

5 2 (3 M) 3 (450 dk) 2 (70) 

6 2 (3 M) 1 (30 dk) 3 (90) 

7 3 (5 M) 3 (450 dk) 1 (50) 

8 3 (5 M) 1 (30 dk) 2 (70) 

9 3 (5 M) 2 (240 dk) 3 (90) 

 

Örneğin, Tablo 1’de 1 nolu deney için; deneyler 50 mL hacminde 1/10 katı/sıvı oranında (g/mL), 150 rpm’ de 

yürütülmüştür. Tablo 2’de HCl ile birlikte asetik asitin kullanıldığı deneysel şartlar gösterilmiştir.  

Tablo 2. HCl ve asetik asit ile yapılan deneysel çalışmalarda yürütülen Taguchi deney tasarımı 

Deney   Sayısı 

A B C 

HCl ve asetik asit karışımı Deney Süresi (dak) Sıcaklık (°C) 

1 1 (1 M HCl + %20’lik ağırlıkça asetik asit) 1 (30 dk) 1 (50) 

2 1 (1 M HCl + %20’lik ağırlıkça asetik asit) 2 (240 dk) 2 (70) 

3 1 (1 M HCl + %20’lik ağırlıkça asetik asit) 3 (450 dk) 3 (90) 
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4 2 (3 M HCl + %20’lik ağırlıkça asetik asit) 2 (240 dk) 1 (50) 

5 2 (3 M HCl + %20’lik ağırlıkça asetik asit) 3 (450 dk) 2 (70) 

6 2 (3 M HCl + %20’lik ağırlıkça asetik asit) 1 (30 dk) 3 (90) 

7 3 (5 M HCl + %20’lik ağırlıkça asetik asit) 3 (450 dk) 1 (50) 

8 3 (5 M HCl + %20’lik ağırlıkça asetik asit) 1 (30 dk) 2 (70) 

9 3 (5 M HCl + %20’lik ağırlıkça asetik asit) 2 (240 dk) 3 (90) 

 

Örneğin, Tablo 2’de 1 nolu deney için deneyler 50 mL hacminde 1/10 katı/sıvı oranında (g/mL), 150 rpm’ de, 1 

M HCl içerisine %20’lik asetik asit eklenerek, 50 °C’de 30 dakikada yürütülmüştür. 

3. SONUÇ  

3.1. Karakterizasyon ve Ön Muamele Sonuçları 

Orijinal uçucu kül numunesinin karakterizasyonu sonucunda, uçucu kül numunesinde yüksek konsantrasyonda 

39.400 mg/kg Al, 30.100 mg/kg Ca, 56.900 mg/kg Fe ve 20.000 mg/kg Mg tespit edilmiştir. Daha önceki 

çalışmalarımızda orijinal uçucu kül numunesi ile doğrudan farklı şartlarda liç çalışmaları yapılmış olmuş, deney 

süreleri sonunda Al ve Fe giderim verimlerinin %10-20 civarında kaldığı tespit edilmiştir (Sayılgan ve Kürklü, 

2018). Bu durumun yetersiz reaktant konsantrasyonları, yetersiz deney süresi gibi sebeplerle olabileceğinin 

yanında; Ca ve Mg gibi yüksek konsantrasyonda bulunan elementlerin girişim yapabileceği sebebiyle de 

olabileceğinden dolayı bu çalışmada öncelikle distile su ile yıkama işlemi sonrasında Ca ve Mg elementlerinin bir 

kısmının uzaklaştırılması hedeflenmiştir.  

Yapılan ön muamele deneyleri sonucunda, Ca elementinin yaklaşık olarak %52 oranında uzaklaştırıldığı tespit 

edilmiştir. Diğer elementlerin ise distile su ile yıkama sonrasında uzaklaştırılmadığı gözlenmiştir. Diğer aşamada 

yapılan tüm giderim çalışmalarında iki kez distile su ile yıkanmış uçucu kül örneği ile giderim yapılmıştır. 

 

3.2. Taguchi Deney Tasarımı Sonuçları 

Taguchi deney tasarımına göre sadece HCl ile yapılan deneysel çalışmaların sonuçları Tablo 3’de; HCl ve asetik 

asit ile yapılan deneysel çalışmaların sonuçları ise Tablo 4’de gösterilmiştir. 

Tablo 3. HCl ile yapılan deneysel çalışmaların sonuçları 

Deney No 
Giderim Verimleri (%) 

Alimünyum Demir Kalsiyum Magnezyum 

1 14,43 2,95 86,70 33,67 

2 42,44 11,37 129,12 58,28 

3 64,11 20,37 160,66 80,44 

4 29,86 11,02 103,82 47,71 

5 63,86 25,85 135,15 72,94 

6 28,69 11,27 103,28 47,68 
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7 44,36 21,51 111,78 58,10 

8 23,90 14,06 97,46 45,91 

9 79,24 37,26 144,63 82,83 

 

Tablo 4. HCl ve asetik asit ile yapılan deneysel çalışmaların sonuçları 

Deney No 
Giderim Verimleri (%) 

Alimünyum Demir Kalsiyum Magnezyum 

1 13,98 3,10 96,86 37,04 

2 34,35 8,47 119,49 52,72 

3 65,28 23,74 193,23 93,34 

4 30,06 13,28 110,8 52,26 

5 56,70 25,01 142,07 73,50 

6 29,49 13,08 117,58 52,50 

7 41,06 24,80 121,98 60,26 

8 22,51 15,22 102,37 46,45 

9 86,70 47,50 167,97 95,51 

 

Tablo 3 ve Tablo 4 karşılaştırıldığında tüm deneysel şartlar için asetik asitin giderim verimlerine olumlu etkisi 

gözlenmiştir. Kalsiyumun tüm deneysel şartlarda yaklaşık %100’ünün giderildiği mümkün olmuştur. HCl ve 

asetik asitin birlikte kullanıldığı durumlardaalüminyum ve demir giderimlerinde de iyileşmeler görülmüştür. 

Optimum deney şartı olarak 5 M HCl ve %20’lik asetik asitin kullanıldığı, 90 °C ve 240 dakika deney süresi 

sonunda (Tablo 4: 9 nolu deney); %86,5 Al, %47,5 Fe, %167 Ca ve %95 Mg giderimi elde edilmiştir. Bu değerler 

literatür çalışmaları ile karşılaştırıldığında oldukça başarılı sonuçlar edilmiştir. Literatür çalışmalarında, Al ve Fe 

elementlerinin diğer elementlere göre daha düşük oranlarda solüsyona alınabildiği gözlenmiştir (Meer ve Nazir, 

2018). 

Taguchi deney tasarımına gore oluşturulan deneysel çalışmalar sonucunda regresyon eşitlikleri oluşturulmuş ve 

aşağıda verilmiştir. 

Fe = - 19,7 + 6,36 A + 5,57 B + 6,58 C               R2 = 83,3%   R2(adj) = 73,3%                                             (1) 

Al = - 28,3 + 4,42 A + 13,9 B + 17,6 C               R2 = 83,3%   R2 (adj) = 73,2%                                            (2) 

Ca = 51,2 - 3,77 A + 17,7 B + 20,0 C                 R2 = 91,3%   R2 (adj) = 86,0%                                             (3) 

Mg = 1,90 + 2,41 A + 11,9 B + 14,0 C               R2 = 90,3%   R2 (adj) = 84,5%                                             (4) 

 

Eşitliklerde A reaktant konsantrasyonunu, B reaksiyon süresi, C sıcaklığı göstermektedir. Örneğin 1 nolu eşitlikte, 

tüm değişkenler Fe giderimine pozitif etki yapmış olmakla beraber, sıcaklığın artışı (C) ile Fe giderimi daha fazla 

artmıştır. Fe, Al ve Mg giderimi için tüm değişkenler pozitif etki yapmış olmakla birlikte; Ca giderimi için reaktant 
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konsantrasyonunun olumsuz etki yaptığı gözlenmektedir. Bu durum, Ca elementi halihazırda solüsyona kolayca 

geçebildiği için, daha fazla reaktant Ca giderimini olumsuz etkilemiştir. 

4. TARTIŞMA 

Bu çalışmada Seyitömer termik santralinden temin edilen uçucu kül içeriğinde, yüksek konsantrasyonda tespit 

edilen alüminyum, demir, kalsiyum ve magnezyum elementlerinin solüsyona maksimum oranda alınarak, atıktan 

uzaklaştırılması amaçlanmıştır. Bu sebeple, daha önceki çalışmalarımız ışığında deneysel şartlar değiştirilerek 

giderim verimlerinde önemli ölçüde ilerleme gözlenmiştir. 5 M HCl ile birlikte %20’lik asetik asit kullanıldığı 

deneysel çalışmalarda, 90 °C’de 240 dakika deney süresi sonrasında yaklaşık olarak %87 Al, %48 Fe, %168 Ca 

ve %96 Mg giderimi elde edilmiştir. Bu çalışmanın devamı olarak daha sonraki çalışmalarımızda solüsyona alınan 

bu elementlerin solvent ekstraksiyon veya presipitasyon gibi yöntemlerle solüsyondan uzaklaştırılarak, uçucu kül 

numunesinden yüksek konsantrasyondaki elementlerin geri kazanılması araştırılacaktır. 
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Özet 

Türkiye’deki yapı stoğunun büyük bir kısmında, profesyonel destek almaksızın bilinçsiz bir şekilde inşaa 

edilmelerinden ve arsa koşulları nedeniyle burulma düzensizlikleri bulunmaktadır. Burulma düzensizlikleri, 

deprem durumunda önemli hasarlara sebep olabileceğinden, bu çalışmada planda burulma düzensizliği bulunan 

betonarme çerçeveli binaların deprem performansları Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY-2018) esaslarına 

göre incelenmiştir. Çalışmada aynı plana sahip fakat kolon boyutlarının farklı olması nedeniyle burulma 

düzensizliği katsayısı 1.10 ve 1.21 olan 5 katlı 2 adet bina dikkate alınmıştır. TBDY 2018’de mevcut binaların 

deprem performansını belirlemek için doğrusal ve doğrusal olmayan yöntemler önerilmiştir. Doğrusal olmayan 

yöntem olarak Artımsal İtme Yöntemi ve Zaman Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Yöntem önerilmiştir. Bu 

çalışmada, dikkate alınan binaların deprem performansı Artımsal İtme Yöntemi (AİY) ile belirlenmiş ve AİY 

uygulanırken sabit tek modlu yöntem kullanılmıştır. Binaların matematik modeli SAP 2000 programında 

hazırlanmış ve doğrusal olmama durumu kolon ve kiriş taşıyıcı elemanların uçlarına plastik mafsal atanarak 

sağlanmıştır. Bulunan sonuçlar Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik 2007 kurallarına 

göre elde edilen performanslar ile karşılaştırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: TBDY 2018, DBYBHY 2007, deprem, performans, doğrusal olmayan analiz 

1. GİRİŞ 

Bir deprem kuşağı olan ülkemizde niteliksiz imalatlar sonucu bilinçsizce imal edilen yapı stoğunun hızla artmış 

olması dikkatleri yapı performansına çevirmiştir.  Son yıllarda yapı performansını belirlemek üzerine yoğun 

çalışmalar yürütülmektedir. İlk defa depreme dayanıklı yapı tasarımının önemi daha fazla vurgulanarak 2007 

Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik (DBYBHY-2007) hazırlanmış ve bu yönetmelik 

içine 7. Bölüm olan “Mevcut Yapıların Değerlendirilmesi ve Güçlendirilmesi” eklenmiştir. Gelişen teknoloji ile 

oluşturulan matematik modellerin çözümüne ilişkin geliştirilen yöntemler her geçen gün biraz daha gelişmiş ve 

yeni güncelleme gereksinimleri doğurmuştur. 2016 yılında taslak metni yayınlanan ve 1 Ocak 2019 tarihi itibariyle 

yürürlüğe girecek olan yeni deprem yönetmeliği 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY) yayınlanmıştır. 

Bu yönetmelikte şekil değiştirmeye göre tasarım ve değerlendirme hususları ilave edilmiş ve performans hesapları 

binanın mevcut ya da yeni yapılma durumuna göre detaylandırılmıştır. Bu durum da daha evvel yapılmış olan 

hesaplamaların ne derecede sapma göstereceğine dair merak oluşturmuştur. Yapılan bu çalışmada plansal olarak 

burulma düzensizliği içeren farklı iki yapının DBYBHY-2007 (Denizer 2012) ve TBDY-2018’e göre bina 

performans karşılaştırmasını yapmak amaçlanmıştır. 

2.YAPI PERFORMANS BELİRLEMESİ 

TBDY-2018’de sünek elemanlar için kesit düzeyinde üç hasar sınırı ve bunların sınır koşullarını meydana getirdiği 

Şekil 1’de gösterildiği gibi dört adet hasar bölgesi bulunmaktadır. Hasar sınırları iyiden kötüye doğru sıralanırsa 

Sınırlı Hasar (SH), Kontrollü Hasar (KH) ve Göçme Öncesi Hasar (GÖ) durumları olarak sıralanabilir. Sınırlı 

Hasar ilgili kesitte sınırlı miktarda elastik ötesi davranışı, Kontrollü Hasar kesit dayanımının güvenli olarak 

sağlanabileceği elastik ötesi davranışı, Göçme Öncesi Hasar durumu ise kesitte ileri düzeyde elastik ötesi davranışı 

tanımlamaktadır. Gevrek olarak hasar gören elemanlarda bu sınıflandırma geçerli değildir.  

Eleman bazında performans belirlenirken; ilgili elemanın en fazla hasar gören kesiti göz önüne alınır. Eleman 

performanslarından yola çıkarak bina performansı elde edilmektedir. Her performans seviyesi için TBDY-2018 

Bölüm 15’te gerekli koşullar, ilgili performans seviyelerine ilişkin donatı ve beton birim şekil değiştirme sınır 

değerleri ve bunların nasıl hesaplanacağına dair yöntemler detaylı şekilde açıklanmıştır. 

mailto:csoycan@gmail.com
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Şekil 1. Kesit Hasar Bölgeleri ve Performans Sınır Değerleri 

 

2.1 Kullanılacak Yöntemin Seçilmesi 

2018-TBDY yönetmeliği binaların tasarım ve değerlendirmeleri için belli hesap kısıtlamaları getirmiştir. Aşağıda 

belirtilmiş olan Tablo 1’den görüleceği üzere ilgili yapının Deprem Tasarım Sınıfı (DTS), Deprem Yer Hareketi 

Düzeyi, Bina Yükseklik Sınıfı(BYS) ve yapının mevcut ya da yeni yapılacak bir yapı olmasına ilişkin tasarım ve 

değerlendirme için belli performans hedefleri konulmuştur. Bu bağlamda incelemek istediğimiz yapımız 5 katlı, 

mevcut ve betonarme bir yapı olduğu için yönetmelik içinde belirtilmiş ilgili tablolardan BYS=6, kullanılacak 

deprem yer hareketi düzeyi 50 yılda aşılma olasılığı %10 olan standart tasarım deprem yer hareketi DD-2 ve 

deprem tasarım sınıfı olarak da DTS=4 olarak belirlenmiştir. Binanın değerlendirmesinde Şekil Değiştirmeye Göre 

Değerlendirme ve Tasarım (ŞGDT) yöntemi kullanılacaktır. 

 

Tablo 1. Deprem Tasarım Sınıflarına Göre Yeni Yapılacak veya Mevcut Binalar için 

Performans Hedefleri ve Uygulanacak Değerlendirme Tasarım Yaklaşımları 
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2.2 Şekil Değiştirmeye Göre Değerlendirme Kapsam ve Hesap Yöntemleri 

ŞGDT ile doğrusal olmayan sünek davranışa dair şekil değiştirme talepleri ile gevrek davranışa dair dayanım 

talepleri elde edilir. Elde edilen bu talepler, öngörülen performans hedefinin şekil değiştirme ve dayanım 

kapasiteleri ile karşılaştırılır. Mevcut binalar için yapılan bu talep karşılaştırmaları sonucunda performans 

hedeflerinin aşılıp aşılmadığı gösterilerek performans saptaması yapılır. 

TBDY-2018’de yapı performansı elde edebilmek için iki yöntem önerilmiştir. Bunlardan ilki İtme Yöntemleri 

olarak anılmaktadır. Bu yöntem kendi içinde BYS kriterine göre ikiye ayrılmış olup BYS≥5 olan yapılar için Tek 

Modlu İtme Yöntemleri ve BYS≥2 olan yapılar için Çok Modlu İtme Yöntemleri olarak ikiye ayrılmıştır. İkinci 

olarak ise tüm binalar için uygulanabilecek ancak özellikle yüksek binalar için kullanımı zorunlu olan Zaman 

Tanım Alanında Doğrusal Olmayan Hesap Yöntemidir. 

ŞGDT’ye göre doğrusal olmayan davranışı yapıya iki farklı davranış modeline göre yansıtabiliriz. Bunlardan 

birincisi çubuk eleman olarak modellenebilen çerçeve sonlu elemanları kolon ve kirişler için kullanılabilen Yığılı 

Plastik Davranış Modeli, ikincisi de Yayılı Plastik Davranış Modelidir.  

2.2.1 Sabit Tek Modlu İtme Yöntemi 

Çalışmada kolon boyutları farklı olmasından dolayı burulma düzensizliği η=1.10 ve η=1.21 olan 5 katlı iki farklı 

yapının Sabit Tek Modlu İtme Analizi yöntemi ile itme analizi yapılarak performans sonuçları elde edilmiştir. Bu 

yöntem 2007-DBYBHY yönetmeliğinde Artımsal Eşdeğer Deprem Yükü yöntemi olarak anılmaktadır.  

Sabit Tek Modlu İtme Yöntemi’nde, gözönüne alınan deprem doğrultusunda her bir itme adımında katlara 

etkiyen deprem yükü artımları deprem dışı yüklemelerden sonraki ilk adımda belirlenen ve analiz 

boyunca hiç değiştirilmeyen sabit mod şekli ile orantılı olarak tanımlanır. Analiz sonunda elde edilen 

Tepe Yerdeğiştirmesi-Taban kesme kuvveti eksenlerine sahip olan eğriye İtme Eğrisi denir. İtme eğrisi 

eksenlerine koordinat dönüşümü yapılarak eksenleri Modal Yerdeğiştirme-Modal Sözde İvme olan Modal 

Kapasite Diagramı elde edilmiştir. Hesabın son aşamasında bu diyagram, tanımlanan deprem etkisi 

altında modal yerdeğiştirme talebinin ve buna bağlı olarak taşıyıcı sistemde meydana gelen iç kuvvet ve 

plastik şekildeğiştirme taleplerinin hesaplanmasında esas alınır. 

2.2.1.2 Yöntemin Kullanılabilmesi İçin Gerekli Koşullar  

Sabit Tek Modlu İtme yönteminin kullanılabilmesi için gerekli olan şartlardan ilki herhangi bir katta ek 

dışmerkezlik gözönüne alınmaksızın doğrusal elastik davranış esas alınarak hesaplanan burulma düzensizliği 

katsayısı’nın η≤1.40 koşulunu sağlamasıdır. İkinci koşul ise doğrusal elastik davranış baz alınarak 

hesaplanan hakim titreşim moduna ait taban kesme kuvveti etkin kütlesinin, rijit perdelerle çevrelenen 

bodrum katlara ait kütleler hariç bina toplam kütlesine oranı 0.70’ten daha az olmamalıdır.  

2.3 Modellemede Yapılan Kabuller 

Matematik model oluşturulurken SAP2000 programından faydalanılmıştır. Model oluşturulurken kolon ve kirişler 

çubuk eleman olarak modellenmiş ve kolonların temele ankastre olarak mesnetlendikleri varsayılmıştır. 

Döşemenin her katta kendi düzlemi içinde rijit diyafram davrandığı kabul edilmiştir. Yapısal elemanların tümü 

Yığılı Plastik Davranış Modeline göre modellenmiş ve tüm elemanlarda çatlamış kesite ait eğilme rijitlikleri 

dikkate alınmıştır. 

3.ANALİZ VE HESAPLAMALAR 

3.1 Yapı Bilgisi 

İncelenen yapıların ikisi de 5 katlı binalardır. Zemin sınıfı ZC, kat yüksekliği 3m, beton sınıfı C25, donatı çeliği 

S420’dir. Kiriş boyutları her iki yapıda da 30x50 olarak boyutlandırılmış ve aynı donatı düzeni ile donatılmışlardır. 

Kolon boyutları MODEL-1 olarak bahsedilen modeldeki kolon boyutları 70x40 ve 50x50’dir. MODEL-2 olarak 

bahsedilen modeldeki kolon boyutları 90x40 ve 50x50’dir. İlgili binaların tipik kalıp planları Şekil 2’de 

gösterilmiştir. 
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Şekil 2. MODEL-1 ve MODEL-2 Binalarının Tipik Kalıp Planları 

 

TBDY 2018 ile birlikte deprem haritaları da güncellenmiş ve elektronik ortam üzerinden hizmete sokulmuştur. Bu 

sayede binanın inşa edileceği alan koordinatları sisteme girilerek yatay ve düşey elastik spektrumlarını elde 

ediyoruz. Bu da hesaplarımızı bir derece daha hassas yapmış oluyor. Aşağıdaki şekilde ilgili modeller için 

https://tdth.afad.gov.tr/main.xhtml sitesi üzerinden elde edilmiş olan yatay elastik spektrum görülmektedir. Bu 

sisteme bilgiler girildiği zaman ilgili koordinat ve zemin türüne ait spektrum bilgileri de otomatik olarak 

hesaplanmaktadır.  

Şekil 3. Deprem Tehlike Haritalarından Elde Edilen Yatay Elastik Spektrum ve Değerleri 

 

3.2 İtme Analizi 

MODEL-1 ve MODEL-2; TBDY-2018’de İtme Analizinin uygulanabilmesi için belirtilen koşulları 

sağlamaktadırlar. Her iki deprem doğrultusuna ait hâkim mod periyodları ve bu doğrultudaki kütle katılım oranları 

aşağıda Tablo 2’de verilmiştir. X doğrultusu için kütle katılım oranı 0.70’ten küçük çıktığından itme analizi Y 

doğrultusunda uygulanmıştır. 

 

https://tdth.afad.gov.tr/main.xhtml
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Tablo 2. Modellere Ait Hâkim Mod ve Kütle Katılım Oranları 

MODEL-

1 
Periyot 

Etkin Kütle Oranı MODEL-

2 
Periyot 

Etkin Kütle Oranı 

X doğrultusu Y doğrultusu X doğrultusu Y doğrultusu 

Mod 1  1.11 0 0.80 Mod 1  1.11 0 0.80 

Mod 2 1.04 0.69 0 Mod 2 1.02 0.58 0 

Bu veriler ışığında hâkim mod periyodları gözönüne alınarak itme analizi yapılmış ve ilgili modellere ait itme 

eğrileri elde edilmiştir. Şekil 4’te her iki modele ait Y doğrultusunda yapılan itme analizi sonucu elde edilen itme 

eğrileri verilmiştir.  

Şekil.4 MODEL-1 ve MODEL-2 için Y Doğrultusu İtme Eğrileri 

 

Y doğrultusunda elde edilen itme eğrilerine denklem (1) ve (2) yardımıyla koordinat dönüşümü uygulanmış ve 

bunun sonucunda eksenleri 1. moda ait modal ivme ve modal yerdeğiştirme olan modal kapasite diyagramları elde 

edilir. (Şekil.5) 

                                                                                                                              (1) 
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Şekil 5.MODEL-1 MODEL-2 Modal Kapasite Diyagramları 

 
İtme analizi sonrasında elde edilen modal kapasite diyagramı yardımıyla binaların elastik ötesi yerdeğiştirme 

istemleri denklem (3) kullanılarak hesaplanmış ve MODEL-1 için 0,251m, MODEL-2 için 0,2498m bulunmuştur.  

Analiz sonucunda kirişlerde oluşan plastik mafsallara ait plastik dönme istemleri okunmuş ve bu dönme 

değerlerinden denklem (4)de gösterildiği gibi plastik eğrilik istemleri hesaplanmıştır. Kirişlerde kesit analizi için 

XTRACT programı kullanılarak moment eğrilik diyagramları elde edilmiştir. Programa sargılı ve sargısız beton 

modelleri olarak TBDY 2018’de belirtildiği üzere Mander Beton Modeli verileri girilmiş ve donatı çeliği için 

pekleşme göz önünde bulundurulmuştur. Hesaplanan akma eğriliği plastik mafsallara ait plastik dönme değeriyle 

toplanarak aşağıda gösterilen (5) denklemindeki gibi toplam eğrilik elde edilmiştir. Buradan her bir kiriş için 

toplam eğriliğe karşılık gelen beton ve donatı çeliğine ait birim şekil değiştirme istemleri hesaplanmıştır. Elde 

edilen bu birim şekil değiştirmeler her bir performans seviyesi için ayrı ayrı hesaplanan beton ve donatı birim şekil 

değiştirmeleri ile hesaplanmıştır. Kesit düzeyinde bulunan hasar seviyelerinden eleman bazındaki hasar seviyesine 

geçilmiştir. Şekil 6’ da her iki modele ait kirişlerin hasar seviyeleri görülmektedir. 

 

u(p)
xN1=ΦxN1 Γx1 d1

(p)                                                                                                                                                                                            (3)         
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 = 
l




                                                                                                                            (4)

 

ΦT= ΦY + ΦP                                                                                                                                   (5) 

 

 

Şekil 6. Eleman Bazında Kolon Hasar Sınırları 

 
Kolonlar için de yine aynı mantık geçerlidir. SAP2000 programı sonucu elde edilen plastik mafsallara ait plastik 

dönme istemleri denklem (4) yardımıyla plastik eğrilik değerlerine dönüştürülür. XTRACT programı yardımıyla 

kesit analizi yapılarak her kolon tipi için ayrı ayrı akma eğriliği hesaplanır ve denklem (5) kullanılarak toplam 

eğriliğe geçilir. Kolonlarda kirişlerde yapılan hesaptan farklı olarak yönetmelikte belirlenmiş her bir performans 

seviyesine göre her kolon tipine göre aşağıdaki Şekil 6’dan örnek olarak görüleceği üzere Normal Kuvvet-Eğrilik 

Diyagramı oluşturulur. Her kolon kesiti için hesaplanan eğrilik değerleri ilgili diyagrama okutularak kesit bazında 

hasar seviyesi okunur. Kesit bazında okunan hasar seviyeleri ilgili kolon için eleman hasar seviyelerine 

dönüştürülür.  

Şekil 6. 50x50 Kolon için Normal Kuvvet Eğrilik Diyagramı 

 
Kolonlarla ilgili olarak son olarak performans seviyesinin belirlenebilmesi için hasar durumuna göre ilgili kata 

gelen kesme kuvvetini karşılama oranları hesaplanır ve performans belirlemesi için gerekli tüm veriler elde edilmiş 

olur. Tablo 4’te her iki modele ait kolonların eleman bazındaki hasar seviyeleri görülmektedir. 
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Tablo 4. Eleman Bazında Kolon Hasar Sınırları 

 

 

4. SONUÇ  

Sonuç olarak TBDY-2018’ e yapılan performans değerlendirmesinde her iki model de yönetmelikte hedef 

gösterilen Kontrollü Hasar Performans seviyesine ulaşamamıştır. Aynı modeller için DBYBHY-2007 

yönetmeliğine göre Denizer (2012) tarafından yapılan çalışmada, binaların DBYBHY-2007’de belirtilen 

performans hedefini sağlamadığı gösterilmiştir. Denizer (2012) tarafından DBYBHY-2007’ye göre yapılan itme 

analizleri sonucu MODEL-1 0.252m, MODEL-2 0.2521m modal yerdeğiştirme değerleri hesaplanmıştır. Aynı 

modeller için 2018 yönetmeliğine göre analiz tekrarlandığında MODEl-1 için 0.251m, MODEL-2 için 0.2498m 

hesaplanmıştır. 2007 yönetmeliğine göre yapılan değerlendirmede MODEL-1 için ileri hasar bölgesine geçen kiriş 

oranı %20’nin üstüne çıkmıştır. 2018 yönetmeliğine göre yapılan analizde ise MODEL-1 kirişlerinin %14’ü ileri 

hasar bölgesine geçmiştir. MODEL-2’de ise kirişlerin %2si göçme performans bölgesinde, %6.5’i ileri hasar 

performans bölgesinde çıkmıştır. Kolonlar için 2007 yönetmeliğine göre yapılan çözüm de her iki model için de 

1.kat kolonlarının tamamı belirgin hasar bölgesinde çıkmış olmasına karşın 2018 yönetmeliğine göre yapılan 

değerlendirmede MODEL-2 birinci kat kolonlarında göçme bölgesine geçen kolonlar olmuştur.  

5. TARTIŞMA 

Burulma düzensizliği farklı iki yapı incelemesi sonucu olarak bu durumun yapı performansında değişime sebep 

olduğu görülmüştür. Aynı yapılar kat sayıları arttırılarak ve aynı zamanda da farklı hesap yöntemleri kullanılarak 

her iki yönetmeliğin vermiş olduğu sonuçlar tartışılmalıdır. 
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Özet 

Üretimde esneklik, daha verimli süreçler ve maliyetlerde azalma. Bütün bunlar, üretim yapan her endüstriyel 

işletmenin talep ettiği ortak isteklerdir. Rekabetin her geçen gün hızla arttığı bu pazar ortamında, üretim yapan 

işletmeler, üretimde esnekliği, verimli üretim süreçlerini ve maliyetleri azaltmayı hedeflemektedirler. Rekabet 

avantajlarından en iyi şekilde yararlanmanın yolu, entegre ve yenilikçi elektrifikasyon, otomasyon ve 

dijitalleştirme çözümleri ile gerçekleştirilebilir. Mühendislik ve operasyonlarda ki verimliliği arttırmayı, işletme 

maliyetlerini azaltmayı ve ürün kalitesini geliştirmeyi amaçlayan işletmeler için, endüstriyel otomasyon kontrol 

sistemleri ve dijitalleşme ön plana çıkmaktadır. Dijital dönüşümün tamamlanması, mühendislik ve tasarımdan, 

otomasyona, bilişim teknolojileri (BT) ve yaşam döngüsü yönetimine kadar birçok disiplini içerir. Dijitalleşmeyi 

benimsemek, karmaşık olan birçok farklı disiplinde çalışan, en iyi çözümü sunabilen, farklı uzman bilgilerinin 

birleştirilmesinde yatmaktadır. Bu strateji aynı zamanda Endüstri 4.0’ı tanıtmak için 2011'de Alman hükümetinin 

başlattığı stratejik iş birliğinin ardındaki motivasyondur. Buhar gücüyle çalışan mekanik sistemlerin kullanımı ile 

başlayan endüstri devrimi gelişerek günümüzde dördüncü sanayi devrimi olarak adlandırılmakta, dijitalizasyon ve 

Endüstri 4.0 kavramları ile ifade edilmektedir. Bu çalışmada, hem endüstriyel otomasyon ve kontrol sistemlerinin 

hem de Endüstri 4.0 konseptinin uygulama süreçleri ile ilgili temel kavramları ve örnek bir uygulamayı ele 

alacağız. Bir taraftan üretim yapan endüstriyel işletmelerin dijital fabrikalara geçiş süreçlerinde yaşadıkları 

zorlukları irdelerken, diğer taraftan dijital akıllı fabrikaların avantajlarını örnekleri ile göreceğiz.                              

Anahtar Kelimeler: Endüstri 4.0, akıllı üretim, akıllı fabrika, IIoT, endüstriyel otomasyon ve kontrol sistemleri 

 

1. GİRİŞ 

Dünyanın her yerinde üretim yapan şirketler, globalleşen Dünya ekonomisi içinde çok ciddi rekabet şartları ile 

karşı karşıya kalmaktadırlar. Rekabet ettikleri firmalara göre daha avantajlı hale gelebilmeleri için, üretim 

maliyetlerinde azalmayı, daha fazla üretim esnekliğini ve daha verimli süreçleri sağlamak zorundadırlar. Bunlar 

hemen hemen her sektörde üretim yapan işletmelerin ortak taleplerinden biridir.                                                                              

Çok ciddi rekabetlerin olduğu farklı sektörler içinde en önemli unsurlardan biri rekabetçiliktir. Üretim yapan bu 

şirketlerin, rekabet ettikleri diğer şirketlere göre avantaj sağlayacakları en iyi yol, entegre ve yenilikçi 

elektrifikasyon, otomasyon ve dijitalleştirme çözümleri ile olabilir.  

Proses kontrol ve otomasyon sistemlerini kullanarak, üretim organizasyonları sistemleri daha düşük maliyetle 

yönetebilir, süreç bilgisini optimize edebilir ve enerji verimliliğini artırabilir (Edgar ve Pistikopoulos, 2018). 

Mühendislik ve operasyonlardaki verimliliği arttırmayı, işletme maliyetlerini azaltmayı ve ürün kalitesini 

geliştirmeyi amaçlayan işletmeler için endüstriyel otomasyon sistemleri ve dijitalleşme ön plana çıkan en önemli 

unsurlardır. Dijitalleşme ve akıllı üretim söz konusu olduğunda, dünyanın birçok yerinde üretim yapan işletmeler, 

genellikle veri kullanılabilirliği ve tutarlılığı ile ilgili temel meseleleri ele almak zorunda kalmaktadır. 
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Ardışık birçok farklı sistemden oluşan proseslerin endüstriyel otomasyon ve kontrol sistemleri uygulamaları 

‘proses otomasyonu’ kavramı olarak adlandırılmaktadır. Kimya, ilaç, demir-çelik, çimento vb. sektörler proses 

endüstrilerine örnek verilebilir.  

Proses ve tesis verilerini analiz edip etmemek, sistem bileşenlerini uygulamak ya da sadece süreçleri geliştirmek 

gibi alınan kararlarda, dijital hizmetler giderek daha önemli bir rol oynamaktadır.                                                          

Endüstri 4.0, ilk olarak Alman Hükümeti tarafından 2011 yılında dünyaya tanıtıldı. Buhar gücüyle çalışan mekanik 

sistemlerin kullanımı ile başlayan endüstri devrimi, elektriğin icadı, elektronikleşme ve bilgi teknolojilerinin 

endüstriye entegrasyonu ile günümüzdeki halini almıştır. Tarih boyunca sektörel gereksinimlerin; hızlı, güvenilir 

ve yenilikçi bir anlayış ile karşılamaya çalışan endüstri, hızla gelişen teknoloji olanakları sayesinde şimdilerde 

yeni bir sanayi devrimi olan Endüstri 4.0'ın başlangıcındadır. 

Endüstri 4.0, modüler yapılı akıllı fabrikalarda, fiziksel işlemleri siber-fiziksel sistemler ile izleyerek, nesnelerin 

birbirleriyle ve insanlarla iletişime geçmesini ve bu sayede de merkezi olmayan kararların verilmesini yani akıllı 

üretimi hedeflemektedir. 

Tamamen birbirine entegre ve endüstriyel ağa bağlı üretim yapan fabrikalar, makineler ve cihazlar, minimum 

manuel müdahale gerektiren akıllı ve kısmen özerk bir şekilde hareket edebilecektir (Monostori, 2014). 

Endüstri 4.0 olarak bilinen dördüncü sanayi devrimi, yenilenebilir enerji kaynaklarını entegre ederek sürekli 

büyüyen enerji talebini yönetmek için modernleştirilmiş enerji şebekesinin sistematik bir şekilde uygulanmasının 

önünü açmıştır (Faheem ve ark., 2018). 

Akıllı üretim, gerçek zamanlı ve yüksek değerli destek sistemlerini kullanarak, müşteri taleplerine hızlı yanıt 

veren, enerji ve malzeme kullanımını en aza indiren, sürdürülebilirliği, üretkenliği, yeniliği ve ekonomik rekabeti 

radikal bir şekilde geliştiren, koordineli ve performans odaklı bir üretim girişimini mümkün kılmıştır (Yuan ve 

ark., 2017). 

Nesnelerin İnterneti (ioT), endüstriyel internet, bulut temelli üretim (Gao ve ark., 2015) ve akıllı üretim gibi yeni 

kavramlar, Endüstri 4.0, internet ve destekleyici teknolojilerin, fiziksel nesneleri, insan aktörleri, akıllı makineleri, 

üretim hatlarını ve üretim hatlarını bütünleştiren bir omurga olarak hizmet ettiği son teknolojik ilerlemeleri ifade 

eder (Schumacher ve ark., 2016). 

 

Endüstriyel cihazların birbirleriyle haberleşip, tam bir entegrasyonun sağlanmasına ‘tümleşik dijitalizasyon’ adını 

veriyoruz. Böylece endüstriyel ağa bağlı tüm cihazlardan veri okuyabilirken aynı zamanda, tüm cihazlar birbirleri 

ile haberleşebiliyor. İşte Endüstri 4.0’ın ortaya çıkmasındaki en önemli unsurlardan biride budur. Akıllı 

cihazlardan oluşan endüstriyel bir ağ ve bunları yönetebilen akıllı yazılımlar.                                                                                   

Endüstri 4.0’dan bahsedebilmemiz için öncelikle saha seviyesinde endüstriyel otomasyon ve kontrol sistemlerinin 

doğru kurgulanması ve projelendirilmesi gerekir. Saha seviyesinde, prosese uygun doğru cihazların tanımlanması, 

programlanması ve doğru verilerin oluşturulması Endüstri 4.0’ın başlangıcı için önemli bir adımdır. Doğru 

tanımlanmayan, kurgusu hatalı veya eksik bir endüstriyel otomasyon ve kontrol sisteminin üzerine Endüstri 4.0’ı 

inşa etmek mümkün olmayabilir.                                                                                                       

Bu makalede, hem endüstriyel otomasyon ve kontrol sistemleri hem de Endüstri 4.0 konseptine uygun devreye 

aldığımız bir uygulama örneğini ele alacağız. Bir taraftan üretim yapan endüstriyel işletmelerin dijital fabrikalara 

geçiş süreçlerinde yaşadıkları zorlukları irdeleyip, diğer taraftan dijital akıllı fabrikaların avantajlarını devreye 

aldığımız örnek uygulama ile göreceğiz.  
Yazılımını ve devreye almasını yaptığımız bu örnek uygulamada, endüstriyel kontrol sistemi olarak 

programlanabilir lojik kontrol cihazı (PLC) ve sistem parametrelerinin girildiği ve izlendiği insan makine arabirimi 

(HMI) endüstriyel cihazlar kullanılmıştır. 

Sistemde kullanılan PLC kontrol sistemi ile canlı haberleşerek, istenilen bilgilerin okunması, data base’e (DB) 

kaydedilmesi, kaydedilen verilerin izlenmesi ve istenilen raporların alınması için Endüstri 4.0 konseptine uygun 

web tabanlı kendi geliştirdiğimiz yazılımımız ile örnek uygulamanın sağladığı faydaları irdeleyeceğiz. 

Bu uygulama hem bilimsel hem de pratik bir amaca hizmet etmektedir. Endüstri 4.0 konseptine uygun bu 

uygulama, Endüstri 4.0’ın sağladığı faydaları ortaya çıkarmaktadır. Aynı zamanda bu makalede anlatılan proje 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                          1653 

 

 

detayları endüstriyel otomasyon ve kontrol sistemleri ile dijitalizasyonun bir arada olduğu güzel bir örnek teşkil 

etmektedir. Son dönemde çok gündemde olan dördüncü sanayi devrimini gerçekleştirme çabasında olan kişilere 

de yeni fikirler verecektir.   

Bu makalede, ilk olarak endüstriyel otomasyon ve kontrol sistemleri ile ilgili temel kavramlar anlatılmaktadır 

(bölüm2). Bölüm 3’te Endüstri 4.0 ve dijitalizasyon’da kullanılan teknolojiler tanıtılacaktır. Bölüm 4’de ise, hayata 

geçirdiğimiz örnek uygulamayı ele alacağız. 

 Bölüm 5’te yaptığımız bu uygulama ile Endüstri 4.0’ın sağladığı faydaları ve geliştirilmesine yönelik 

önerilerimizi sunacağız. 

2. ENDÜSTRİYEL OTOMASYON VE KONTROL SİSTEMLERİ TEMEL KAVRAMLAR 

Endüstriyel otomasyon ve kontrol sistemleri (EOKS), endüstriyel süreçleri çalıştırmak ve/veya otomatikleştirmek 

için kullanılan cihazları, sistemleri ve kontrolleri içeren farklı kontroller sistemlerini tanımlamak için kullanılan 

bir terimdir (Boyes ve ark., 2018). 

    

2.1. PLC 

Endüstriyel otomasyon uygulamalarında en çok PLC cihazları kullanılmaktadır. PLC cihazları endüstriyel 

ortamlar için tasarlandığı için uzun ömürlü ve güvenilir cihazlardır. Ancak, yüksek bir donanım fiyatına sahiptirler. 

Ayrıca, PLC cihazlarını programlamak için kullanılan yazılım lisansları için ayrıca ücret alınmaktadır (Hoxha ve 

ark., 2016). Her makine veya proses, sistem performansı ihtiyaçları ve algoritma açısından farklıdır. Sistem 

performans ihtiyaçlarını karşılayabilen güçlü ve güvenilir PLC cihazı, her makine ve proses için büyük önem 

taşımamaktadır.  

Bu yüzden, bizde yapacağımız uygulama için performansı yüksek Siemens S7-1200 PLC kontrol cihazlarından, 

CPU 1215 modelini kullandık.  CPU 1215 modelinin teknik özellikleri Tablo 1’de gösterilmiştir (Siemens AG1, 

Erişim:10 Kasım 2018). 

  

Tablo 1. CPU 1215 modelinin teknik özellikleri 

Özellikler CPU 1215C 

Versiyon DC/DC/DC  

Çalışma belleği, entegre 125 KB 

Eklenebilir hafıza alanı, entegre 4 MB 

Hafıza kartı SIMATIC Hafıza kartı (opsiyon) 

Dijital input/output, entegre 14 / 10 

Analog input, entegre 2 

Analog output, entegre 2 

İşlem kapasitesi 1024 byte inputlar için, 1024 byte outputlar için 

Sinyal kartı genişleme kapasitesi Maksimum 1 

Sinyal modülleri genişleme kapasitesi Maksimum 8 

İletişim modülleri genişleme kapasitesi Maksimum 3 

      

 

2.2. Dağıtılmış giriş ve çıkış modülleri                                                                                                                                                                           

Endüstriyel otomasyon ve kontrol sistemlerinde son yıllarda dağıtılmış I/O modülleri kullanılmaya başlanmıştır. 

Aynı şekilde ‘proses otomasyonu’ uygulamalarında da dağıtılmış I/O modüllerinin kullanımı hızlı bir yükseliş 

göstermiştir. Özellikle ‘proses otomasyonu’ uygulamalarında tesis içindeki cihazlar ve sensörler daha geniş bir 

alan içine dağılmaktadır. Bu bölgelerden sinyallerin PLC üzerindeki I/O modüllerine elektriksel bağlantılarının 

yapılması, hem ciddi bir işçiliğe hem de yüksek maliyetlere neden olmaktadır. Oysaki, PLC kontrol sistemini 

merkez kontrol odasında tutup, I/O modüllerini sahaya yani cihazların ve sensörlerin yakın yerlerine 
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dağıttığımızda, yapılacak elektriksel kablo bağlantıları en aza iner, buda zaman ve kablo maliyetini minimuma 

indirmektedir.  

2.3. HMI  

Hem makine otomasyonu hemde proses otomasyonu uygulamalarında, makinenin ya da prosesin işleyişini 

izlemek, uyarı ve alarm mesajlarını görebilmek için PLC’den sonra en çok kullanılan cihazlardan biride HMI 

cihazlarıdır. 

Makinenin ya da prosesin anlık izlenmesi ve PLC programına bilgi girişi için yapmak için kullanılır. HMI 

cihazlarının, teknik özelliklerine ve ekran boyutlarına göre farklı modelleri bulunmaktadır. 

HMI mühendisliği proses uygulamalarında denetim kontrolü için ara yüzler bir bilgi entegrasyonu görevi olarak 

nitelendirilebilir. Bu, özellikle yüksek performanslı HMI'nın temel öğesi olan yapılandırma ekranları için 

geçerlidir (Urbas ve ark., 2016).  

Uygulamamızda, PLC ile birlikte HMI cihazı olarak yine Siemens’in bir ürünü olan KTP1200 operator panel (OP) 

kullanılmıştır. Operatörün görmek istediği verileri ve aynı zamanda sistemde oluşan hata ve alarm mesajları bu 

HMI cihazında gösterilmiştir. HMI KTP1200 basic OP’nin teknik özellikleri Tablo 2’de gösterilmiştir (Siemens 

AG2, Erişim:10 Kasım 2018). 

Tablo 2. HMI KTP1200 basic OP’nin teknik özellikleri 

 Özellikler SIMATIC HMI KTP1200 BASIC 

Ekran   

Ekranın dizaynı TFT geniş ekran, LED arka aydınlatma 

Ekran diyagonal 12 in 

Ekran genişliği 261.1 mm 

Ekran yüksekliği 163.2 mm 

Renk sayısı 65 536 

Çözünürlük (pixels)   

● Yatay görüntü çözünürlüğü 1 280 Pixel 

● Dikey görüntü çözünürlüğü 800 Pixel 

Işıklandırma   

● MTBF Işıklandırma (25 °C) 20 000 h 

● Arka ışık kısılabilir Evet 

Klavye yazı tipleri   

● Fonksiyon tuşları   

— Fonksiyon tuşlarının sayısı 10 

● LED'li Tuşlar Hayır 

● Sistem tuşları Hayır 

● Sayısal klavye Evet; Ekran klavyesi 

● Alfanümerik klavye Evet; Ekran klavyesi 

Dokunmatik operasyon   

● Dokunmatik ekran olarak tasarla Evet 

Kurulum tipi / montaj   

Montaj konumu Dikey 

Dikey formatta montaj mümkündür Evet 

Manzara biçiminde mümkün olan Montaj Evet 
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Dış havalandırma olmaksızın izin verilen 

maksimum eğim açısı 
35° 

Besleme gerilimi   

Besleme gerilim türü DC 

Anma değeri (DC) 24 V 

 

2.4. Endüstriyel Ağ  

Endüstriyel işletmelerde, endüstriyel otomasyon ve dijitalizasyon uygulamalarında üzerinde durulması gereken en 

önemli noktalardan biri oluşturulacak endüstriyel ağ sisteminin doğru ekipman ve algoritma ile yapılmasıdır. 

Üretim yapan endüstriyel işletmelerin çalışma ortamında oluşabilecek vibrasyon, nem, sıcaklık vb. olumsuz 

koşullar, elektronik ekipmanların düzgün çalışmalarını etkilemektedir. Endüstriyel ağ sistemine bağlanacak 

cihazların bu ortamlarda çalışmaya uygun üretilmiş olmaları gerekmektedir. 

 

3. ENDÜSTRİ 4.0 ve DİJİTALİZASYON’DA KULLANILAN TEKNOLOJİLER 

Endüstri 4.0 ve dijitalizasyondan bahsedebilmek için öncelikle en çok gündemde olan ana bileşenleri hakkında 

kısa bir bilgilendirme yapmakta fayda olabilir. Endüstri 4.0 konseptinin içinde farklı birçok teknolojiler 

bulunmaktadır. Bu teknolojiler, başlı başına ayrı uzmanlık ve yeterlilik gerektirmektedir.  

 

3.1. Endüstriyel internet of things (IIoT) uygulamaları 

Bilişim teknolojileri (BT) ve otomasyon teknolojileri (OT) hızlı ve şaşırtıcı bir hızla büyümektedir. Özellikle son 

yıllarda aşağıdaki konularda uygulamalar ciddi biçimde artmaktadır. Örneğin; yüksek performanslı kablosuz ve 

kablolu ağ, bulut tabanlı veri merkezi, altyapı, hizmet olarak platform ve yazılım, yüksek performanslı bilgi işlem, 

yüksek performanslı veri tabanları, IoT cihazları, gelişmiş model tabanlı kontrol ve otomasyon, yapay zeka, gerçek 

zamanlı, yüksek sadakat modelleme ve yüksek performanslı bilgi işlem, görselleştirme ve sanal gerçeklik (Edgar 

ve Pistikopoulos, 2018). Dünyanın IIoT vizyonu, birbirine bağlı akıllı şeylerin, daha büyük bir sistemin veya akıllı 

üretimi oluşturan sistemlerin bir parçası olarak faaliyetin olduğu bir yerdir (Conway, 2015). 

 

3.2. Siber-Fiziksel Yönetim Sistemleri 

Siber Fiziksel sistemler (SFS) sensörler ve aktüatörler yardımıyla fiziksel dünyayı sanal bilgi işlem dünyasıyla 

bağlar. Farklı kurucu bileşenlerden oluşan SFS’ler iş birliği ile global davranışları oluşturur. Bu bileşenler gerçek 

dünya ile etkileşimde bulunmak için genellikle gömülü teknolojiler dahil olmak üzere yazılım sistemleri, iletişim 

teknolojileri, sensörleri/aktüatörleri içermektedir. SFS, siber ve fiziksel bileşenleri modern sensör, hesaplama ve 

ağ teknolojilerini kullanarak etkin bir şekilde entegre edebilen bir sistemdir (Zeadally ve Jabeur, 2016). 

 

3.3. Bulut Uygulamaları 

Bulut bilişim, kullanıcı uygulamalarına uygun altyapı desteği sağlamak için sonsuz ve ucuz kaynakların talep 

edilmesini vaat ediyor. Bu nedenle, maliyetleri azaltmak ve yeniden yapılandırmayı otomatikleştirmek için 

uygulamalarını buluta taşımaya çalışan birçok işletme tarafından giderek daha fazla kabul görmektedir. Bu 

işletmeler, bulutta uygulama dağıtımına ve yeniden yapılandırılmasına destek sağlayan ücretsiz veya özel bulut 

platformları tarafından desteklenir (Kritikos ve Massonet, 2016). 

 

3.4. Dikey ve Yatay Entegrasyon: 

Endüstri 4.0 uygulamalarında, üretim süreçlerinin tüm aşamalarının sisteme dahil olmasına Dikey ve Yatay 

Entegrasyon denir. Endüstri 4.0’ın temelinde olması gereken birbirine bağlantılı tüm sistemlerin, sürekli olarak 

birbiri ile haberleşmesi ve gerektiğinde birbirlerini izleyip kontrol edebilmeleridir. 
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3.4. Siber Güvenlik 

Endüstri 4.0 bileşenlerinden önemli bir tanesi de siber güvenliktir. Bilgisayar ve iletişim sistemlerinin 

entegrasyonu SFS’de çok ciddi savunmasızlığa yol açmıştır. Bu siber güvenlik tehdidi fiziki altyapı, ekonomi ve 

toplumu önemli ölçüde etkileyebilir. Geleneksel BT ortamlarında, yetkisiz kullanıcıların korunan bir ağ alanındaki 

hassas verilere erişme ve bunları yönetme isteğinde sahip çok sayıda saldırı durumu vardır. 

 

 

3.7. Büyük Veri ve Veri Analitiği 

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte, birbiri ile haberleşen cihazların sayısı her geçen gün artmakta, üretilen veriler 

buna bağlı olarak büyümektedir.  

Büyük veri terimi, geçtiğimiz on yılda popüler hale gelmiştir. Büyük veri, geleneksel yöntemlerde çok büyük veya 

karmaşık veri kümelerini analiz etmek için kullanılır. Özellikle büyük verilerin, excel gibi tablo programları 

kullanılarak kolayca depolanamayacak veya analiz edilemeyecek gibi durumlarda ortaya çıkmaktadır (Cobb ve 

ark., 2018).  

  

4. ENDÜSTRİ 4.0 UYGULAMA ÖRNEĞİ 

Bu makalede, motor üretim hattının endüstriyel kontrol ve otomasyonu için yaptığımız uygulamamızı aynı 

zamanda sistemden alınan verilerin izlenmesi ve kontrolü için Endüstri 4.0 konseptine uygun kendi yazılımımızı 

örnek olarak ele alacağız. Bu örnekte, stator, rotor ve montaj hatlarından oluşan toplam 3 ayrı hattın endüstriyel 

otomasyon kontrol sistemleri kullanılarak, endüstriyel otomasyon alt yapısı devreye alınmıştır. Hat toplamda 44 

istasyondan meydana gelmektedir. Toplamda 326 adet farklı veri anlık olarak dinlenmektedir. 

İstasyona giren ve istasyondan çıkan her palet anlık olarak takip edilmektedir. Her paletin üzerine RFID cip 

yerleştirilmiştir. Her istasyonun girişinde ve çıkışında bir adet RFID okuma/yazma kafası bulunmaktadır. RFID 

okuma/yazma kafası ile paletin istasyona girdiği saat (milisaniye hassasiyetinde), istasyondan çıktığı saat ve 

ürünün istasyondaki işlem süresi DB’e kaydedilmiştir.  

Bununla birlikte ürünün seri numarası ile mevcut ürünün hangi iş emrine bağlı olduğu bilgisi işletmenin veri 

tabanından alınmıştır. Üç hattın ayrı ayrı endüstriyel otomasyon ve kontrol sistemleri yazılımları için PLC 

programla yazılımları ile HMI operatör panel programları devreye alınmıştır. 

Stator üretim hattında bulunan paletlerin üzerine motorun stator kısmı yerleştirilmiş ve tüm üretim süreçleri 

programlanmıştır. Aynı şekilde, rotor üretim hattında bulunan paletlerin üzerine motorun rotor kısmı yerleştirilmiş 

ve tüm üretim süreçleri programlanmıştır. Montaj hattında ise, motorun iki parçası olan stator ve rotorun 

birleştirilerek motorun son halinin meydana gelmesi için gerekli olan program yazılmıştır. Buna göre aşağıdaki 

süreçler anlık olarak takip edilebilmektedir. 

 Ürünün palet numarası 

 Ürünün seri numarası 

 Ürünün bağlı olduğu iş emri 

 Ürünün istasyona giriş tarih/saati 

 Ürünün istasyondan çıkış tarih/saati 

 Ürünün istasyondaki işlem süresi 

 Ürünün istasyondan çıkarken işlemin başarılı olup olmadığı bilgisi (ok /ret)  

Tüm bu bilgiler anlık olarak DB’e kaydedilmiştir. Sistem çalıştığı süre içerisinde herhangi bir sebepten ötürü 

(elektrik kesintisi, sistemin durdurulması vb.) hattın duruşu söz konusu olduğunda program çalışmaya devam eder 

ve bu kesinti zamanını ve tekrar iletişim kurulduğu zamanı (ms) kaydeder. Oluşan ağ bağlantısı problemlerinden 
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dolayı erişim sağlanamıyor ise, yine bağlantının kesildiği ve geri geldiği zamanlar kayıt edilir. Ayrıca bu süre 

zarfında istasyonlardan geçen ürün miktarları (her bir istasyon için) ayrı ayrı kaydedilir. Bu sayede hem istasyon 

hem de hat bazında gerçek üretim verileri elde edilmiş olur. 

Endüstriyel otomasyon ve kontrol sistemleri yazılımları ile yapılan ve devreye alınan bu uygulamanın dijitalleşme 

ve Endüstri 4.0 konseptine uygun hale getirilmesi için web tabanlı kendi yazılımımızı geliştirdik.  

İşletmenin lokal server’ında çalışan programımız anlık olarak endüstriyel kontrol sistemi olan Siemens S7-1200 

PLC ile yine kendi yazdığımız .dll haberleşme programımızla haberleşerek sistemle ilgili önemli bilgiler, MS SQL 

DB’e kaydedilmiştir. Hem tasarımını hem de yazılımını kendi yazılım ekibimiz tarafından geliştirdiğimiz Endüstri 

4.0 konseptine uygun web tabanlı yazılımımız ile, işletmenin üç ayrı hattının izlenmesi ve analizlerinin yapılması 

sağlanmıştır. Bu geliştirdiğimiz yazılımımız ile işletmenin üretimi ile ilgili bilgiler anlık olarak izlenmekte, bu 

verilerle ilgili raporlar alınabilmektedir. Bu yazılım sayesinde, üretim hatları anlık olarak izlenebildiği gibi, elde 

edilen veriler DB’de tutulduğu için, geçmişe dönük bilgilere de istenildiği zaman kolaylıkla ulaşılmaktadır. 

 

5. SONUÇ  

Dünyanın her yerinde üretim yapan şirketler, rakipleriyle ciddi mücadele etmek zorunda kalıyorlar. Bunun için 

tüm üretim süreçlerinin, kontrolü, izlenmesi ve doğru yönetilmesi büyük önem taşıyor. 

Üretim yapan işletmelerin dijital dönüşüm süreçleri, işletmenin dijital olgunluk seviyesine göre farklılık 

göstermektedir. Bazı işletmeler için dijital dönüşüm, çok rahat ve az maliyetli olabilirken, bazı işletmeler için zor 

ve yüksek maliyetli olabilmektedir. 

Devreye almasını ve yazılımızı yaptığımız ‘akıllı fabrika, akıllı üretim’ izleme ve verimlilik sistemi projesi ile 

üretim süreçlerinin tüm adımları dijitalleştirilmiştir. 

Saha seviyesindeki, endüstriyel kontrol ve otomasyon uygulamamız ve verilerin izlenmesi ve raporlanmasını 

sağlayan Endüstri 4.0 yazılımımız ile üretimde ciddi verimlik sağlanmıştır. 

Üretimin tüm süreç bilgileri ve sahadan toplanan tüm sensör bilgileri anlık olarak DB’e kaydedilmiştir. Böylece, 

işletmeye, geçmiş üretim verilerin kullanılabilirliği ve analiz yapabilme yeteneği kazandırılmıştır. Buna bağlı 

olarak, üretim prosesinde %40 daha hızlı üretim elde edildiği gözlenmiştir. 

Gerçek yarı mamul tüketim bilgisine dayanan analizler sayesinde, doğru malzeme planlaması yapılması 

sağlanmıştır. Buda şirket hammadde maliyetlerini ciddi oranda düşürmüştür. 

Kullandığımız endüstriyel otomasyon ve kontrol sistemleri ürünleri ile entegre çalışan ‘üretim yönetim sistemi’ 

yazılımımız, üretim operasyonlarının dijitalleştirilmesi ve uygulanmasını sağlarken bir dijital prosesin gereği olan 

izlenebilirliğin sağlanması da işletmeye ciddi avantajlar getirmiştir. 

Endüstri 4.0 yazılımız ile üretimin tüm süreçleri anlık olarak izlenir, sistemde oluşan bir arıza, en kısa zamanda 

yetkili kişiler tarafından tespit edilerek çözümü sağlanır. Böylece, sistemin uzun süre hatasız çalışması sağlanmış 

olur. Sürekli ve hatasız çalışan bir üretim sisteminde, üretimin verimliği en üst düzeye çıkmaktadır. 

Ayrıca, sistemin sürekli izlenmesini ve sistemden alınan verilerin DB’e kaydedilmesini sağlayan Endüstri 4.0 

yazılımız ile üretim bilgileri anlık olarak kaydedilip izlenebilmekte, istenildiğinde rapor alınabilmektedir. 

Bu bilgileri kullanarak, üretim planlaması yapan yöneticiler gerek çalıştıracakları personel sayılarını gerekse 

personellerin vasıflarını daha rahat ve hızlı belirleyebilmektedirler. Buda üretim yapan işletmenin eleman 

optimizasyonunu doğru yapmasını ve verimliliğin artmasını, böylece eleman maliyetlerinin düşmesini sağlamıştır. 

Kurduğumuz bu sistemin, endüstriyel kontrol ve otomasyon uygulamasını ve Endüstri 4.0 yazılımını geliştirerek 

daha teknolojik bir sistem kurmak mümkündür. Bununla ilgili bizim önerilerimiz şöyle sıralanabilir. 

 

1.Kurduğumuz bu sistemin ERP sistemi ile tam entegrasyonu sağlanarak, tüm işletme süreçlerinin üretim ile 

entegre çalışması sağlanabilir.  
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2. Üretimi yapılan motorların üzerine, üretim tanımının olduğu barkod yazılabilir. Böylece, üretimi yapılan her 

motorun üretim yaşam döngüsü kontrol altına alınmış olacaktır. 

 

“Bu çalışma İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans 

programında sürdürmekte olduğum, ÜRETİM SEKTÖRÜNDEKİ İŞLETMELERDE ENDÜSTRİ 4.0’A 

GEÇİŞ İÇİN DİJİTAL OLGUNLUK SEVİYESİNİN BELİRLENMESİ:YENİ BİR MODEL ÖNERİSİ” 

başlıklı tezimden üretilmiştir. 
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Özet 

Mimari sebepler ve bilinçsiz yapılaşma nedeniyle Türkiye’deki bina stoğunun birçoğunda düzensizlikler 

bulunmaktadır. Bu düzensizliklerin, deprem sırasında yapılarda oluşacak hasarları arttıracağı açıktır. Yapı 

stoğundaki mevcut düzensizliklerinden biri de planda kiriş süreksizlikleridir. Bu çalışmada, planda düzensizliği 

bulunan, kat planları aynı olan, 5 ve 7 katlı betonarme çerçeveli iki bina dikkate alınmıştır. Sözkonusu iki binanın 

deprem performansları Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (TBDY) 2018’e göre incelenmiştir. TBDY 2018’de 

performans değerlendirmesi için doğrusal ve doğrusal olmayan yöntemler olmak üzere iki yöntem mevcuttur. 

Doğrusal olmayan hesap yöntemi için ise, itme yöntemi ve zaman tanım alanında doğrusal olmayan yöntem olmak 

üzere iki yöntem önerilmiştir. Bu çalışmada performans değerlendirmesi için doğrusal olmayan yöntemlerden biri 

olan itme yöntemi, sabit tek modlu olarak kullanılmıştır. Binalar analitik olarak SAP2000 programı ile 

modellenmiştir ve doğrusal olmama durumu kiriş ve kolon taşıyıcı elemanların uçlarına plastik mafsal 

tanımlanarak sağlanmıştır. Plastik mafsal tanımında yığılı plastisite kabulü yapılmıştır. Ayrıca, TBDY 2018’e göre 

elde edilen performanslar, Deprem Bölgelerinde Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik 2007 kurallarına göre 

elde edilen deprem performansları ile de karşılaştırılmış ve sonuçlar irdelenmiştir. 
 

Anahtar Kelimeler: Düzensizlik, betonarme bina, doğrusal olmayan yöntem, performans değerlendirmesi, itme 

analizi 

 

1. GİRİŞ 

Mimari sebepler ve bilinçsiz yapılaşma sebebiyle Türkiye’deki mevcut bina stoğunun birçoğunda düzensizlikler 

bulunmaktadır. Ülkemizdeki yapı stoğunu oluşturan yapıların çoğunluğu –özellikle Marmara Bölgesinde- yıkıcı 

deprem riskinin tehditi altında olduğu düşünüldüğünde, bu düzensizliklerin, deprem sırasında yapılarda oluşacak 

hasarları arttıracağı açıktır. Bir binanın katlar arasında kütle, rijitlik, dayanımlarında ani değişiklikler veya simetrik 

olmayan kat planları, döşeme süreksizlikleri ve planda çıkıntıların bulunması, o binada düzensizlik oluşturan 

etkenlerden bazılarıdır. Bu tür etkenler, binada yumuşak veya zayıf bölgeler oluşturur ve genellikle bu bölgeler 

dinamik yükler altında yapılarda hasarın başladığı yerlerdir. Yüklerin derecesine göre bu hasarlar ilerleyerek 

yapının göçmesine sebep olabilirler. Binalar da ani kütle ve rijitlik değişimlerinin binanın göçme durumuna zemin 

hazırlaması nedeniyle binaların depreme dayanıklı tasarımında bu ani değişimler sınırlandırılmıştır [12-13]. 

Deprem yönetmelikleri mevcut binaların deprem performansının belirlenmesi için doğrusal ve doğrusal olmayan 

yöntemleri önermektedir [2,7,8,12,13]. Son yıllarda yapılan çalışmalarda, planda veya düşeyde düzensiz binaların 

deprem davranışını belirlemek için doğrusal elastik olmayan yöntemlerin daha güvenilir sonuçlar verdiği 

görülmektedir. 

Konuyla ilgili olarak, Arslan vd. [1], burulma düzensizliği ve planda düzensizlikleri bulunan dört farklı binanın 

doğrusal ve doğrusal olmayan yöntemlerden yararlanarak deprem etkisi altında performanslarını değerlendirmiş 

ve yöntemlerin sonuçları karşılaştırılmıştır. Mahdi ve Gharaie [10], planda düzensiz olan binaların deprem 

performansını itme yöntemi ve zaman tanım alanında doğrusal olmayan yöntemlerle değerlendirmiş ve itme 

yönteminin zaman tanım alanında hesap yöntemine göre daha gerçekçi sonuçlar verdiğini ve geliştirilmesinin daha 

kolay olduğunu ifade etmiştir. Chopra ve Goel [4], asimetrik binaların deprem performansını belirlemek için 

genişletilmiş statik itme yöntemini geliştirmiştir. Chopra ve Goel [5] ve Chopra ve Chintanapakdee [3], 
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genişletilmiş statik itme yönteminin klasik tek modlu itme yöntemine göre, daha çok modu göz önüne aldığından 

daha gerçekçi sonuç verdiğini belirtmiştir. Gökdemir vd. [9]  tarafından deprem etkisi altında burulma 

düzensizliğinin bina davranışına etkisini farklı binalar üzerinde araştırılarak karşılaştırılmıştır. 

TBDY (2018)’de, binaların deprem performanslarının değerlendirilmesinde doğrusal hesap yöntemleri, itme 

yöntemleri ve zaman tanım alanında hesap yöntemi olmak üzere üç yöntem önerilmiştir [12]. Bu çalışmada, X 

eksenine göre asimetrik ve bazı akslarda kirişlerde süreksizlikleri bulunan, kat planları aynı 5 ve 7 katlı iki binanın 

deprem performansları TBDY (2018)’e göre doğrusal olmayan analiz yöntemlerinden biri olan sabit tek modlu 

itme analizi yönteminden yararlanılarak değerlendirilmiştir. Bulunan sonuçlar daha önce Şahin [11] ve Duman [6] 

tarafından incelenen binaların DBYBHY (2007)’ye göre performans değerlendirmesiyle karşılaştırılmıştır. Bu 

bağlamda planda düzensizliğin ve kat sayısının deprem performansına etkisi de irdelenmiştir. TBDY (2018) göre 

yapılan değerlendirmede, B1/2 binası için İHB ve GB performans düzeyine geçen kiriş ve kolonlar, kiriş 

süreksizliğinin olduğu bölgelerde yoğunlaşmaktadır. Bu da kirişlerin süreksizliğinin bina performansına olan 

olumsuz etkisini göstermektedir. 

2. HESAP YÖNTEMİ VE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ 

2.1.İncelenen Bina 

Kat planları aynı, 5 ve 7 katlı iki binanın kat planları Şekil 1’de gösterilmiştir. Binaların isimlerinin 

tanımlanmasında, 5 katlı bina B1/1, 7 katlı bina ise B1/2 olarak adlandırılmıştır. Bina kat planları incelendiğinde, 

yapıların X eksenine göre asimetrik olduğu ve aynı eksende bazı akslarda kirişlerde süreksizlik olduğu 

görülmektedir. Döşeme kalınlıkları 15 cm’dir ve duvar yükleri iç duvarlar için 6.25kN/m2 ve dış duvarlar için 

9.5kN/m2 alınmıştır. 

 

 

Şekil 1. B1/1 ve B1/2 binaları kat planı 

 

Beton karakteristik basınç dayanımı 25 MPa, donatı çeliği için akma dayanımı 420 MPa’dır. B1/1 ve B1/2 

binalarına ait betonarme çerçeve sistemindeki tüm kiriş kesitleri 30cm/50cm, kolon kesitleri ise B1/1 binası için 

50cm/50cm, B1/2 binası için 60cm/60cm olarak boyutlandırılmıştır. Kiriş ve kolon kesitleri için boyut ve donatı 

bilgileri Tablo 1 ve Tablo 2’de verilmiştir. Bina yerel zemin sınıfı ZC olup, yönetmelikte zemin cinsi çok sıkı 

kum, çakıl ve sert kil tabakaları veya ayrışmış, çok çatlaklı zayıf kayalar olarak tanımlanmıştır. Zemin 

parametreleri; üst 30m’deki ortalama kayma dalgası hızı (Vs)30, 360 m/s ile 760 m/s arasında, üst 30 m’deki 

ortalama standart penetrasyon darbe sayısı (N60)30, 50’den büyük ve üst 30 m’deki ortalama drenajsız kayma 

dayanımı (Cu)30,  250 kPa’dan büyük olarak yönetmelikte tanımlanmıştır. 
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Tablo 1. Kiriş boyutları ve donatıları 

Kesit Kesit boyutu Alt Donatı  Üst Donatı  Yanal Donatı (mm) 

Kiriş 30/50 3Ф16 5Ф16 Ф10/100 
 

Tablo 2. Kolon boyutları ve donatıları 

Bina Kesit boyutu Donatı oranı,  Yanal Donatı 

B1/1 50/50 0.01 Ф10/100 

B1/2 60/60 0.01 Ф10/100 

 

2.1.Doğrusal Olmayan Analiz 

Binaların üç boyutlu modellenmesi, analizi ve performans değerlendirmesi yapılırken SAP 2000 programından 

yararlanılmıştır. Kiriş kesitlerine ait moment-eğrilik analizleri, kolon kesitlerine ait karşılıklı etki diyagramları X-

TRACT programından alınmıştır. Binaların deprem etkisi altında performansının belirlenmesinde sabit tek modlu 

itme yöntemi kullanılmıştır.  

Sabit tek modlu itme yöntemlerinin uygulanabilmesi için herhangi bir katta ek dışmerkezlik göz önüne 

alınmaksızın doğrusal elastik davranışla hesaplanan burulma düzensizliği katsayısı’nın  Ƞbi < 1.4 koşulunun 

sağlaması ve gözönüne alınan deprem doğrultusunda, doğrusal elastik davranış esas alınarak hesaplanan hakim 

titreşim moduna ait etkin kütlenin toplam bina kütlesine (rijit perdelerle çevrelenen bodrum katlarının kütleleri 

hariç) oranının en az 0.70 olması zorunludur. Bu bağlamda B1/1 ve B1/2 binalarının Tablo 3’de de belirtildiği 

gibi, X yönündeki hakim titreşim moduna ait taban kesme kuvveti etkin kütlesinin, toplam bina kütlesine oranı 

0.70 oranının altında kaldığında binaların X yönünde itme analizi yapılamamıştır. 

 

Burulma düzensizliği hesabında TBDY 2018’den yararlanılmıştır. Burulma düzensizliği ve burulma davranışı 

Şekil 2’de gösterilmiştir. Burulma düzensizliği katsayısı Denklem (1)’e göre hesaplanır. 

Ƞbi = (∆i)mac / (∆i)avg                         .                                                                                                                              (1)                                                     

Katların rijit diyafram olarak davrandığı düşünülürse, i’nci bir kattaki minimum göreli kat ötelemesi, (∆i)min ve 

i’nci bir kattaki minimum göreli kat ötelemesi, (∆i)max olmak üzere ortalama göreli kat ötelemesi, i’nci bir kattaki 

maksimum ve minimum göreli kat ötelemelerinin ortalamasına eşittir. Burulma düzensizliği katsayısı, Ƞbi,   

birbirine dik iki deprem doğrultusunun herhangi biri için, herhangi bir katta en büyük göreli kat ötelemesinin o 

katta aynı doğrultudaki ortalama göreli ötelemeye oranını ifade eder. Bu katsayının 1.2’den büyük olması 

durumunda burulma düzensizliği olarak adlandırılır. 

 
 

Şekil 2. Burulma düzensizliği davranışı 
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Tablo 3. İncelenen binaların çatlamış kesite göre modal parametreleri 

Bina adı B1/1 B1/2 

Yükseklik 15 21 

Kat sayısı 5 7 

Ƞbi 1.08 1.08 

Bina hâkim periyodu (X/Y) 0.67/0.68 1.51/1.52 

Bina hâkim periyodunun kütle katılım oranları (X/Y) 0.66/0.83 0.59/0.88 
 

Plastik mafsal tanımında yığılı plastisite kabulü yapılmıştır. Plastik mafsal boyu olarak adlandırılan plastik 

şekildeğiştirme bölgesinin uzunluğu (Lp), çalışan doğrultudaki kesit boyutu (h)’nin yarısına eşit alınmıştır 

(Lp=0.5h). Kirişler ve kolonlara ait  moment-dönme davranışı X-TRACT programından elde edilerek, SAP2000 

programına tanıtılmıştır. Sabit Tek Modlu İtme Yöntemi’nde, gözönüne alınan deprem doğrultusunda her bir itme 

adımında katlara etkiyen deprem yükü artımları, deprem dışı yüklemelerden yapılan analiz sonucunda  belirlenen 

ve itme hesabı boyunca hiç değiştirilmeyen sabit mod şekli ile orantılı olarak tanımlanırlar. İtme hesabı sonucunda 

koordinatları tepe yerdeğiştirmesi – taban kesme kuvveti olan itme eğrisi elde edilir. Şekil 3’te bu eğriler her iki 

bina için verilmiştir. İtme eğrisine uygulanan koordinat dönüşümü ile koordinatları modal yerdeğiştirme – modal 

sözde-ivme olan modal kapasite diyagramı elde edilir. Şekil 4’de binaların modal kapasite diyagramları ve 

davranış spektrumu verilmiştir. Modal kapasite ve davranış spektrumu çakıştırılarak elastik ötesi spektral 

yerdeğiştirme istemi elde edilmektedir. Binaların elastik ötesi spektral yerdeğiştirme istemleri ve yerdeğiştirme 

istemleri Tablo 4’te verilmiştir.  

 

     
 

Şekil 3. B1/1 ve B1/2 binalarına ait itme eğrileri 

  

      
 

Şekil 4. B1/1 ve B1/2 binalarına ait modal kapasite diyagramları ve davranış spektrumu 
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Tablo 4. Spektral yerdeğiştirme ve yerdeğiştirme istemleri 

Bina Spektral yerdeğiştirme (cm) Yerdeğiştirme (cm) 

B1/1 12.2 18.4 

B1/2 26.1 30.7 

 

TBDY (2018)’e göre doğrusal olmayan yöntemler ile şekildeğiştirmeye göre değerlendirmede başka bir modelin 

seçilmediği durumlarda kullanılmak üzere sargılı ve sargısız beton ve donatı çeliği için gerilme-şekildeğiştirme 

bağıntıları tanımlanmıştır. Bu bağıntılara uygun olarak doğrusal olmayan malzeme modelleri SAP2000’e 

tanıtılmıştır. Eğilme etkisi altında betonarme taşıyıcı sistem elemanlarının etkin kesit rijitlikleri hesabında 

TBDY(2018)’de yer alan etkin kesit rijitliği çarpanları kullanılmıştır. TBDY 2018’de çubuk elemanlar için çerçeve 

kirişinin eğilme altındaki etkin kesit rijitliği çarpanı 0.35, çerçeve kolonunun ise 0.70 olarak verilmiştir.  

 

2.2.Yapı Elemanlarında Hasar Sınırları ve Hasar Bölgelerinin Belirlenmesi 

Mevcut binaların şekil değiştirmelerinin ve iç kuvvetlerinin değerlendirmesinde TBDY (2018)’de üç performans 

düzeyi tanımlanmıştır. Bunlar, Göçmenin Önlenmesi Performans Düzeyi (GÖ), Kontrollü Hasar Performans 

Düzeyi (KH) ve Sınırlı Hasar Performans Düzeyi (SH)’dır. Bu performans düzeylerine ait dikdörtgen kesitli kolon, 

kiriş ve perdelerde kullanılan beton ve donatı çeliği için birim şekildeğiştirme sınırları ve plastik dönme sınırları 

Denklem (2), (3) ve (4)’te verilmiştir. Denklem 2’deki wwe sargı donatısının mekanik donatı oranını, Denklem 

3’deki єsu çekme dayanımına karşı gelen birim uzamayı göstermektedir. Denklem 2’deki Lp plastik mafsal boyunu, 

Ls kesme açıklığını, фy akma eğriliğini, фu yönetmelikte verilen beton ve donatı çeliği modellerinden ve birim 

şekildeğiştirmelerden yararlanılarak ve kesite etkiyen eksenel kuvvet dikkate alınarak yapılan analizden elde 

edilen göçme öncesi toplam eğriliğini ifade etmektedir. Denklem 2’deki son terim ise akma sonrası (göçme 

öncesine kadar) durum için akma uzaması penetrasyonuna bağlı donatı sıyrılması dönmesine karşılık gelmektedir. 

a) Göçmenin Önlenmesi Performans Düzeyi (GÖ) için beton basınç birim şekildeğiştirmesi, donatı çeliği birim 

şekildeğiştirmesi ve plastik dönmeler için izin verilen üst sınırlar: 

єc
(GÖ)= 0.0035+0.04√wwe≤0.0018; єs

(GÖ)= 0.4єsu;  Ɵp
(GÖ)= 2/3[(фu-фy) Lp (1-0.5Lp/Ls) + 4.5фu db]                        (2)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

b) Kontrollü Hasar Performans Düzeyi (KH) için beton basınç birim şekildeğiştirmesi, donatı çeliği birim 

şekildeğiştirmesi ve plastik dönmeler için izin verilen üst sınırlar: 

єc
(KH) =0.75 єc

(GÖ) ; єs
(KH) =0.75 єs

(GÖ) ;   Ɵp
(KH)

 = 0.75 Ɵp
(GÖ)                                                                                  (3)                                                              

c) Sınırlı Hasar Performans Düzeyi (SH) için beton basınç birim şekildeğiştirmesi, donatı çeliği birim 

şekildeğiştirmesi ve plastik dönmeler için izin verilen üst sınırlar: 

єc
(SH) =0.0025;  єs

(SH) =0.0075 ;  Ɵp
(SH)

 = 0                                                                                                              (4)                                                   

Performans düzeyleri belirlendikten sonra çizilen iç kuvvet-şekil değiştirme grafiğinde aralıklarla kesit hasar 

bölgeleri belirlenir. Kritik kesitlerinin hasarı SH’ya ulaşmayan elemanlar Sınırlı Hasar Bölgesi’nde, SH ile KH 

arasında kalan elemanlar Belirgin Hasar Bölgesi’nde, KH ile GÖ arasında kalan elemanlar İleri Hasar Bölgesi’nde, 

GÖ’yü aşan elemanlar ise Göçme Bölgesi’nde yer alırlar.Şekil 5’de kesit hasar bölgeleri grafikle gösterilmiştir. 

 

Şekil 5.Kesit Hasar Bölgeleri 
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Kolon ve kiriş kesitlerinin birim şekildeğiştirme ve dönme talepleri belirlenirken, eleman uç kesitlerinin toplam 

eğrilik talebi фt, Denklem(5)’e göre hesaplanır. Plastik dönme talebi Ɵp, sabit tek modlu itme analizi sonucunda 

SAP2000 programından elde edilmiştir. Akma eğriliği, фy için Priestley (2000) ifadesi yardımıyla Denklem 

(6)’den yararlanılarak hesaplanmıştır. Denklem(6)’de yer alan єsy akma birim şekildeğiştirmesi, h ise kesit 

yüksekliğidir. 

 

фt = (Ɵp / Lp) + фy                                                                                                                                                    (5)   

 

фy = 2,1 єsy  / h                                                                                                                                                                                                                                                 (6) 

 

Kiriş kesit hasar bölgeleri belirlenirken, yönetmelikte belirtilen şekildeğiştirme ve plastik dönme sınırları, kiriş 

enkesiti ve donatısına göre her bir performans düzeyi için hesaplanmıştır. Sargılı ve sargısız beton ve donatı çeliği 

modelleri için X-TRACT programından yararlanılarak, kiriş kesiti için birim şekildeğiştirme-eğrilik değerleri 

belirlenmiştir. Denklem(5)’den elde edilen eleman uç kesitlerinin toplam eğrilik değerlerine karşılık gelen birim 

şekildeğiştirme değerleri, X-TRACT programından elde edilen değerlere göre iterasyon yapılarak hesaplanmıştır. 

Toplam eğriliğe karşılık gelen birim şekildeğiştime ve plastik dönme değerleri yönetmelikte izin verilen sınırlarla 

karşılaştırılmış ve kesit hasar bölgeleri belirlenmiştir. Kolonlarda ise, her bir performans düzeyi için eksenel 

kuvvet-eğrilik değerleri belirlenmiştir. Eksenel kuvvet-eğrilik değerleri belirlenirken, X-TRACT programına her 

bir performans düzeyi için yönetmelikten hesaplanan beton ve donatı çeliği birim şekildeğiştirme sınırları 

tanımlanmıştır. Şekil 6’da B1/1 binasına ait kolon kesit hasar bölgelerinin belirlenmesine ait grafik verilmiştir. 

Şekil 6’da verilen grafikte düşey eksen eksenel yükü, yatay eksen ise hasar sınırları için eğrilik istemini 

göstermektedir. Denklem (5)’e göre hesaplanan toplam eğrilik değerleri ile SAP2000’den itme analizi sonucunda 

elde edilen eksenel kuvvet değerleri, bu grafiklerle karşılaştırılarak elemanların kesit hasar bölgeleri belirlenmiştir. 

İzin verilen plastik dönme sınırları da göz önünde bulundurulmuştur. Şekil 7’de binalara ait kolon ve kiriş 

elemanlarının kesit hasar bölgelerinin dağılımı verilmiştir. 

 

 

Şekil 6. B1/1 binasının kolon kesit hasar bölgelerinin belirlenmesi 
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Şekil 7. Kiriş ve kolon kesit hasar bölgelerinin dağılımı 

 

2.3.Mevcut Bina Performansının Değerlendirilmesi 

Bu çalışmada kullanılan B1/1 ve B1/2 binaları mevcut betonarme bina sınıfında olup, Deprem Tasarım Sınıfı 

(DTS=) 1 alınmış ve bina, Deprem Yer Hareketi Düzeyi-2 (DD-2) (50 yılda aşılma olasılığı %10 ve buna karşı 

gelen tekrarlanma periyodu 475 yıl olan) standart tasarım deprem yer hareketi olarak belirlenmiştir. Bu bağlamda 

yönetmeliğe göre  binanın  performans hedefi belirlenirken, Şekil Değiştirmeye Göre Tasarım (ŞDGT) yapılmalı 

ve kontrollü hasar performans düzeyi amaçlanmalıdır. Kontrollü hasar performans düzeyinde, betonarme binaların 

herhangi bir katında, uygulanan her bir deprem doğrultusu için yapılan hesap sonucunda, kirişlerin en fazla %35’i 

ve düşey elemanların (kolonlar, perdeler ve güçlendirilmiş bölme duvarlar), her bir katta düşey elemanlar 

tarafından taşınan kesme kuvvetine toplam katkısı %20’nin altında olanları İleri Hasar Bölgesi’ne geçebilir. En 

üst katta İleri Hasar Bölgesi’ndeki düşey elemanların kesme kuvvetleri toplamının, o kattaki tüm düşey 

elemanların kesme kuvvetlerinin toplamına oranı en fazla %40 olabilir. Diğer taşıyıcı elemanların tümü Sınırlı 

Hasar Bölgesi veya Belirgin Hasar Bölgesi’ndedir. Ancak, herhangi bir katta alt ve üst kesitlerinin ikisinde birden 

Belirgin Hasar Sınırı aşılmış olan düşey elemanlar tarafından taşınan kesme kuvvetlerinin, o kattaki tüm düşey 

elemanlar tarafından taşınan kesme kuvvetine oranının %30’u aşmaması gerekir.      

Tablo 5. Kiriş ve kolon kesitlerinin hasar yüzdeleri ve mevcut bina değerlendirilmesi (B1/2) 

Kat 

numarası 
Eleman SHB BHB İHB GB KH Performans Düzeyi için limit değerler 

1 
Kiriş 49 30 21 0 İHB geçen kiriş yüzdesi< 35 

Kolon 0 29 57 14 İHB için kesme katkısı oranı < 20 

2 
Kiriş 49 11 21 19 İHB geçen kiriş yüzdesi< 35 

Kolon 100 0 0 0 İHB için kesme katkısı oranı < 20 

3 
Kiriş 49 6 34 11 İHB geçen kiriş yüzdesi< 35 

Kolon 100 0 0 0 İHB için kesme katkısı oranı < 20 

4 
Kiriş 49 13 38 0 İHB geçen kiriş yüzdesi<35 

Kolon 100 0 0 0 İHB için kesme katkısı oranı < 20 

5 
Kiriş 45 43 13 0 İHB geçen kiriş yüzdesi< 35 

Kolon 100 0 0 0 İHB için Vkolon /Vtoplam < 20 

6 
Kiriş 40 60 0 0 İHB geçen kiriş yüzdesi< 35 

Kolon 100 0 0 0 İHB için Kesme katkısı oranı < 20 

7 
Kiriş 49 51 0 0 İHB geçen kiriş yüzdesi< 35 

Kolon 100 0 0 0 
İHB için Kesme katkısı oranı Kesme Katkısı < 

40 
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3. SONUÇ  
Bu çalışmada X eksenine göre asimetrik ve bazı akslarda kirişlerde süreksizlikler bulunan, kat planları aynı 5 ve 

7 katlı iki binanın deprem performansları TBDY (2018)’e göre doğrusal olmayan analiz yöntemlerinden biri olan 

sabit tek modlu itme analizi yönteminden yararlanılarak değerlendirilmiştir. Bulunan sonuçlar daha önce Şahin 

[11] ve Duman [6] tarafından incelenen binaların DBYBHY (2007)’ye göre performans değerlendirmesi ile 

karşılaştırılmış ve aşağıda özetlenmiştir.  

 TBDY(2018)’e göre mevcut binaların deprem performansı değerlendirmesinde B1/1 binası hedeflenen 

Kontrollü Hasar performans düzeyindedir. B1/2 binasında birinci kat kolonları %57 İHB ve %14 GB 

performans düzeyinde, dördüncü kat kirişlerinin %38’i İleri Hasar bölgesinde, ikici ve üçüncü kat kirişleri  

sırasıyla %19 ve %11 oranında GB performans düzeyindedir. Bu sebeple B1/2 binası amaçlanan 

performans düzeyini sağlayamamakta ve  bina performans düzeyi Göçmenin Önlenmesi Performans 

düzeyine karşılık gelmektedir. 

 DBYBHY (2007)’ye göre her iki bina da Can Güvenliği performans düzeyindedir. Bina performans 

düzeyleri eski ve yeni yönetmelik için karşılaştırıldığında, B1/1 binası için paralellik gösterdiği, B1/2 

binasının performans düzeyini ise olumsuz yönde etkilediği gözlenmiştir. 

 Kesit hasar düzeylerine bakıldığında B1/1  binasında hiçbir eleman İHB ve GB performans düzeyine 

geçmemiş, B1/2 binasında birinci kat kolonlarında ve kirişler için ilk beş katta İHB ve GB performans 

düzeyinde olan elemanlar bulunmaktadır. Bu da bina yükseklikliğinin kesit hasar düzeyini arttırdığını 

göstermektedir. Eski ve yeni yönetmelik kıyaslandığında kesit hasar bölgelerinde İHB bölgesinde artış 

görülmekte ve bazı elemanların ise GB düzeyine kaydığı görülmektedir. Bu değişikliğin sebebi, 

TBDY(2018)’de kesit hasar bölgeleri belirlenirken, plastik dönmeler için de sınır getirilmesi ve SH 

performans düzeyinde plastik mafsal oluşumuna izin verilmemesi olduğu söylenebilir. 

 B1/2 binası için İHB ve GB performans düzeyine geçen kiriş ve kolonlar , kiriş süreksizliğinin  olduğu 

bölgelerde yoğunlaşmaktadır. Bu da kirişlerin süreksizliğinin bina performansına olan olumsuz etkisini 

göstermektedir.  

 B1/2 binası hedeflenen performans hedefini TBDY(2018)’e göre sağlamamıştır. Bu nedenle mevcut 

yapıda yönetmeliğe uygun olarak  güçlendirme yapılması gereklidir. 

4. TARTIŞMA 

Bu çalışmada X eksenine göre asimetrik ve bazı akslarda kirişlerde süreksizlikler bulunan, kat planları aynı 5 ve 

7 katlı iki binanın deprem performansları TBDY (2018) göre doğrusal olmayan analiz yöntemlerinden biri olan 

sabit tek modlu itme analizi yönteminden yararlanılarak değerlendirilmiş ve sonuçları, incelenen binaların 

DBYBHY (2007)’ye göre performans değerlendirmesiyle karşılaştırılmıştır. Böylece yeni yönetmeliğe göre 

değerlendirildiğinde mevcut binaların ve elemanların hasar durumları belirlenmiştir. DBYBHY (2007)’ye göre 

kıyaslandığında kesit hasar bölgelerindeki artış, mevcut binalarda güçlendirme yapılması ihtiyacını doğurmuştur. 

Ayrıca kiriş süreksizliğinin, bina simetrisinin ve kat sayısının bina performansına etkisi de bu çalışma kapsamında 

araştırılmıştır. Doğrusal olmayan diğer yöntemler kullanılarak veya farklı düzensizliklerin etkileri ele alınarak 

çalışma geliştirilebilir. 

KAYNAKLAR 

1. Arslan G,Börekçi M, Şahin B, Denizer M. İlker, Duman S.Kutay (2016)  Performance evaluation of In-Plan 

Irregular RC frame Buildings based on Turkish Seismic Code. Iran University of Science and Technology. 

2. ATC (1996) Seismic evaluation and retrofit of concrete buildings (ATC40). Applied Technology Council, 

California. 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                          1667 

 

 

3. Chintanapakdee C, Chopra AK (2004) Seismic response of vertically irregular frames: response history and 

modal pushover analyses. J Struct Eng 130:1177–1185. Avaiable at:10,1061/(ASCE)0733-

9445(2004)130:8(1177) 

4. Chopra AK, Goel RK (2004) A modal pushover analysis procedure to estimate seismic demands for 

unsymetric-plan buildings. Earthq Eng Struct Dyn 33.903–927. Avaiable at: 10,1002/eqe.380 

5. Chopra AK, Goel RK (2004) Evaluation of modal and FEMA pushover analyses: SAC buildings. Earthq 

Spectra 20.225–254. Avaiable at:10.1193/1.1646390 

6. Duman K. Ş. 2011. Burulma düzensizliği içeren betonarme yapıların doğrusal elastik yöntem ile deprem 

performansının değerlendirilmesi. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. 

7. EN Eurocode (2005) Design of structures for earthquake resistance—part 3 assessment and retrofitting of 

buildings (Eurocode8). European Union, Brussels 

8. FEMA (2000) Prestandard and commentary for the seismic evaluation of buildings (FEMA 356). Federal 

Emergency Management Agency, Washington, DC 

9. Gokdemir H, Ozbasaran H, Dogan M, Unluoglu E, Albayrak U (2013) Effects of torsional irregularity to 

structures during earthquakes. Eng Fail Anal 35.713–717. Avaiable at:10,1016/j.engfailanal.2013.06.028 

10. Mahdi T, Gharaie VS (2011) Plan irregular RC frames: comparison of pushover with nonlinear dynamic 

analysis. Asian J CivEng (Building and Housing) 12: 679–690  

11.  Şahin B.  2010. Depremde bina performansının doğrusal elastik olmayan yöntemler ile belirlenmesi ve 

yöntemlerin sonuçlarının karsılastırılması. Yıldız Teknik Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. 

12.Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (2018) Deprem etkisi altında binaların tasarımı için esaslar (TBDY2018). 

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Ankara, Türkiye. 

13.  Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği (2007) Deprem bölgelerinde yapılcak  binalar hakkında yönetmelik 

(TBDY2007). Bayındırlık ve İskan Bakanlığı, Ankara, Türkiye. 

  



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                          1668 

 

 

Korozyon ve hasarları 

 

 Semra BİLGİÇ 

 

Ankara Üniversitesi, Fen Fakültesi, Kimya Bölümü, Ankara–Türkiye 

 

bilgic@science.ankara.edu.tr 
 

 

Özet 
Genel anlamda korozyon metal ve alaşımların çevreleri ile kimyasal ve elektrokimyasal etkileşmeleri sonucunda 
tahribatı olarak tanımlanır. Korozyon doğal bir olaydır ve metaller korozyon ile kendi doğal hallerine geri 
dönerler. Örneğin demir sulu asit çözeltisinde veya atmosferde paslanır ve demir oksit halinde pasa dönüşür; pas 
analiz edilecek olursa doğal demir filizi olduğu görülür. Buna göre demir paslanma ile doğadaki haline dönmüştür. 
Çevremizde korozyonun pek çok örneğini görebiliriz. Demir üzerindeki pas , gümüş yüzeyindeki kararma, pirinç 
ve bronz üzerinde yeşil renkte patina oluşumu korozyonun belli başlı örnekleridir. Korozyonun sadece metal ve 
alaşımlar için olmadığı; metalik olmayan malzemelerin de korozyona uğradığı kabulü yaygındır. Örneğin güneş 
ışığının etkisiyle boyar maddelerin renginin bozulması, cam, plastik gibi metal olmayan maddelerin de etkilenmesi 
korozyon olayıdır. Buna göre iki farklı tür korozyon vardır.l) Kimyasal korozyon 2) Elektrokimyasal korozyon.  
Kimyasal korozyon metal ve alaşımların gaz ortamlar içindeki oksitlenmesidir. Bu tür korozyona kuru korozyon 
da denir. Ancak atmosfer ortamındaki korozyon bu tanımın dışındadır. Metal ve alaşımların sulu ortamlar içindeki 
korozyonu ise elektrokimyasal korozyondur. Elektrokimyasal korozyon ıslak korozyon olarak da bilinir. Ancak 
her iki tür korozyonun temeli elektrokimyaya dayanır. 
Korozyona metallerin kanseri denilebilir, bu nedenle istenilmeyen bir olaydır.Korozyon insan sağlığını ve çevreyi 
büyük ölçüde olumsuz etkiler. Korozyon, kaynakları ve ürünleri boşa harcar,üretimi durdurur ve çeşitli kazalara 
neden olur. Kimya ve petrokimya endüstrisi, otomotiv, gemiler, kara ve hava araçları, binalar korozyondan büyük 
ölçüde hasar görürler. Her yıl yeryüzündeki demirin %25'inin korozyon nedeniyle yok olduğu bilinen bir 
gerçektir.Korozyonun bir ülkede neden olduğu ekonomik kayıpların o ülkenin gayri safi milli gelirinin % 3,5-5,0 
arasında değiştiği, hatta bu alanda yapılan yeni değerlendirmelere göre %6 düzeyine ulaştığı belirtilmektedir. 
Anahtar Kelimeler : korozyon, gayri safi milli gelir,hasar 

 

1.GİRİŞ 

Korozyon metal ve alaşımların çevreleri ile kimyasal ve elektrokimyasal etkileşmeleri sonucu 

bozunmalarıdır.[Öz ve ark., 2018] 

Korozyon aşağıdaki şekillerde de tanımlanabilir.[Üneri, 2011] 

 

1. Dolayındaki reaksiyonlar nedeniyle malzemelerin bozulmaları ve tahrip olmaları, 

2. Mekanik olmayan etkilerle metal ve alaşımların parçalanması,  

3. Doğal olarak metal elde edilmesinin ters işlemi 

 

Metaller, korozyon olayları sonucunda kendi doğal hallerine dönüşme eğilimi gösterirler.  

Örneğin demir yağmur sularının etkisiyle pasa dönüşür, pas analiz edilirse demir oksit olduğu 

görülür. [Graedel ve ark., 1990] 

Doğal demir filizi de analiz edilirse onun da demir oksit olduğu belirlenir.  

Yani paslanma ile demir yeniden asıl (doğal) haline dönüşmüştür. 

 

Çevremizde korozyonun pek çok örneğini görebiliriz. Demir üzerindeki pas, gümüş üzerindeki 

kararma, bakır ve pirinç üzerinde oluşan yeşil patina bunlardan bir kaçıdır. 
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Şekil 1. Korozyona uğramış bazı görüntüler 

 

Korozyon elektrokimyasal bir olaydır ve mekanizması metal yüzeyinde oluşan elektrokimyasal 

koşulların farklı olmasına dayanır.  

Korozyon, elektrolit olarak adlandırılan ve elektrik akımını geçirebilen bir çözelti aracılığıyla metal 

yüzeyinin bazı bölgeleri arasında veya elektrolit çözeltisine daldırılmış iki ayrı metal arasında da 

oluşabilir.   
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Şekil 2. Bir korozyon hücresinde metalik bir tel aracılığı ile elektronların anottan katoda akışı 

 

Her iki durumda da elektriğin iki bölge veya iki elektrot arasından akmasına neden olan bir 

potansiyel farkı olmalıdır. Anot yükseltgenmenin olduğu bölge veya elektrot, katot ise indirgenmenin 

olduğu bölge veya elektrottur. [Hansson 2011] 

Anottaki yükseltgenme sonucu çözünme olur ve korozyon burada meydana gelir. Anottan çıkan 

elektronlar ise iletken bir tel aracılığıyla katoda giderek katot metalini indirgerler. [Doruk, 2014] 

Bir diğer örnek ise: çinkonun tuz asidi çözeltisindeki korozyonudur. 

 
Şekil 3. Havasız tuz asidi çözeltisinde çinkonun korozyonu sırasında yürüyen elektrokimyasal 

tepkimeler 

Adi bir demir parçası tuz asidi çözeltisine konulursa çözelti içinde kabarcık halinde hidrojen çıkar 

ve şiddetli bir korozyon olur. Bu durumda metal yüzeyinde çok küçük ama çok sayıda anot ve katot 

bölgeleri bulunur, çözünen yerler anot bölgeleridir. Bu küçük hücrelerde çeşitli nedenlerle potansiyel 

farkı oluşur.  

Bu nedenler;  
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1) Metal yüzeyinin her yanda aynı olmaması,  

2) Yüzeyin kusurlu oluşu, metalin kristal örgüsünün farklılığı,  

3) Bölgesel gerginlik ve çevredeki değişiklik olabilir.  

 
Şekil 4. Demirin sudaki korozyonunda anotta Fe+2 iyonları ve katotta hidrojen oluşumu 

 

KOROZYON HASARLARI  
Korozyon bilimsel olduğu kadar ekonomik yönden de önemli ve istenmeyen bir olaydır; 

kaynaklarımızı ve ürünlerimizi boşa harcar, üretimi durdurur ve çeşitli kazalara neden olur.  

Otomobil sistemleri ve radyatörlerindeki korozyon harcamaları her yıl milyonlarca dolara mal 

olmakta, otomobiller, gemiler, yer altı boruları ve evlerdeki metalik malzemelerin boyanması önemli 

ekonomik kayıplara neden olmaktadır. [Doruk, 2014] 

Korozyonun doğrudan veya dolaylı olarak yol açtığı ekonomik kayıplar önemini belirleyen en 

önemli göstergedir.  

Korozyon metallerin kanseridir. İstenmeyen bir olaydır.  

İnsan sağlığını ve çevreyi büyük ölçüde olumsuz etkiler. [Hansson, 2011] 

Kimya ve petrokimya endüstrisi, otomotiv, gemiler, kara ve hava araçları, binalar korozyondan 

büyük ölçüde hasar görürler. [Papavinasam ve ark., 2006,] 

Her yıl yer yüzündeki demirin 1/4’ünün, bazı tahminlere göre ise üçte birinin korozyon nedeniyle 

parçalandığı öne sürülmektedir.  

Korozyon kayıplarının maliyet hesabı çok zordur. Bu zorluk doğrudan (direkt) korozyon 

kayıplarının ötesinde dolaylı olarak (indirekt) ortaya çıkan çeşitli yan kayıpların belirlenmesinden 

kaynaklanır. Korozyon nedeniyle dolaylı olarak ortaya çıkan kayıplar dörde ayrılır.  

i)  Doğrudan kayıplar 

ii) Dolaylı kayıplar 

• Tesisin servis dışı kalması 

• Ürün kaybı 

• Ürün kirlenmesi 

• Korozyon için alınan aşırı önlemler 

Doğrudan kayıplar görevini yapamayacak derecede korozyona uğramış malzemelerin yenileri ile 

değiştirilmesi ve korozyonla mücadele için yapılan harcamalardır. Bunlardan bazıları; [Doruk, 2014] 

 Sıcak su borularının değiştirilmesi, 
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 Otomobil egzoz susturucularının değiştirilmesi (korozyon kaybının yılda 500 milyon dolar 

olduğu tahmin edilmektedir.) 

 Otomobil radyatörlerindeki korozyon (korozyon kaybı yılda 50–60 milyon dolardır.) 

 

Dolaylı kayıplar  

Beklenmedik bir korozyon olayının görülmesi bir işletmenin ya da bir fabrikanın üretimini geçici 

olarak durdurur. Sistemdeki bazı aygıtlar devre dışı kalır. Bu durum ise verim ve maliyet kaybına neden 

olur. Örneğin termik santralın bir gün devre dışı kalması büyük kayıplara yol açar. 

 

Korozyon nedeniyle sadece malzeme kaybı olmaz. Malzeme kaybının yanı sıra sermaye – emek – 

enerji kaybı da meydana gelir. 

Korozyon, endüstriyel yatırımları ve üretimi büyük ölçüde etkiler. [Olszewski, 2007] 

Korozyonun bir ülkede yol açtığı ekonomik kayıplar toplamının o ülkenin gayri safi milli gelirinin 

(GSMH) % 3,5–5’i arasında değiştiği hatta bu alanda yapılan yeni değerlendirmelere göre % 6 seviyesine 

ulaştığı belirtilmektedir. [Koch CH ve ark., 2002] 

Türkiye için bu oranın % 4,5 dolayında olduğu tahmin edilmektedir. 

Korozyon doğrudan ürün kaybına yol açabildiği gibi ürünü kirleterek kalite kaybına da neden 

olabildiği gibi korozyon ürünlerinin ana ürüne karışması ürünü kirleterek kalite kaybına neden olabilir.  

Başta gıda sanayi olmak üzere, ilaç ve tekstil endüstrisi ürün kirlenmesinden büyük ölçüde olumsuz 

etkilenirler.  

Korozyon ürünlerinin sudaki diğer safsızlıklarla birlikte yüzeyler üzerinde birikinti oluşturmaları 

ısı akışını önler, buna bağlı olarak sıcak su ve buhar üretim tesislerinde sıcaklığın yükselmesi, kazan 

borularının hızla yıpranmalarına ve tasarım ömürlerini tamamlamadan kullanılmaz hale gelmelerine 

neden olmaktadır.  [Doruk 2014] 

Korozyon çevreyi kirletir. Kirli ortam metalin korozyon hızını artırır.  

Örneğin; uranyum bileşiklerinin ve çözeltilerinin çözünerek sızması hem sağlık açısından büyük 

ölçüde tehlikelidir, hem de maddi bakımdan büyük kayıplara neden olur.  

Bu tür kayıpların yanı sıra korozyon hasarlarının bir diğer örneği de binalarda görülmektedir. 

1999’da ülkemizde yaşanan Marmara depremi ve 2011 yılında Van’daki depremde meydana gelen can 

ve mal kayıplarına korozyonun da bir neden olduğu bilinmektedir. Örneğin Van depreminde Erciş’teki 

binaların depremden üçte biri ağır hasarlı çıkmış olup bunun nedeninin korozyon olduğu sonucuna 

varılmıştır. 
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Şekil 5. Van depreminde hasar görmüş yapılar (2011 yılındaki deprem) 

Korozyonu önlemek için alınan önlemler önemli ölçüde ekonomik kayıplara neden olur. Bunların 

başında metalik ve metalik olmayan kaplamalar yapmak, katodik koruma işlemi ve inhibitör adı verilen 

kimyasal madde ve bileşiklerin kullanılması ülke ekonomilerini büyük ölçüde olumsuz etkilemektedir. 

Korozyonu tamamen ortadan kaldırılamasa da metali ve çevresini değiştirerek korozyon ve 

korozyon hızı harcamaları büyük ölçüde azaltılabilir. Uhlig’e göre bu konuda yapılan çalışmalarla her 

yıl korozyon hızı yaklaşık % 20 oranında azaltılabilmektedir. [Uhlig, 2013]. 
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Korozyon hızı birimleri 
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Özet 

Korozyon kaybı birim yüzey alanı başına düşen metal kaybıdır. Bu kayıp korozyon hızı 

birimleriyle verilir. Korozyon hızı birim yüzey alanı ve birim zamana düşen metal kaybı olarak 

tanımlanır. Korozyon direnci ( korozyon ömrü)  birim kalınlıktaki maddenin metal yüzeyinden 

uzaklaştırılması için gereken zamandır. Bir malzemenin korozyona karşı direncini belirtmek için 

korozyon ortamına bırakılmış bir malzemedeki kütle kaybı belirlenir ve sonuç, gram, miligram ve yüzde 

kütle değişimi olarak belirtilir. Ancak bu yönteme göre bulunan korozyon hızı duyarlı bir sonuç vermez.  

Çünkü korozyona uğrayan malzemenin şekli de korozyon hızına etki eder.  

Kütle kaybı birim zaman için birim yüzey başına verilirse daha duyarlı sonuç elde edilir. İngiliz 

(Anglo Sakson) sistemindeki literatürlerde birim yüzey için desimetre kare ve birim zaman için gün 

kullanılır ve kütle kaybı desimetre kare başına günde miligram olarak verilir. Bu ifade ise (mdd) olarak 

gösterilir. Burada m miligramı, d desimetre kareyi ve diğer d günü gösterir. Ancak daha iyi bir anlatımla 

metalin korozyonla incelmesi de belirtilmelidir.   

Yılda mil olarak korozyon hızı birimi (mpy) ile gösterilirse, m mili, py ise yılı göstermektedir. 

Endüstride kullanılan metallerin korozyon hızı genellikle 1-200 mpy arasındadır. Korozyon hızı 1 

mpy’den küçük olan malzemeler korozyona karşı çok çok iyi direnç gösterirken mpy değerleri 1-5 

olanlar çok iyi, 20-50 mpy değerlerindekiler orta ve 50-200  mpy  değerlerindekiler ise zayıf direnç 

göstermektedirler. 

Mil olarak korozyon hızı aşağıdaki eşitlikle hesaplanır.  

mpy= 534 W/DAT  

Yukarıdaki eşitlikte W,  mg olarak kütle kaybını, D gcm-3 olarak örneğin yoğunluğunu, A inç kare 

olarak  örneğin yüzey alanını ,T ise zamanı göstermektedir. En genel kullanılan birim mpy olmakla 

birlikte  yılda inç, ayda inç ve yılda mm olarak da  verilir.  Ancak Anglo Sakson sistemine göre verilen 

bu birimler  uygun katsayılarla çarpılarak metrik sisteme çevrilebilir  ve  korozyon hızları mmyıl-1, µmyıl-

1ve  nmsaat-1  olarak  verilebilir. 

Anahtar Kelimeler: korozyon, korozyon hızı, çeşitli birimler 

 

GİRİŞ 

Korozyon hızı anlatımları aşağıda tanımlanmıştır. Bunlar:  

1. Korozyon kaybı birim yüzey alanına düşen metal kaybı,  

2. Korozyon hızı birim yüzey alanı ve birim süreye düşen metal kaybı,  

3.Doğrusal korozyon hızı birim süre içinde metal yüzeyinden uzaklaştırılan tabaka kalınlığı,  

4. Korozyon direnci ise (ömür) birim kalınlıkta tabakanın metal yüzeyinden uzaklaştırılması için 

gereken süre olarak tanımlanır. 

Bu büyüklüklerin Metrik ve Anglo Saxon sistemlerde kullanılan birimleri ile birimler arası çeviri 

faktörleri Çizelge 1’de görülebilir. [Doruk, 2014] 

 

2. MATERYAL VE METOD 

Bir malzemenin korozyona karşı direncini belirtmek için, korozyon ortamına bırakılmış bir 

malzemenin kütle azalması gram ya da miligram ve yüzde kütle değişimi olarak verilebilir. [Üneri, 2011] 
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Ancak bu oldukça az uygulanan bir yoldur, bu her iki yolda kütle azalması, malzemenin korozyon 

ortamında kalmasına bağlıdır. 

Ayrıca korozyona uğrayan malzemenin biçimi de korozyon hızına etkir. [Üneri, 2011] 

Örneğin aynı kütlede bir küre ve ince bir levha halinde olan aynı metali aynı korozyon ortamına 

aynı süre bırakırsak, hem kütle azalması ve hem de yüzde kütle değişiminin levha halindeki örnekte daha 

büyük olduğunu görürüz, çünkü korozyon ortamına birim hacimde daha büyük bir yüzey gösterir.  

 

Çizelge 1. Sık kullanılan korozyon büyüklükleri ve birimleri [Doruk, 2014] 

Tanım  
Metrik sistem  

(A)  

Anglo Saxon sistem  

(B)  

Birimler arası çeviri 

faktörü, (f = A/B)  

Korozyon kaybı  g.m–2  mg.dm–2 (md)  0,1 

Korozyon hızı  g.m–2.gün–1 

g.m–2.gün–1 

gm–2gün–1 

mg.dm–2d–1 (mdd) 

mg.cm–2.h–1 

g.m–2.h–1  

0,1 

240 

24,0 

Doğrusal korozyon hızı  mm.yıl–1 

mm.yıl–1 

in.y–1 (ipy) 

mil.y–1 (mpy)  25,4 

25,4.103 

Korozyon direnci  yıl.mm–1  y.in–1  0,039 

 

h: saat (hour), y: yıl (year), d: gün (day), md: desimetre kare başına miligram, mdd: gün ve 

desimetre kare başına miligram, ipy: yıl başına inç (25.4 mm) aşınma (niches penetration per year), mpy: 

yıl başına mil (25,4.10–3 mm) aşınma (mills penetration per year). Çeviri: 1A = f.B, 1B = (1/f).A 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Aynı metalden yapılmış iki örnek   (Kürenin korozyon hızı < Levhanın korozyon hızı) 

 

Buna göre korozyon hızı anlatımında belirsizlik ve yanlış anlaşılma nedeniyle bu her iki anlatım 

yolundan kaçınılmalıdır. 

Diğer bir grup anlatımda kütle azalması birim zaman için birim yüzey başına kütle azalması olarak 

değiştirilmiştir.  
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İngiliz ve Amerikan literatüründe genel olarak kullanılan desimetre kare için günde miligram kütle 

azalması (mdd) dir.  

Birinci anlatımdan farkı bekletme süresi ve yüzeyin etkisini içinde bulundurmasıdır. 

Ancak yine bir büyük sakınca vardır: korozyon direncini metalin içine işleme ya da incelme 

teriminde anlatmamaktadır.  

Mühendislik bakımından metalin içine girme hızı ya da bir yapı parçasının incelmesi, söz konusu 

malzemenin ömrünü önceden tahmin etmek için doğrudan kullanılabilir.  

 

Çizelge 2. Mühendislik uygulamaları için korozyon hızlarını karşılaştırmada kullanılan anlatımlar 

[Üneri, 2011] 

ANLATIM  YORUM  

Kütle azalması g ya da mg,  

yüzde kütle değişimi  

Az kullanılır, örneğin biçimi, korozyon 

ortamında kalma süresi sonuca etkir.  

Günde desimetre kare için mg (mdd),  

günde desimetre kare için gram, 

saatte santimetre kare için gram, 

saatte metre kare için gram,  

saatte inç kare için gram, 

saatte santimetre kare için mol  

İyi, ancak bu anlatımlar metallerin incelme 

hızlarını vermezler.  

Yılda inç  

Ayda inç  

Yılda milimetre  

Daha iyi, bu anlatım metallerin incelme 

hızlarını verir.  

Yılda mil (mpy)  
En iyi: metalin incelme hızını ondalıksız 

olarak küçük sayılarla verir.  

 

Son 4 anlatım korozyon hızını doğrudan incelme teriminde verirler. Yılda inç, ayda inç, yılda 

milimetre ve yılda mil olarak.  

Endüstride kullanılan metallerin korozyon hızı yaklaşık 1 ile 200 mpy arasında değiştiğinden 

pratikte yılda mil incelme anlatımı üstün tutulmaktadır. [Walker, 1973 Yaro ve ark. , 2011, Oparaodu ve 

ark. , 2014,] 

Bu sonuncu anlatım kullanılırsa korozyon verilerini ondalıklı sayılardan kaçınarak küçük sayılarla 

vermek olanaklıdır. 

Mil olarak korozyon hızı, korozif ortama bırakılan metalin kütle azalmasından aşağıda verilen 

bağıntı kullanılarak kolayca hesaplanır. [ Londolfo ve ark. , 2010 ] 
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mpy =   

 

 

 

 

Korozyon hızı diğer birimlerle verildiğinde (mpy)’ yi elde etmek için aşağıdaki katsayılarla 

çarpılmalıdır. 

 Faktör  

inç/yıl 1000 

inç/ay 12000  

mg/dm2/gün 1.44/özgül kütle 

 

Yılda mil olarak verilen korozyon hızı aşağıdaki bağıntılarla metrik sisteme çevrilir. 

mpy = 0.0254 mm/yıl = 25.4 mm/yıl = 2.90 nm/saat  

Burada (mm), 10–3 m; mikrometre ya da mikron (mm), 10–6 m; nanometre (nm), 10–9 metreyi 

göstermektedir. 

  

Çizelge 3’de metal ve alaşımların incelme hızları mpy ve onun metrik sistemdeki eşdeğerleriyle 

birlikte korozyona dirençleri sınıflandırılmıştır. [Üneri, 2011] 

Çizelge 3. Yılda mil (mpy) incelme hızlarının eşdeğerleri olan metrik sistemle karşılaştırılması 

Bağıl Korozyon  

Direnci  Yaklaşık Metrik Eşdeğerler 

mpy mm/yıl mm/yıl nm/saat 

Çok çok iyi < 1 < 0.02 < 25 < 2 

Çok iyi 1 – 5 0.02 – 0.1 25 – 100 2 – 10 

İyi 5 – 20 0.1 – 0.5 100 – 500 10 – 150 

Orta 20 – 50 0.5 – 1 500 – 1000 15 – 150 

Zayıf 50 – 200 1 – 5 1000 – 5000 150 – 500 

Kabul edilmez 200+ 5+ 5000+ 500+ 

         534 W 

 A t 

Burada: W kütle azalması, mg 

  örneğin 

yoğunluğu, g/cm3 
 A örneğin yüzeyi, inç kare 

 t süre, saat 

 

(

1) 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                          1678 

 

 

 
Şekil 1. Korozyon hızları için nomograf [Üneri, 2011] 

 

Burada: A + B = C. Korozyon hızları: mpy = mil/yıl, ipy = inç/yıl, ipm = inç/ay, mdd = dm2/gün, 

yoğunluk gr/cm3. 

mpy, ipy ve ipm arasındaki çevrimler doğrudan A skalasında okunur. 

Bu şekilden yılda mil, yılda inç, ayda inç ve günde desimetre kare için miligram hızları birbirine 

çevrilir. İlk üçü A skalasında doğrudan çevrilirler. Bunlar mdd birimine, C skalası ve B yoğunluk skalası 

yardımıyla çevrilirler, mdd nin içinde yoğunluk ya da malzemenin tipi bulunmaz. 

 

Yoğunluk B skalasında gr/cm3 olarak verilmiştir. Kesikli çizgi 18–8 paslanmaz çeliği ve 30 mpy 

korozyon hızı içindir. 

Elektrokimyasal yöntemlerle korozyon hızı akım yoğunluğu terimiyle belirlenmektedir. Akım 

yoğunluğu Faraday yasalarından yararlanarak metalin incelme hızına aşağıdaki bağıntıdan yararlanarak 

çevrilir: 

 

 

 

 

a metalin atom kütlesini; i, ma/cm2 olarak akım yoğunluğunu; n, transfer edilen elektron sayısını 

(atomun değerlik değişimini); r, g/cm3 olarak metalin yoğunluğunu ve K bir sabiti göstermektedir. 

Korozyonla incelme hızı = K 

a i 

n  
(

2) 
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K sabiti incelme hızı birimine bağlı olarak mpy, mm/yıl ve mm/yıl için sırasıyla 0.129; 3.27 olarak 

ve 0.00327 dir. n çözeltinin analizi ya da potansiyel ve pH ölçülerek Pourbaix çizgelerinden 

(diyagramlarından) yararlanarak belirlenir. Alaşımlar için a ve n değerleri bileşenlerin ortalamalarından 

hesaplanabilir. Havasız asit içinde demirin elektrokimyasal hızı 1 ma/cm2 ise ve demir–II iyonları olarak 

çözünüyorsa n = 2 olur. mpy olarak korozyon hızı yukarıdaki bağıntıdan aşağıdaki gibi hesaplanır: 

 

 

 

 

 

 

SONUÇ 

Korozyon hızı birimleri ve anlatımları çeşitli olup en duyarlı sonuçlar, malzemenin korozyon 

ortamında kalma süresi, yüzey alanı ve incelme hızını da içeren anlatımlardır. 
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Özet 

Yükleniciler kamu kurumlarında ihaleye girerken idarenin istekleri doğrultusunda ve projelere göre maliyet hesabı 

yapmakta ve avantajlı fiyat oluşturmaya çalışmaktadırlar. Yükleniciler, bu hesaplamaları mühendislik yaklaşımı 

dışında gerçekleştirdiklerinde firmalarını büyük risklerle karşı karşıya bırakmakta ve hatta yaptıkları hatalar 

yüzünden firmalarını iflasa kadar sürükleyebilmektedirler. Ayrıca, hatalı yapılan hesaplamalar neticesinde 

aldıkları işleri finansal problemler yüzünde geciktirmekte, idareye ve ülke ekonomisine de ciddi zararlar 

verebilmektedirler. Bu çalışmada, mühendislik yaklaşımıyla ve parametrik yöntemle teklif fiyatı oluşturulmasına 

yönelik denklemler geliştirilmiştir. Geliştirilen denklemler ile belirlenen teklif fiyatı, ihalesi yapılmış bir yapı için 

verilmiş olan teklif fiyatı ile karşılaştırılmıştır. Sonuçta geliştirilen denklemlerin daha güvenli, kontrol edilebilir 

ve kısa sürede ihaleye teklif hazırlama imkânı sunabileceği kanaatine varılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Parametrik yöntem, yapı maliyeti, teklif fiyatı, ihale 

 

1. GİRİŞ 

Yükleniciler, kamu kurumlarının ihalelerine girerken idarenin istekleri doğrultusunda ve projelere göre maliyet 

hesapları yapmakta ve avantajlı fiyat sunmak istemektedirler. Bütün bu hesaplamaları,  mühendislik yaklaşımı 

dışında gerçekleştirdiklerinde büyük risklerle karşı karşıya kalmakta dahası yaptıkları hatalar yüzünden firmalarını 

iflasa sürüklenmektedirler. Bu olumsuz durumlar neticesinde işlerin yapılmasını geciktirmekte, idareye ve ülke 

ekonomisine zarar vermektedirler (Akçalı, 2016). 

Teklif fiyatı oluşturulmasına yönelik birçok çalışma mevcuttur. Özgür (2003), yüklenicilerin ihalelere 

hazırlanırken belli kabuller yaparak parametrik yöntemle teklif hazırlanması hakkında bilgiler sunmuştur. 

Buradaki kabuller geçmişten elde edilen bilgilerden derlendiği belirtilmiştir. Birgül ve Dikmen (1996), inşaat 

projelerinin risk yönetimi üzerine yaptıkları çalışmalarında, Monte Carlo benzetimi yöntemiyle geçmiş yıllara ait 

veriler kullanılarak riski belirlemeye çalışmışlardır. İnşaat projelerinin teklif hazırlama sürecinde risk faktörünün 

hesaplanmasında; projenin niteliklerine göre risk toleransının hesaplanması, riske dayalı iskonto oranı 

belirlenmesi, sübjektif olasılık belirlenmesi, stokastik karar ağaçlarının oluşturulması,  duyarlılık analizleri ve 

olasılık analizlerini kullanmışlardır. Monte Carlo benzetimi ile ve yazılımlarla yapılan çalışmalarda geleneksel 

maliyet hesaplarında risk oranının % 49 olasılıkla % 10’u aştığını belirlemişlerdir. Düzcan, (2010), uluslararası 

ihalelerde risk priminin saptanmasında bulanık mantık yaklaşımını kullanmışlardır. Yaklaşımda geçmiş verilerin 

önemi üzerinde durulmuştur. Uğur, (2007), yapı maliyeti hesaplamalarında yapılan maliyet ve risk yaklaşımlarının 

neler olduğunu belirlemiştir. Moselhi (1990), risk oranını kapsamlı şekilde tanımlayan ve eksiksiz hesaba 

katılmasını sağlayan bir tanımın olmadığını belirterek, bu yüzden teklif verme sürecinde en anlaşılması, 

yorumlanması ve uygulanması zor parametre olduğunu söylemiştir. Düzcan (2010), çalışmasında Bulanık Mantık 

yöntemi kullanılarak yapaıan hesaplamalrda risk oranının anahtar teslimi götürü bedel ihaleler için %12, birim 

fiyatlı ihaleler içinse %5 civarında olduğunu belirtmiştir. Ergin (2005), ihale sürecine garantici yaklaşan 

yüklenicilerin teklif fiyatlarının risk oranının yüksek olacağını belirterek, risk oranının neleri kapsadığının iyi 

analiz edilmesi gerektiğini söylemiştir. Ayrıca, doğal felaketler gibi mücbir sebeplerin risk oranına dahil 

edilmemesi gerektiğini, bunların sigorta kapsamında değerlendirilmesinin teklif fiyatını düşürmeye katkı 

sağlayacağını açıklamıştır. 

Teklif fiyatı hazırlarken firmaların ellerinde bazı idarelerin hazırladığı birim fiyat analizleri dışında hiçbir 

kaynakları yoktur. Bu durumda rakip firmalardan daha iyi fiyat teklifi hazırlamak için alternatif ve avantajlı bir 

teklif fiyatı hazırlama tekniği oluşturmak önem arzetmektedir. Bu bağlamda, kurumsal veya kurumsallaşma 
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yolunda ilerleyen her firma kendi teklif fiyatını hazırlamak için yeni teknikler geliştirmelidir. Bu çalışmada, birim 

fiyat kitaplarından ve mevcut tecrübelerden faydalanılarak teklif fiyatı hazırlama konusunda parametrik 

denklemler geliştirilmiştir. Denklemler oluşturulurken belirlenmesi oldukça zor olan risk faktörü de dikkate 

alınmıştır. Sonuçta daha güvenli, kontrol edilebilir ve daha kısa sürede teklif hazırlama imkanı sağlayacak 

bağıntılar elde edilmiştir. 

 

2. PARAMETRİK BAĞINTILARIN OLUŞTURULMASI  

 
Teklif fiyatı; yalın maliyet ve genel giderler ile teklif fiyatına bağlı masrafların toplamının belli bir risk oranı ile 

artırılmasına eşittir (Denk. 1).  

 

                                                     𝑇 = [𝑀 + 𝐺 + (ℎ × 𝑇)] × (1 + 𝑟)                                                 (1) 

 

Burada; 

T= Teklif fiyatı (TL) 

M=Toplam yalın maliyet (TL) 

G=Genel Giderler (TL) 

h=Teklif fiyatına bağlı giderler oranı 

r=risk oranı 

 

Burada teklif fiyatını bulmak için her bir parametre hesaplanmalıdır. Firmalar teklif fiyatı hazırlarken fiyatın 

oluşmasında en büyük miktarı oluşturduğu için yalın maliyet konusunda oldukça titiz davranmaktadırlar. Ancak 

sadece yalın maliyetin doğru hesaplanması, işi almak için yeterli olamamaktadır. Bunun sebebi, yalın maliyeti 

teknik bilgisi ve tecrübesi olan her firmanın rahatlıkla belirleyebilmesidir. O halde genel gider, risk oranları ve 

teklif fiyatına bağlı masrafları hesaba katmak firmanın rakipleri karşısında avantajlı bir duruma geçirmesini 

sağlayabilecek unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. 

 

Genel Giderler (G); birim fiyatta tarif edilmeyen ve teklife bağlı masraflar dışındaki gider kalemleri genel gider 

başlığı altında toplanabilir. İş programı ve iş miktarları belirlendikten sonra, bu iş miktarına bağlı olarak da 

ortalama ve maksimum işçi sayısı belirlenmelidir. İşçi sayısında mümkün olduğunca ideale yakın olmaya çalışılsa 

bile şantiye şartlarında ortalama işçi sayısında dalgalanmalar olacağı unutulmamalıdır. Genel giderlerde işçi sayısı 

ile işin süresi en önemli iki unsurdur.  Birim işçi maliyeti geçen süre ile çarpıldığında toplam maliyet, şantiyede 

kiralık kullanılan araç veya tesislerin geçen süre ile çarpılmasında ise o tesisin maliyeti çıkmaktadır. Genel giderler 

bu bölümde amortismana bağlı giderler, amortismansız sabit giderler, bedelsiz mühendislik giderleri, işletme 

giderleri, sözleşme ve yönetmelik giderleri olarak sınıflandırılabilir (Özgür 2003). 

 

Teklif Fiyatına Bağlı Giderler (h); parametrik bağıntı içindeki teklif fiyatına bağlı giderler bir oran temsil eder. 

Bunlar İhale teminatı masrafı (i), avans teminatı masrafı (a), kesin teminat masrafı (t), mukavele masrafı (m), 

sigorta masrafı (s), kredi masrafı (k), vergi kesintisi veya stopaj (v), finans masrafı (f) ve diğer masraflar (d) olarak 

belirlenebilir ve teklif fiyatına bağlı giderler bu parametrelerin toplanması ile oransal olarak belirlenir (Denk. 2). 

 

                                              ℎ = 𝑖 + 𝑎 + 𝑡 +𝑚 + 𝑠 + 𝑘 + 𝑣 + 𝑓 + 𝑑                                              (2) 

 

Risk Faktörü (r); hesaplanması ve tahmin edilmesi en zor parametre olarak karşımıza çıkmaktadır. Moselhi (1997), 

risk oranını kapsamlı şekilde tanımlayan ve eksiksiz hesaba katılmasını sağlayan bir tanım yoktur ve bu yüzden 

teklif verme sürecinde en anlaşılması, yorumlanması ve uygulanması zor bir parametre olduğunu belirtmiştir. 

Diğer parametreler genellikle teklif hazırlama ekibi tarafından rahatlıkla belirlenebilmekte, ancak risk faktörü 

teklif fiyatına katılmamaktadır. Genellikle firma yöneticileri veya patronlar çıkan maliyetler karşısında ihaleye 

girerken belli bir risk çerçevesinden bakarak piyasa şartlarında kurtaracağı rakamlarla iş almaya çalışmaktadırlar. 

Burada bazı firmalar maliyetin üstüne belli oranda kar koyarken, bazı firmalar yaklaşık maliyetin de altına 
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düşmektedirler. Piyasada yaklaşık maliyetin altındaki fiyatlara kırımlı fiyat denilmektedir. İşin kırımlı fiyatlarla 

alınması da bir risk faktörü olarak değerlendirilmelidir. Yükleniciler, risk oranını uygun bir şekilde mutlaka 

belirlemelidir. Çünkü riskli projelerde risk oranı düşük olursa önemli ölçüde zarar edilebilir. Bunun aksine risk 

oranının yüksek olması da ihalenin kaybedilme olasılığını artırır (Sönmez vd., 2007, Düzcan, 2010) Çünkü bir işin 

ihalesinin alınamamasının da bir riski vardır. Ayrıca, firma açısından sürekli ihale kaybedilmesi de 

düşündürücüdür (Özgür, 2003) 

 

Yapım işlerinde karşı karşıya kalınan pek çok risk bulunmaktadır. Yükleniciler belirsizliği işin bir parçası olarak 

görmelidir. Yapım İşlerinde risk, yüklenicinin hedeflerine ulaşmasını engelleyen her türlü tehdit olarak 

nitelendirilebilir. Yükleniciler yaygın olarak politik risklere, döviz kurundan kaynaklı ekonomik risklere, keşif 

hatasından kaynaklı risklere ve proje hatasından kaynaklı risklerle karşı karşıyadır. Bu risklerin gerçekleşmesiyle, 

gecikmeden kaynaklı cezaların riski veya işi yetiştirmeye çalışılırken yapılan hataların geri dönüşleri gibi birçok 

risk zincirleme birbirini tetiklemektedir (Uğur, 2007). 

 

Riskin ne olacağını tam olarak bilmek geleceği bilmekle eşdeğerdir. Bu bakımdan risklerin bir olasılık dahilinde 

değerlendirilmesi gerekmektedir. Yüzlerce iş kalemi olan yapım işlerinde her bir iş kaleminin riskini olasılıklar 

dahilinde belirlemek oldukça zordur. Bu yüzden firmaların, yapının yalın maliyetini, genel giderleri ve teklif 

fiyatına bağlı giderleri bir risk oranı ile çarparak son teklif fiyatını belirlemeleri en uygun çözüm gibi 

görünmektedir. Ancak bir yapının yalın maliyetinde birim fiyatlardaki olası artışların genel giderler veya teklif 

fiyatına bağlı giderlerin içindeki teminat oranlarındaki komisyon artışları ile ilgisi bulunmadığı için her bir ana 

maliyet unsurunu ayrı ayrı değerlendirmekte fayda vardır. Bu noktada Denk. 1’de, r risk faktörü parantez içinde 

dağıtılırsa her bir maliyet unsuru, risk ile çarpılmış olur (Denk. 3). Ancak her bir maliyet unsurunun riski farklıdır. 

Bu yüzden toplam ortalama riski bulmak ve bağıntıda yerine koymak gerekir. Ayrıca (1+r) teklif fiyatının tüm 

maliyetleri artıran bir oran olduğu unutulmamalıdır. Girilen ihalede firmanın durumu ile teklif verilecek işin ve 

rakiplerin durumuna da bakılmalıdır. Bu durum, karar verme aşamasında hazırlanan tüm maliyetleri bir risk 

faktörü ile artırmak firmanın almış olduğu bir ihalede işi zararla kapatmasının önüne geçecektir. Ancak piyasa 

şartlarında bu artırmadan dolayı, ihaleyi kaybetme riskide mevcuttur.  

 

                          

                        𝑇 = [{𝑀 × (1 + 𝑟𝑚)} + {𝐺 × (1 + 𝑟𝐺)} + {(ℎ × 𝑇) × (1 + 𝑟ℎ.𝑇)]                         (3) 

 

 

 

Burada, Denk. 1’den risk oranı çekilerek teklifte toplam risk oranı bulunur. Bu oran toplamda firmanın ne kadar 

risk aldığının rakamsal olarak ifadesidir (Denk. 4).                                                    

                                                   

                                                            
𝑇

(1+𝑟)
= 𝑀 + 𝐺 + (ℎ. 𝑇)                                                         (4) 

 

Denk.4’te T teklif fiyatı denklemde yalnız bırakılarak taraf tarafa bölünürse Denk. 7 elde edilir.  

                                                         

                                                           
𝑇

(1+𝑟)
− (ℎ. 𝑇) = 𝑀 + 𝐺                                                 (5) 

                                                    

                                                            𝑇 [
1

1+𝑟
− ℎ] = 𝑀 + 𝐺                                                    (6) 

 

                                                               𝑇 =
𝑀+𝐺
1

1+𝑟
−ℎ

                                                                    (7) 

 

 

Denk. 7 ile T teklif fiyatı M, G, r ve h parametrelerine bağlı bir fonksiyon elde edilmiş olur. Denk 7 ile Teklif 

fiyatı bilinmeden teklife bağlı masrafların bilinme zorunluluğu ortadan kalkmış olmaktadır.  
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3. GERÇEK BİR İHALE ÜZERİNDEN TEKLİF FİYATIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

Gerçek bir ihale teklifine göre yapılan uygulamda, seçilen proje İzmir Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampusu 

Yapım İşidir ve verilen teklifler sonunda 142.970.000,00 TL’ye iş ihale edilmiştir. İşin Süresi 40 aydır. Projeye 

ilişkin inşaat yalın maliyetleri Tablo 1’de, genel giderler Tablo 2’de ve teklife bağlı masrafların ayrıntıları da Tablo 

3’te verilmiştir.  

 

Tablo 1. Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampus Yapım İşine ait inşaat yalın maliyetleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tablo 2. Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampus Yapım İşine ait genel gider maliyetleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Yalın Maliyet Kalemi Açıklama Tutar (TL) 

İnşaat Yalın Maliyet 82.200.000,00 

Mekanik Yalın Maliyet 19.500.000,00 

Elektrik-Elektronik Yalın Maliyet 16.500.000,00 

Yalın Maliyet Toplamı (M) 118.200.000,00 

Genel Giderler Açıklama Tutar (TL) 

Sigorta Masrafları All risk, trafik sigortası, vb 330.000,00 

İhale Masrafları Dosya, inceleme vb. 10.000,00 

Personel Masrafı Teknik, idari, şantiye per., doktor vb 4.000.000,00 

Şantiye İşletme Masraf Çay ocağı, ısıtma, elektrik vb. 1.200.000,00 

Tesis Masrafları Binalar, depolar, yemek, atık vb. 750.000,00 

Nakliye Nalburiye vb. İş makinesi getirme, malzeme vb 1.200.000,00 

Şantiye Kaldırılması Demobilizasyon 300.000,00 

Kontrollük Giderleri Kontrol binası, ulaşım, PC, kırtasiye vb. 100.000,00 

Seyahat Masrafları Merkezden gelip gitme, ulaştırma 100.000,00 

Test Ölçüm, Deney Kontrolün istediği deneyler 150.000,00 

Genel Giderler Toplamı (G) 8.140.000,00 
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Tablo 3. Aliağa Ceza İnfaz Kurumları Kampus Yapım İşine ait teklife bağlı giderleri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

İhalesi yapılan işin ihale bedeli 142.967.916,00 TL’dir. Bu noktada risk dikkate alınmadan Denk. 1’de yalın 

maliyet, genel giderler ve teklife bağlı masraflar yerine konulup işlem yapılırsa; 

      

𝑇 = [𝑀 + 𝐺 + (ℎ × 𝑇)] × (1 + 𝑟) = [118200000 + 8140000 + 10550000] × (𝑅𝑖𝑠𝑘 = 0) = 136890000 TL 

bulunur.  

 

Bu durumda, ihaleye katılıp teklif veren firma yalın maliyet, genel giderler ve teklife bağlı masrafların üzerine 

6.077.916,00 TL’lik bir ilave yapmıştır. Bu ilavenin riskler dikkate alınarak yapıldığı varsayımıyla, toplam teklif 

edilen bedel içindeki yüzdelik payı hesaplanırsa r=0,0425 olarak belirlenir. Bu durumda bu ihale özelinde risk 

oranı % 4,25’tir.                                           

4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

Kamu yatırımları içerisinde yapım işleri önemli yer tutmakta ve doğru fiyat teklifleri hazırlanmadığı için hem 

firmalar hem de kamu ciddi zarar görmektedir. 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu teklif çalışmalarında rekabetçi bir 

sistemi teşvik ettiği için yükleniciler kısa sürede alternatif teklif hazırlama metodlarını geliştirmek için büyük bir 

çaba içerisine girmişlerdir. Bu çalışmada örnek bir ihale üzerinden teklif fiyatı içerinde düşünülmesi gereken risk 

oranı % 4.25 olarak belirlenmiştir. Bu belirleme ile artık benzer bir işe teklif vermek isteyen firmalar yalın maliyet, 

genel giderler ve teklife bağlı masrafları hesapladıktan sonra % 4,25 oranında riskide ilave ederek son teklif fiyatını 

belirleyebilirler. Burada, risk faktörü bir örnek üzerinden tespit edilmiştir. İstatistiki olarak kabul edilebilir bir risk 

oranı bulmak için çok sayıda ihale dökümanı incelenmelidir. Çok sayıda ihale dökümanının incelenmesi ile tespit 

edilecek risk oranlarının ortalaması alınarak daha gerçekçi bir risk oranı belirlenmelidir.       
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Özet 

Tuğla tarih boyunca bilinen en eski yapı malzemesidir. Eski çağlardan günümüze kadar gelmeyi başaran bu yapı 

malzemesi teknolojinin gelişmesiyle sahip olduğu fiziksel ve mekanik özelliklerinde iyileşmeye gidilmiştir. 

Yapılan iyileştirmelerin başında endüstriyel atıkların katkı maddesi olarak kullanılması gelmektedir. Seramik ve 

cam sanayinde yoğun bir şekilde kullanılan endüstriyel atıklar, son zamanlarda inşaat sektörüne de aktif bir şekilde 

kullanılmaya başlanmıştır. 

Bu çalışmada; restorasyon çalışmalarında, kırsal alanlarda inşa edilen yapılarda ve dekorasyon amaçlı kullanılan 

harman tuğla malzemesine, endüstriyel atıkların katkı malzemesi olarak kullanılabilirliğinin araştırılması 

amaçlanmıştır. Katkı maddesi olarak farklı oranlarda uçucu kül, silis dumanı ve bor atığı kullanılmıştır. Çalışmada, 

her bir katkı malzemesi %0 (Referans), %1, %3, %5 ve %7 oranlarında kullanılarak harman tuğla üretimi 

yapılmıştır. Üretilen harman tuğla numuneleri, fiziksel farklılıklarının belirlenmesi için birim hacim ağırlık, kılcal 

su emme ve porozite deneylerine tabi tutulmuştur. Elde edilen sonuçlar tablo ve grafikler yardımıyla 

yorumlanmıştır. Sonuç olarak; Endüstriyel atıkların uygun oranlarda harman tuğla üretiminde kullanılabileceği 

tespit edilmiştir. Ayrıca endüstriyel atıkların harman tuğla üretiminde kullanılması ile atıkların çevreye vermiş 

olduğu zararların minimize edilmesine katkı sağlayacaktır. 

Anahtar Kelimeler; Uçucu kül, silis dumanı, bor atığı, harman tuğlası 

 

Abstract 

Brick is the oldest known building material throughout history. This building material, which has survived from 

the ancient times to the present day, with evolution of technology, its the physical and mechanical properties were 

improved. At the beginning of the improvements which are made, were come to used of industrial wastes as 

additives. Industrial wastes, which are used extensively in the ceramic and glass industry, have recently been 

actively used in the construction sector.  

In this study; It is aimed to investigate the usability of industrial wastes as additive material in restoration works, 

in the buildings constructed in rural areas and in the blended brick material used for decoration purposes. Different 

amounts of fly ash, silica fume and boron waste were used as additives. In this study, blended bricks were 

produced, using in rates 0% (Reference), 1%, 3%, 5%,/ and 7% each additive material. roduced blended brick 

samples were subjected to unit weight, capillary water absorption and porosity tests to determine their physical 

differences. The results have interpreted with the help of tables and graphs. As a result; It has been determined 

that industrial wastes can be used in the production of blended brick in appropriate proportions. It will contribute 

to the minimization of damages to the environment of wastes by using industrial wastes in blended brick 

production. 

Keywords; Fly ash, silica füme, boron waste, blended brick 

 

1. GİRİŞ 

Tarihin en eski yapı malzemesi olan tuğlanın tarihte ilk kez M.Ö 6000 yıllarında üretildiği tespit edilmiştir (Şahin, 

2009). İlk pişmiş tuğlanın ateşin bulunduğu M.Ö 3000 yıllarında üretildiği tahmin edilmektedir (İşlek, 2010). M.Ö. 
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4000 yılında Babil Kulesinin yapımında kullanılan 85 000 adet tuğla, tarih içerisindeki tuğlanın ilk seri üretimi 

özelliğini taşımaktadır (Çağlar ve ark, 2018). 

Teknolojinin gelişmesi ve farklı özelliklerde tuğla ihtiyacı, bu malzemenin özelliklerinde iyileşmeye gidilmesine 

yönlendirmiştir. Bu iyileştirme genellikle endüstriyel atıklarla gerçekleştirilmiştir. Silis dumanı, uçucu kül, çelik 

tozu, ferrokrom cürufu, mermer tozu, cam atığı, cam tozu ve bor atığı gibi katkılar kullanılmıştır (Çağlar, 2018; 

Hammer ve ark., 2002). 

Endüstriyel atıkların tuğla sektöründe kullanılmasına ilişkin çalışmalara bakıldığında; 

Zeybek (2009) uçucu kül esaslı geopolimer katkılı tuğla üretimi üzerine yapmış olduğu çalışmada, uçucu külün 

geopolimer katkılı tuğla üretiminde kullanılabilmesinde bir sakınca olmadığını tespit etmiştir. 

Çağlar (2018) yapmış olduğu çalışmada, bor atığı katkı maddesi kullanarak harman tuğla üretmiştir. Çalışma 

sonunda %8’e kadar kullanılan bor atığının harman tuğla özelliklerini iyileştirdiği sonucuna varmıştır. 

Öztürk (2001) endüstriyel bir atık olan uçucu kül ile kiremit-tuğla fabrikasından aldığı kilden belirli oranlarda 

karışım hazırlamış ve farklı sıcaklıklarda sinterlemiştir. Uçucu kül katkılı tuğla numuneler üzerinde fiziksel 

farklılıkların tespiti için, içyapı analizi, kuruma, pişme, toplam küçülmeler, plastisite suyu, birim hacim ağırlık, 

ağırlıkça su emme, hacimce su emme deneyleri uygulamıştır. Elde ettiği verilere göre uçucu kül katkılı tuğla 

üretiminin mümkün olabileceğini tespit etmiştir. 

Kiraz (2010) endüstriyel bir atık olan siklon külü ve uçucu kül ile yalıtıma ve hafifliğe yardımcı olması için 

genleştirilmiş perlit ilave ederek hafif duvar malzemesi üretimini araştırmıştır. Çalışma sonucunda üretilen 

malzemenin çok boşluklu yapıda, hafif, su emme, mukavemet ve ısı yalıtım değerleri gibi fiziksel, mekanik ve ısıl 

özelliklerinin yeterli olduğunu bildirmişlerdir. 

Murathan ve ark., (2013) bor atığı, uçucu kül ve arıtma çamuru gibi çevresel atıklar kullanarak tuğla üretimi 

yapmışlardır. Üretilen numunelere birim hacim ağırlık, kuruma küçülmesi, su emme, basınç dayanımı ve kütle 

kaybı deneyleri uygulamışlardır. Çalışma sonunda, TS EN 771-1 standardı olan tuğla fiziksel parametrelerine 

kısmen yaklaşıldığını tespit etmiş, enerji tasarruflu ve çevre dostu kompozit malzeme üretmişlerdir. 

Kavas (2006) çalışmasında kırmızı çamur tuğlası üretiminde akışkanlaştırıcı olarak Kırka bor atığını %5, %10 ve 

%15 oranlarında ikame ederek 700, 800 ve 900 0C de pişirmiştir. Ürettiği numuneleri mineralojik ve mekanik 

testlere tabi tutmuştur. Testler sonucunda kırmızı çamur tuğlası üretiminde bor atığının akışkanlaştırıcı madde 

olarak kullanılabileceğini tespit etmiştir. 

Bu çalışmada; Silis dumanı, uçucu kül ve kıymetli bir endüstriyel atık olan bor atığının harman tuğlada 

kullanılabilirliğinin araştırılması amaçlanmıştır. Bunu belirlenmesi için üretilen harman tuğla numuneleri birim 

hacim ağırlık, kılcal su emme ve porozite gibi fiziksel özelliklerinin belirleneceği deneylere tabi tutulmuştur. 

Sonuç olarak; Endüstriyel atıkların uygun oranlarda harman tuğla üretiminde kullanılabileceği tespit edilmiştir. 

Bu atıkların tuğla sektöründe kullanılması, atıkların faydalı malzemelere dönüştürülmesinin yanı sıra çevre 

kirliliğinin azalması yönünden de fayda sağlayacaktır. 

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1. Materyal 

2.1.1. Kil 

Çalışmada kullanılan harman tuğla kili Kastamonu-Taşköprü yöresine ait olup, Tablo 1’de mineralojisi 

verilmektedir. Kastamonu Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde 

incelenen harman tuğla kili içerisinde en fazla silisyum (Si) elementinin olduğu görülmektedir. Ayrıca alüminyum 

(Al), kalsiyum (Ca), oksijen (O), demir (Fe) ve magnezyum (Mg) elementleri kil bünyesinde yer almaktadır. Kil 

hammaddesi üretime katılmadan önce laboratuvar tipi merdaneli ezicide öğütüldükten sonra 1mm’lik elek altı 

malzeme elde edilmiştir. Tüm katkı maddeleri de aynı işlemlere tabi tutulmuştur. 
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Tablo 1. Kil mineralojisi 

Element O Mg Al Si Nb K Ca Fe 

Ağırlık (%) 21.83 1.87 8.67 38.49 5.21 2.06 14.95 6.93 

 

2.1.2. Uçucu kül 

Çalışmada kullanılan ve kimyasal bileşimi Tablo 2’de verilen uçucu kül; Seyitömer Termik Santralinden elde 

edilmiştir. Deneylerde yığın yoğunluğu 0,88 g/cm3, özgül ağırlığı 1,58 g/cm3, özgül yüzey alanı 0,115 m2/g ve 

pH’ı 8,3 olan ve diğer uçucu küllere göre daha hafif bir yapı gösteren F tipi uçucu kül kullanılmıştır. 

Tablo 2.  Seyitömer Uçucu Külünün Kimyasal Analizi [10](Bayat, 1998). 

Bileşim SiO2 CaO MgO Fe2O3 Al2O3 Na2O K2O SO3 Na2O (eşd) Serbest CaO 

(%) 52,34 7,47 5,75 9,30 18,91 0,88 2,17 2,25 2,31 0,20 

 

2.1.3. Silis dumanı 

Çalışmada kullanılan ve Tablo 3’de ana bileşenleri verilen silis dumanı; Antalya’da bulunan Elektrometalürji 

tesislerinden elde edilmiştir. 

Tablo 3. Silis Dumanı ana bileşenleri (Murathan, 2013) 

Bileşim SiO2 CaO MgO Fe2O3 Al2O3 Na2O Kızdırma Kaybı  

(%) 90.80  2.550 0.940 1.930 1.020 ---- 1.57 

 

2.1.4. Bor atığı 

Çalışmada materyal olarak kullanan bor atığı Eskişehir-Kırka yatağında bulunan ETİ Bor işletmelerine ait bor 

işleme tesisi atığı kullanılmıştır. Tablo 4’de kimyasal analizi sunulan bor atığının içerisinde bağlayıcılık için önem 

arz eden kuvars (SiO2), demir oksit (Fe2O3) ve alümina (Al2O3) gibi bileşikler bulunmaktadır. Bunun yanı sıra 

magnezyum oksit (MgO) ve kalsiyum oksitte (CaO) bulunmaktadır.  

Tablo 4. Bor atığının kimyasal özellikleri (Akyıldız, 2012) 

Bileşen  B2O3 CaO MgO SiO2 Na2O Al2O3 Fe2O3 K2O Kızdırma Kaybı 

Bor atığı 

% 

25 10.38 13.94 12.98 5.67 0.96 0.20 0.72 29.15 

 

2.2. Yöntem 

2.2.1. Harman Tuğla Numunelerinin Üretimi 

Numuneler Sinop ili Boyabat ilçesinde bulunan Emek Tuğla Fabrikası Ar-ge laboratuvarında yapılmıştır. 

İstenilen boyutlara getirilen kil ve katkı maddeleri Tablo 5’ de verilen karışım oranları reçetesinde belirtilen 

miktarlarda alınarak harman tuğla üretimine başlanmıştır. Yoğurma suyu hazırlanan numunelere her bir karışıma 

toplam malzeme ağırlığının %20’si oranında ilave edilmiştir. Tabloda yer alan REF; referans numunesini, %1 UK; 

%1 oranında uçucu kül katkılı numuneleri, %3 UK; %3 oranında uçucu kül katkılı numuneleri, %5 UK; %5 

oranında uçucu kül katkılı numuneleri, %7 UK; %7 oranında uçucu kül katkılı numuneleri, %1 SD; %1 oranında 

silis dumanı katkılı numuneleri, %3 SD; %3 oranında silis dumanı katkılı numuneleri, %5 SD; %5 oranında silis 

dumanı katkılı numuneleri, %7 SD; %7 oranında silis dumanı katkılı numuneleri, %1 BA; %1 oranında bor atığı 
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katkılı numuneleri, %3 BA; %3 oranında bor atığı katkılı numuneleri, %5 BA; %5 oranında bor atığı katkılı 

numuneleri, %7 UK; %7 oranında bor atığı katkılı numuneleri  ifade etmektedir. 

 

 

 
Tablo 5. Karışım oranları reçetesi 

Reçete Killi Toprak 

(%) 

Uçucu Kül 

Katkısı (%) 

Silis Dumanı 

Katkısı (%) 

Bor Atığı 

Katkısı (%) 

Su (%) 

REF 100 0 0 0  

 

 

 

 

 

20 

 

%1 

 

99 

 

1 0 0 

0 1 0 

0 0 1 

 

%3 

 

97 

3 0 0 

0 3 0 

0 0 3 

 

%5 

 

95 

5 0 0 

0 5 0 

0 0 5 

 

%7 

 

93 

7 0 0 

0 7 0 

0 0 7 

 

Malzemeler reçetede sunulan miktarlarda alınarak etüv kurusu haline getirilmiştir. Ardından hassas terazide 

tartılarak belirlenen oranlarda alınmıştır. Alınan malzemeler önce kuru karışım yapılmış sonrasında su ilave 

edilerek el yordamıyla birkaç kez karıştırıldıktan sonra oluşturulan çamur dinlenmeye bırakılmıştır. 24 saat 

dinlenmeye bırakılan çamur rutubetini kaybetmemesi için üzeri örtülerek dinlenmeye bırakılmıştır. Dinlendirme 

işlemi biten çamur plastik kıvama ve içinde hava kabarcığı kalmayıncaya kadar mikser yardımıyla yoğrulmuştur. 

Yoğurma işlemi bittikten sonra plastik kıvamda hazırlanan karışım, yatay bir zemine yerleştirilen ve 4x4x16 cm 

ebatlarında olan çelik kalıplara dökülmüştür.  

Deney numuneleri 24 saat normal hava koşullarında bekletildikten sonra kalıplardan çıkarılmıştır. Üretilen yarı 

mamül numuneler yarı açık bir alanda 7 gün kurumaya bırakılmıştır. Belirlenen süre sonunda harman tuğlaları 900 

°C sıcaklıkta zaman ayarlı elektrikli kül fırınında 8 saat pişirilmiştir. Fırın içerisinde kademeli bir şekilde soğutulan 

harman tuğla numuneleri oda sıcaklığına (+21 °C) getirilmiştir. Pişirilen numuneler fiziksel farklılıklarının tespiti 

için birim hacim ağırlık, kılcal su emme ve porozite deneylerine tabi tutulmuştur. 

          

Şekil 1. Katkılı numunelerin üretimi 

2.2.2. Numunelere Uygulanan Fiziksel Deneyler 
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Numunelerin fiziksel farklılıklarının tespiti için; 

 Birim Hacim Ağırlık, 

 Porozite 

 Kılcal Su Emme deneyleri yapılmıştır. 

 

Birim Hacim Ağırlık; 4x4x16 cm ebatlarında üretilen katkılı harman tuğla numuneleri, sıcaklığı 105±1 °C’ ye 

ayarlanmış etüve yerleştirilerek 12 saat değişmez kütleye kadar kurutulmuştur. Bu şekilde kurutulan numuneler 

oda sıcaklığına kadar soğutulduktan sonra boyutları 0,01 mm. duyarlılıkta kumpasla ve kütleleri hassas terazi ile 

ölçülerek birim hacim ağırlığı belirlenmiştir (TS EN 772-4, 2000). 
 

Kılcal Su Emme; Numuneler etüvde değişmez ağırlığa gelinceye kadar kurutulmuştur. Etüvden çıkarılan 

numuneler laboratuvar ortamında 1 saat bekletilip oda sıcaklığına gelmesi sağlanmıştır. Soğuyan numunelerin 

kuru ağırlıkları hassas terazi yardımıyla tartılmıştır. Tartım işlemi bittikten sonra taban ölçüleri 4x4 cm olan 

harman tuğla numunelerinin dört bir tarafının suya temas etmemesi için 1cm yükseklikte parafin ile kaplanmıştır. 

Kaplanan numuneler taban yüzeyleri suyun yüzeyine değecek şekilde ızgaralı 1 cm yüksekliğinde su dolu kaba 

yerleştirilmiştir. Numunelerin belirli zamanlarda (60, 120 ve 180 dk.) ağırlık ölçümleri yapılmıştır. 180 dakika 

sonunda numuneler tartılmıştır. Bulunan değerler (1)’de yerine konularak kılcal su emme miktarı hesaplanmıştır 

(TS EN 772-11, 2012). mson numunelerin deney sonundaki ağırlığını, milk deney yapılmadan önceki ağırlığını ifade 

etmektedir. 

 

                            Kılcal Su Emme (Kapilarite) (gr): mson-milk      (1) 

 

Porozite; Katkılı numunelerin porozite değerlerinin belirlenmesi amacıyla bir kap içerisinde 3 saat süreyle 

kaynatılarak suya doygun hale getirilmiştir. Numuneler kap içerisinden alınarak, su içerisindeki asılı ağırlıkları 

ölçülmüştür (P3). Ölçüm yapıldıktan sonra numune kuru bir bezle silinerek yüzey kuru hale getirilmiştir. Daha 

sonra suya doygun yüzey kuru ağırlıkları ölçülmüştür (P2). Daha sonra örnekler etüvde +105 0C’ de 24 saat 

boyunca kurutulmuş ve değişmez ağırlıklarına geldikten sonra tekrar tartılmıştır (P1). Bulunan değerler (2)’de 

yerine konularak porozite değerleri hesaplanmıştır (TS EN 772-4, 2000). 
 

Porozite (%) = ((P2-P1) / (P2-P3)) x 100           (2) 
 

3. ARAŞTIRMA SONUÇLARI VE TARTIŞMA 

3.1. Birim Hacim Ağırlık 

3.1.1. Uçucu Kül Katkılı Numunelerin Birim Hacim Ağırlığı 

Şekil 2’de farklı oranlarda uçucu kül katkılı üretilen harman tuğla numuneleri ve referans numunelerine ait birim 

hacim ağırlık sonuçları verilmiştir. Birim hacim ağırlık değerleri incelendiğinde; Referans numunesinin 1,60 g/cm3 

olduğunu, %1 oranında bor atığı katkılı numunenin 1,52 g/cm3, %3 oranında bor atığı katkılı numunenin 1,47 

g/cm3, %5 oranında bor atığı katkılı numunenin 1,40 g/cm3, %7 oranında bor atığı katkılı numunenin ise 1,31 

g/cm3 tespit edilmiştir. Katkı miktarının artmasıyla birim hacim ağırlık değerlerinde azalma meydana gelmiştir. 

Bunun nedeni uçucu kül yoğunluğunun kilden daha az olmasından kaynaklanmıştır. En düşük birim ağırlığa sahip 

harman tuğla numunesinin %7 oranında uçucu kül katkılı harman tuğla numunesi olduğu tespit edilmiştir. 
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Şekil 2. Uçucu kül katkılı harman tuğla numunelerinin birim hacim ağırlığı değerleri 

3.1.2. Silis Dumanı Katkılı Numunelerin Birim Hacim Ağırlığı 

Şekil 3’de farklı oranlarda silis dumanı katkılı üretilen harman tuğla numuneleri ve referans numunelerine ait birim 

hacim ağırlık sonuçları verilmiştir. Birim hacim ağırlık değerleri incelendiğinde; Referans numunesinin 1,60 g/cm3 

olduğunu, %1 oranında bor atığı katkılı numunenin 1,54 g/cm3, %3 oranında bor atığı katkılı numunenin 1,51 

g/cm3, %5 oranında bor atığı katkılı numunenin 1,48 g/cm3, %7 oranında bor atığı katkılı numunenin ise 1,44 

g/cm3 tespit edilmiştir. Silis dumanı miktarının artmasıyla birim hacim ağırlığının azalmasına neden olmuştur. %1 

oranında silis dumanı katkılı harman tuğla numunesi en yüksek birim hacim ağırlığa sahipken, en düşük birim 

hacim ağırlığa %7 katkı oranına sahip harman tuğlada olduğu görülmüştür. 

 

 
Şekil 3. Silis dumanı katkılı harman tuğla numunelerinin birim hacim ağırlığı değerleri  

3.1.3. Bor Atığı Katkılı Numunelerin Birim Hacim Ağırlığı 

Şekil 4’de farklı oranlarda bor atığı katkılı üretilen harman tuğla numuneleri ve referans numunelerine ait birim 

hacim ağırlık sonuçları verilmiştir. Birim hacim ağırlık değerleri incelendiğinde; Referans numunesinin 1,60 g/cm3 

olduğunu, %1 oranında bor atığı katkılı numunenin 1,56 g/cm3, %3 oranında bor atığı katkılı numunenin 1,51 

g/cm3, %5 oranında bor atığı katkılı numunenin 1,44 g/cm3, %7 oranında bor atığı katkılı numunenin ise 1,38 

g/cm3 tespit edilmiştir. En iyi sonuç %7 bor atığı katkılı harman tuğlası numunelerinden elde edilmiştir.  
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Şekil 4. Bor atığı katkılı harman tuğla numunelerinin birim hacim ağırlığı değerleri 

 

3.2. Porozite 

  

3.2.1. Uçucu Kül Katkılı Numunelerin Porozite Değerleri 

Şekil 5’de farklı oranlarda uçucu kül katkılı üretilen harman tuğla numuneleri ve referans numunelerine ait 

porozite sonuçları verilmiştir. Porozite değerleri incelendiğinde; Referans numunesinin %22,3 olduğunu, %1 

oranında bor atığı katkılı numunenin %22,8, %3 oranında bor atığı katkılı numunenin %23,7, %5 oranında bor 

atığı katkılı numunenin %24,4, %7 oranında bor atığı katkılı numunenin ise %26,5 tespit edilmiştir. Porozite 

değerinin uçucu kül katkı oranının artışı ile doğru orantılı olarak seyir ettiği belirlenmiştir. Uçucu kül katkı oranın 

artması ile porozite oranının artması, uçucu külün bünyedeki kapalı gözenekli yapıda olmasından kaynaklandığı 

düşünülmektedir. 

 

 
Şekil 5. Uçucu Kül Katkılı harman tuğla numunelerinin porozite değerleri 

 

3.2.2. Silis Dumanı Katkılı Numunelerin Porozite Değerleri 

Şekil 6’da farklı oranlarda silis dumanı katkılı üretilen harman tuğla numuneleri ve referans numunelerine ait 

porozite sonuçları verilmiştir. Porozite değerleri incelendiğinde; Referans numunesinin %22,3 olduğunu, %1 

oranında bor atığı katkılı numunenin %22,6, %3 oranında bor atığı katkılı numunenin %23,4, %5 oranında bor 

atığı katkılı numunenin %24,0, %7 oranında bor atığı katkılı numunenin ise %25,5 tespit edilmiştir. En yüksek 

porozite değeri %7 oranında silis dumanı katkılı harman tuğla numunelerinde görülmüştür. 
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Şekil 6. Silis dumanı katkılı harman tuğla numunelerinin porozite değerleri 

 

3.2.3. Bor Atığı Katkılı Numunelerin Porozite Değerleri 

Şekil 7’de farklı oranlarda bor atığı katkılı üretilen harman tuğla numuneleri ve referans numunelerine ait porozite 

sonuçları verilmiştir. Porozite değerleri incelendiğinde; Referans numunesinin %22,3 olduğunu, %1 oranında bor 

atığı katkılı numunenin %22,0, %3 oranında bor atığı katkılı numunenin %21,8, %5 oranında bor atığı katkılı 

numunenin %21,4, %7 oranında bor atığı katkılı numunenin ise %20,0 tespit edilmiştir. 900 0C’ de pişirilen 

numuneler bor atığı katkısının yüksek sıcaklıkta camsı faza geçip akışkan bir kıvamda olduğu için numunelerde 

optimum katkı oranına kadar boşluk oluşumunu engellemiştir. 

 

3.3. Kılcal Su Emme 

 3.3.3. Uçucu Kül Katkılı Numunelerin Kılcal Su Emme Değerleri 

Şekil 8’de farklı oranlarda uçucu kül katkılı üretilen harman tuğla numuneleri ve referans numunelerine ait kılcal 

su emme sonuçları verilmiştir. Kılcal su emme değerleri incelendiğinde; Referans numunesinin 99,15 g olduğunu, 

%1 oranında bor atığı katkılı numunenin 99,57 g, %3 oranında bor atığı katkılı numunenin 99,97 g, %5 oranında 

bor atığı katkılı numunenin 100,62 g, %7 oranında bor atığı katkılı numunenin ise 101,24 g tespit edilmiştir. Su 

emme değerleri ile porozite oranları karşılaştırıldığında, porozite oranının artması ile su emme oranının arttığı 

görülmektedir. 

 

 
Şekil 7. Bor atığı katkılı harman tuğla numunelerinin porozite değerleri 
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Şekil 8. Uçucu Kül Katkılı harman tuğla numunelerinin kılcal su emme değerleri  

 

3.3.2. Silis Dumanı Katkılı Numunelerin Kılcal Su Emme Değerleri 

Şekil 9’da farklı oranlarda silis dumanı katkılı üretilen harman tuğla numuneleri ve referans numunelerine ait kılcal 

su emme sonuçları verilmiştir. Kılcal su emme değerleri incelendiğinde; Referans numunesinin 99,15 g olduğunu, 

%1 oranında bor atığı katkılı numunenin 99, 49 g, %3 oranında bor atığı katkılı numunenin 99,87 g, %5 oranında 

bor atığı katkılı numunenin 100,57 g, %7 oranında bor atığı katkılı numunenin ise 101,04 g tespit edilmiştir. 

Yapılan deney sonucunda en yüksek kılcal su emme oranının %7 oranında silis dumanı katkılı numunelerde 

gerçekleştiği görülmüştür. 

 

 
Şekil 9. Silis dumanı katkılı harman tuğla numunelerinin kılcal su emme değerleri 

3.3.3. Bor Atığı Katkılı Numunelerin Kılcal Su Emme Değerleri 

Şekil 10’da farklı oranlarda bor atığı katkılı üretilen harman tuğla numuneleri ve referans numunelerine ait kılcal 

su emme sonuçları verilmiştir. Kılcal su emme değerleri incelendiğinde; Referans numunesinin 99,15 g olduğunu, 

%1 oranında bor atığı katkılı numunenin 98,8 g, %3 oranında bor atığı katkılı numunenin 97,2 g, %5 oranında bor 

atığı katkılı numunenin 95,4 g, %7 oranında bor atığı katkılı numunenin ise 94,3 g tespit edilmiştir. BAK 

numuneler optimum pişirme sıcaklığı olan 900 ° C’ de (Uslu ve Arol, 2004; Kavas, 2006) pişirildiğinde bor atığı 

numune içerisinde camsı faz oluşturmaktadır. Bu camsı kütle oluşumunun gözenekleri doldurup veya bloke edip, 

dolayısıyla su emme oranını düşürdüğü tespit edilmiştir. Yani porozitede meydana gelen artış veya azalış aynı 

şekilde kılcal su emme miktarını da etkilemektedir. Bor atığı katkısı dış duvar dolgu malzemesi olarak 

kullanılmayı planlanan harman tuğlası için olumlu yönde etki sağlamaktadır. Yağmur, kar gibi atmosfer şartlarına 

maruz kalan numunelerin kılcal su emme miktarını azalmasıyla yapı içi konfor şartlarının iyileştirilmesi 

sağlanacaktır. 
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Şekil 10. Bor atığı katkılı harman tuğla numunelerinin kılcal su emme değerleri 

 

4. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Uçucu kül ve silis dumanı katkılı harman tuğla numunelerinde katkı miktarı arttıkça birim hacim ağırlığının 

azaldığı görülmüştür. Bor atğı katkılı harman tuğla numunelerinde ise azalma meydana gelmiştir. Uçucu kül ve 

silis dumanı katkılı örneklerin kılcal su emme miktarları standartta verilen değerin üstünde olduğu tespit edilmiştir. 

Uçucu kül ve silis dumanı oranı arttıkça kılcal su emme oranının da arttığı görülmüştür. Fakat bor atığı katkılı 

numunelerde bu durum tam tersine olmuştur. Yani bor atığı miktarı arttıkça kılcal su emme miktarı azalmıştır. 

Uçucu kül ve silis dumanı katkılı numunelerde porozite oranının artması ile su emme oranı artış meydana gelmiştir. 

Bor atığı katkılı numunelerde ise atık miktarının artmasıyla porozite miktarında azalma olduğu görülmüştür. 

Endüstriyel katkıların belli oranlarda karıştırılarak harman tuğlasına katılması, harman tuğlası özelliklerini 

iyileştireceği ve uygun oranlarda ikame edilmesi durumunda kullanımında herhangi bir sakınca olmayacağı 

sonucuna varılmıştır. Endüstriyel atıkların harman tuğlası üretiminde kullanılması, atıkların bertaraf edilerek 

çevreyi korumakla kalmayacak, ayrıca atık depolama maliyetini düşürecektir. Atıkların değerlendirilmesine 

yönelik ülkemizde ve dünyada yapılan araştırmaların sayısı arttırılmalı ve bu alanda yapılacak çalışmalar sadece 

üniversitelerle kalmayıp sanayi ile iş birliği içerisinde yürütülmelidir.  
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Abstract 

 

PM10, PM2.5, SO2, NO2, O3, CO are measured in urban areas to determine the air quality index according to national 

ambient air quality standard. Environmental Protection Agency (EPA) produced in 2004 the Chemical Mass 

Balance 8.2 (CMB8.2) software program to calculate the source apportionment from the particle emission sources 

by utilizing identified trace organic and metal compound concentrations. Yet, the trace chemical profiles of the 

sources are necessary to measure in order to run this program. The representative trace organic compounds of 

these sources need to be identified in the particulate and semi-volatile particle samples taken from the ambient air 

of study area in order to run the program. The proportional participation of the fine particulate sources in the 

ambient air is determined by loading the outdoor trace concentration values and the source profile values of the 

selected trace organic chemicals into the CMB 8.2 program. Thus, this study is to use an extensive data set for 

ambient particulate matter (PM) collected simultaneously at Belle Glade (rural) and Delray Beach (urban) in Palm 

Beach County of Florida. Then, they were ultimately used together with published source profiles to predict the 

contributions of the major sources to the overall airborne particle burden in Belle Glade and Delray Beach by using 

CMB8.2 program. In conclusion, the major particle sources were determined by the CMB8.2 as follows: road dust, 

sugarcane leaf burning, diesel-powered and gasoline powered vehicle exhaust, leaf surface abrasion particles, and 

a very small fraction of meat cooking. 

 

Keywords: Source apportionment, trace organic compounds, Modelling, CMB8.2 

 

1. INTRODUCTION 

 

Numerous studies revealed how ambient aerosols cause many adverse environmental effects, including negatively 

impacting human health (Dockery et al., 1993), inducing climate change (Ramanathan and Feng, 2009), and 

reducing visibility (Eldering and Cass, 1996). Hence, ambient aerosols can be transported to long distances, and 

therefore, it is extremely important to better understand the relative contributions of different sources (natural and 

anthropogenic) to ambient particles on both the local and regional scales (Motallebi et al, 2003). The 

meteorological conditions can also influence how potential sources contribute to the overall PM2.5 and PM10, 

causing the same location to experience different aerosol chemical compositions based upon the time of year. In 

order to set appropriate regulations for policymakers that will allow these regions to achieve compliance, they 

must know the relative contributions of different PM sources to ambient air.  

Therefore, airborne particulate matter is of environmental concern not only in urban areas, but also in rural areas. 

The make-up of ambient particulate matter is highly complex, consisting of hundreds to thousands of organic and 

inorganic compounds. Respirable particulate matter is released from primary sources and as well formed in the 

atmosphere from gaseous precursor pollutants by gas-to-particle conversion reactions. Primary particulate matter 

is formed by a large variety of mechanisms associated with both natural sources (wind-blown dust, pollen, plant 

leaf surface abrasion and vegetation, wild fires) and anthropogenic sources (fossil fuels burning, waste and 

agricultural burning, vehicular emissions, wood burning for space heating, food cooking, and from numerous 

industrial activities) (Rogge et al., 1993a). 
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Nowadays, receptor modeling has been widely used as a tool in air pollution source apportionment studies. On the 

basis of the law of mass conservation, a Chemical Mass Balance (CMB) receptor modeling calculation seeks to 

find the best-fit linear combination of the chemical compositions of the effluents from specific emission sources 

that is needed to reconstruct the chemical composition of measured atmospheric concentrations of organic 

compounds and elements associated with airborne particulate matter at a site of interest (EPA, 2004). Schauer et 

al. (1996) applies a CMB receptor model for organic tracers to Los Angeles area (Rogge et al., 1996), and 

subsequently to other areas, including San Joaquin Valley in California (Schauer and Cass, 2000) using source 

profiles generated by Rogge and colleagues. 

The Palm Beach County of Florida has the typical anthropogenic and biogenic emission sources, substantial 

seasonal agricultural burning activities (Gilbert et al., 2006). The pre-harvest foliage burning of sugarcane 

(Saccharum officinarum) is considered a major source for particulate matter (Allen et al., 2004) in the rural area. 

Unfortunately, little is known about the local rural (Belle Glade) and urban (Delray Beach) exposure levels to 

particulate matter released from pre-harvest sugarcane foliage burning. Therefore, the aim of this study is to 

determine the contribution of sugarcane foliage burning and other major sources to the ambient particle burden at 

Belle Glade and Delray Beach by applying CMB8.2 model.  

 

2. MATERIALS AND METHODS  

 

Sampling Site and Sampling Procedure 

 

Palm Beach County is a county located along the southeast coast of Florida with an area of 6181 km2 and a 

population of close to one million people in 2000s at the time of the project. The county is geographically divided 

into an agricultural area with 10% the population and an urbanized area in which about 90% of the population 

lives.  

Figure 1 shows the sampling locations where are Belle Glade and Delray Beach in Palm Beach County. Delray 

Beach is located roughly 23 km east and 13.7 km South of Belle Glade and is under the influence of both urban 

and industrial sources. The major industries include electric power production, construction, aircraft testing, 

computer and electronics manufacturing, waste incineration, concrete and asphalt production. At Delray Beach, 

the size-segregated PM10 samplers were located at the South County Government Center (latitude, 26.455174°; 

longitude, –80.092155°). 

 

 
 

Figure 1. Ambient air sampling sites for the rural area (Belle Glade) and the urban area (Delray Beach) in Palm 

Beach County. 
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The rural region is located in the western part of Palm Beach County where an agricultural area is used based on 

the planting of sugarcane and winter vegetables. Sugarcane is the most important agricultural product in Florida, 

USA. With more than 1821 km2, the largest sugarcane producing industry in the continental United States is 

located within Palm Beach County and bordering counties. Immediately before harvesting, sugarcane foliage is 

burned to reduce the amount of plant matter to be handled during the harvesting process. Nickell (1970) estimated 

that about 70% of roughly 30 tons of foliage per acre removed by burning. The city of Belle Glade is located in a 

rural area in the middle of the Everglades Agricultural Area, where is periodically influenced by agricultural 

activities, especially pre-harvest sugarcane burning. Belle Glade is a neighbor with the southern shore of Lake 

Okeechobee which is the second largest fresh water lake within the continental United States.  

As a rule, the harvest season begins in mid-to-late October and is completed in late March, running approximately 

150 days (Gilbert et al, 2006). The pre-harvest sugarcane burning season is considered for the months of December, 

January, February, and March to evaluate harvesting season air quality in both sampling sites. The rest of the 

months in a year are considered as sugarcane growing season. Pre-harvest sugarcane burning is conducted by 

authorization of the Florida Division of Forestry. Each field is individually permitted for burning on a daily basis 

between 9 a.m. and one hour before sunset. Permits are only issued when climatic conditions allow. Wind speed 

and wind direction are primary considerations for the transporting of fine particles. The growing region is separated 

into zones with tighter restrictions closer to the urban area to prevent ash fallout in the urban communities. Also, 

an extensive air monitoring network, monitored by EPA and the Department of Environmental Protection (DEP), 

exists throughout the growing region to assure that all air quality standards are met. The high volume PM10 sampler 

of the rural area loaded with cascade impactor was located at Belle Glade Civic Center (latitude, 26.692699°; 

longitude, –80.670927°).  

In this study, the size segregated PM10 data were used to analyze particle concentrations and organic compound 

concentrations in the rural ambient air. Airborne particulate matter has been collected for 24-h each starting at 

midnight simultaneously at Belle Glade and Delray Beach. The size segregated PM10 sampling were conducted at 

both sampling site with simultaneously during January and May for organic compound analysis. The detailed 

sampling procedure was explained in the previous publication in detail (Sevimoglu and Rogge, 2015). 

 

Chemical Mass Balance (CMB) Model 

 

The CMB8.2 air quality model is one of several receptor models that have been applied to air resources 

management. It is a 32-bit (Windows® 9x and higher) version software that substantially facilitates the estimation 

of source contributions to speciated PM10, PM2.5. In this study, the CMB8.2 model was used to determine source 

contribution to estimate PM3 in Palm Beach County for the urban area and the rural area. The model help estimate 

the amount of each source that will collectively explain the chemical composition of the ambient sample.  

The CMB model uses the mass concentration of each chemical species in the ambient aerosol, which is assumed 

to be linear combination of the emissions of those species from individual sources. Therefore, source emission 

profiles are an essential part of these models. The basic equation used in these models is shown below: 





m

j

jkijkijik sfac
1  

Where cik is the mass fraction of chemical species i in ambient sample k, aij is the mass fraction of chemical species 

i in the emissions of sources j, fijk is the fractionation coefficient for species i as it travels from source j to ambient 

location k, sjk is the mass fraction of ambient sample k that is due to all of the chemical species en emissions of 

source j, i.e., the fraction of the ambient sample mass that is contributed by sources j. 

The CMB receptor-modeling calculation seeks to find the best-fit linear combination of the chemical compositions 

of the effluents from specific emission sources that is needed to reconstruct the chemical composition of measured 
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atmospheric concentrations of organic compounds and elements associated with airborne particulate matter at a 

site of interest.  

Table 1. List of compounds available for use the receptor model, Palm Beach County 
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Figure 2. Distribution of particulate organic compound emissions by source type. 

 

The Data Set  

 

The CMB8.2 model was applied by using the atmospheric particulate data collected from Palm Beach County in 

1997. The model helped estimate the amount of each source that collectively explains the chemical composition 
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of the ambient sample. The compounds used in CMB8.2 were selected from the organic data set as shown in Table 

1, which is the only data set for this region (Sevimoglu, 2007). The selected organic compounds and groups are 

representing the concentrations with standard deviations in PM3 as following; n-Alkanes, Alkanoic Acids, 

Alkenoic Acids, Hopenes, PAHs, oxy-PAHs, Steroids (Cholesterol), sugar (Levoglucosan).  

The concentrations of Coronene, Cholesterol and Levoglucosan were reported as below detection limit for the 

specific sampling site and the sampling period as reported in Table 1. Therefore, their concentrations were added 

to the calculation table as zero in order to run the program.  

The CMB model used seven published different source profiles, which are accounted for major particulate matter 

sources in Palm Beach County as follow: gasoline-powered vehicle exhaust (Fraser et al., 1998), diesel engine 

exhaust (Schauer et al., 1999b), paved road dust (Rogge et al., 1993b), meat charbroiling (Schauer et al., 1999a), 

leaf surface abrasion (Rogge et al., 1993c), tire dust (Rogge et al., 1993c), sugarcane leaf burning (Oros et al., 

2006). Each source profile used in the model contains different proportion of organic compounds as shown in 

Figure 2. The source profile is removed from the calculation if the compound concentration is not recorded in the 

ambient particle measurement. All mentioned particulate source profiles were used in CMB model application 

except the sugarcane source profile was not selected in calculation in May for Delray Beach because there was no 

Levoglucosan measured.  

 

3. RESULTS 

 

In the model application, selected 31 organic compounds including trace element, which is aluminum, were used 

representing the sources in the study area. The model produced modelled ambient concentrations for the selected 

compounds. 

A comparison of the modeled and measured ambient concentrations of each species were shown in Figure 3 and 

Figure 4 in January and May in Palm Beach County. Some compounds are very fit with measured and calculated 

vales such as Aluminum, Hexadecanoic Acid.  

The compounds Coronene, 9,10-Anthracenedione, 7H-Benz[de]anthracen-7-one were measured in January in both 

sampling sites. However, the modeling did not give any result due to the proportion of selected source profile was 

very low for the model calculation. Although Coronene was detected in the rural and urban sites in January, it was 

excluded in the model calculation in May. Cholesterol was only detected in the urban site Cholesterol not only 

derives from meat charbroiling but also meat fraying and zooplanktons on sea salt particles. The variation in 

between measured and calculated values is because of the only meat charbroiling source profiles used in the 

modeling. Levoglucosan represents biomass burning which is mainly from sugarcane leaf burning during the pre-

harvest. There is no levoglucosan measured in May in Delray Beach.  

The calculation results are given in Table 2 with the standard error. The highest fine particle contribution was from 

road dust particles. Although sugarcane burning was also other important fine particle contributor during sugarcane 

burning period in the rural site in January, the model result shows that urban area biomass fine particle contribution 

was higher than rural site due to fine particles from sugarcane burning. There may be two reasons for this; one of 

the possibilities is that fine particles could be carried out the particles to the urban site or other possibility is that 

the biomass burning at the urban site may elevate the levoglucosan concentration in considerable level. The particle 

contribution from leaf surface was only seen in January in Belle Glade due to harvest activities that generates 

robbing monition on the leaf surface. The exhaust from vehicles on the field was also an important fine particle 

contributor in the rural site during the sugarcane harvest period. In South Florida, the biomass burning is mainly 

from sugarcane burning including small amount of wildfire and grass burning should be considered. The source 

contribution in Belle Glade and Delray Beach during January and May is shown in Figure 5.  
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Figure 3. Comparison of model predictions to measured ambient concentrations for the mass balance 

compounds in January at Belle Glade and Delray Beach. 
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Figure 4. Comparison of model predictions to measured ambient concentrations for the mass balance 

compounds in May at Belle Glade and Delray Beach. 
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Table 2. Source apportionment of primary fine organic aerosol concentrations: Monthly average determined by 

chemical mass balance ( -3) 

 

 

 

Figure 5. The proportion of sources selected in modeling in sugarcane burning and growing period 

 

4. CONCULUSION 

 

The modeling of CMB 8.2 results show the contribution of fine particle matter from the sources in order from the 

highest ratio to lowest ratio, that are paved road dust, sugarcane leaf burning, diesel-powered and gasoline powered 

vehicle exhaust, leaf surface abrasion particles, and a very small fraction of meat charbroiling. The program did 

not did not produce only the concentration for tire dust.  

The study area has a large agricultural area that includes a high-level fieldwork with diesel-equipped vehicle due 

to the sugarcane plantation. That also cause to emit the road dust from the farm area. In the urban site, the high 

traffic activity in the city was could be a considerable also another reason for the emission of paved road dust.  

The sugarcane burning emissions affected to the both sampling sites in January. The urban site, neighboring the 

agricultural area, was affected during sugarcane foliage burning, because the airborne particles were transported 

from the rural site to the urban site. That elevates the fine PM concentrations due the wind from sugarcane 

Gasoline-powered veh. 0.0119 ± 0.0040 0.0008 ± 0.0002 0.0035 ± 0.0012 0.0012 ± 0.0004

Diesel engine 0.0041 ± 0.0016 0.0039 ± 0.0015 0.0054 ± 0.0021 0.0046 ± 0.0018

Meat charbroiling 0.0003 ± 0.0000 0.0000 ± 0.0000 0.0009 ± 0.0000 0.0003 ± 0.0000

Tire dust 0.0000 ± 0.0000 0.0000 ± 0.0000 0.0000 ± 0.0000 0.0000 ± 0.0000

Paved road dust 0.0397 ± 0.0005 0.0807 ± 0.0010 0.0336 ± 0.0004 0.0521 ± 0.0007

Leaf surface abrasion 0.0010 ± 0.0001 0.0000 ± 0.0000 0.0000 ± 0.0000 0.0000 ± 0.0000

Sugarcane burning 0.0143 ± 0.0005 0.0156 ± 0.0006 0.0211 ± 0.0007 0.0000 ± 0.0000
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agricultural area to urban area on January 7 and 20 of sampling year. However, Levoglucosan is not only derived 

from the sugarcane leaf burning, but also derived from other vegetative burning such as grass burning and biomass 

burning. In May, there was also biomass burning emission was detected in the rural area except the pre-harvest 

sugarcane burning period. There was possibility that the sugarcane foliage was also burned in the sugarcane mill 

facility to reduce the volume of waste foliage and to produce electricity.  

Gasoline powered vehicles (catalytic and non-catalytic converter vehicles) were other source contributor in Belle 

Glade during the pre-harvest season though it has very low ratios in May. The ratios of diesel vehicle exhaust were 

very similar in January and May in Delray Beach. The result indicates that the number of diesel-powered vehicles 

in the road remained the same during these two sampling periods. 
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Özet 

Polimer esaslı malzemelerden termoplastik malzeme grubundan olan poliamid, mühendislik plastiği olup 

yüksek mukavemet ve yüksek sıcaklığa dayanım özelliklerinden dolayı endüstrinin farklı alanlarında 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Üretim şekli ve kullanım alanlarına bağlı olarak, polimer esaslı 

malzemelerden üretilen yarı mamullerin kaynakla birleştirilmesi gerekmektedir. Poliamid esaslı 

malzemelerin monomer yapısına bağlı olarak nem alma davranışları malzemenin bulunduğu ortama göre 

(hava – su) %0,5-%13 aralığında değişmektedir. Bu durum malzemenin mekanik özelliklerini önemli 

ölçüde etkilemektedir. Bu çalışmada, PA6 tipi malzemeden üretilmiş olan numuneler yapılan ön 

araştırma sonucunda elde edilen optimum kaynak parametreleri kullanılarak sıcak plaka kaynak yöntemi 

ile birleştirilmiştir. Optimize edilmiş kaynak parametreleri olarak, plaka sıcaklığı 250oC, kaynak 

mesafesi 1mm ve ısıtma süresi 25s seçilmiştir. Kaynakla birleştirilen numuneler -20oC ile 60oC 

aralığındaki su sıcaklığında ve 16 saat süre ile bekletilerek nem alma davranışları incelenmiştir. Çalışma 

sonuçlarından, nem almamış kaynak numunelerinin mukavemetinin % 85 oranında olduğu ve 0oC’ de 

şartlandırılmış numunelerin en yüksek kaynak mukavemetine ulaşılmıştır. Kaynaklı numunelerde 

malzemenin nem alma oranına bağlı olarak, şartlandırma sıcaklıklarının artması ile malzemelerin nem 

alma oranının arttığı, mekanik mukavemet değerlerinin azaldığı ve yüzde uzama değerleri ise artığı 

gözlenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Sıcak plaka kaynağı, nem alma, poliamid 6 

 

1. GİRİŞ 

Polimer esaslı malzemelerin metallere göre yoğunluğunun düşük olması ve aynı zamanda da geniş 

malzeme alternatifinin bulunması, endüstrinin farklı alanlarında konstrüktif malzeme olarak kullanımını 

giderek yaygınlaştırmaktadır. 

Üretim tekniğine, fiziksel özelliklerine ve teknolojik kullanım alanlarına göre plastikler; ticari plastikler, 

mühendislik plastikleri ve yüksek performanslı plastikler olarak sınıflandırılır. Ticari plastikler (PE, PP, 

PVC, PS vb.) genellikle 100OC altındaki sıcaklıklarda ve yüksek mekanik mukavemet gerektirmeyen 

alanlarda kullanılır. Mühendislik plastikleri (PA, PC, PET) 100-150OC kullanım sıcaklığında 

kullanılmaktadır. Yüksek performanslı plastikler (PEK, PES, PSU) ise, ±250OC sıcaklık aralığında 

yüksek mekanik mukavemet ve aşınma direnci gerektiren yerlerde metal ve metal dışı malzemelere 

alternatif olarak tercih edilmektedir. Ayrıca plastikler, atomlar arası ve polimer zincir arasındaki bağlara 

göre termoplastikler, termosetler ve elastomerler olmak üzere 3 gruba ayrılır. Elastomerler birçok defa 

uzatılıp bırakıldığında ilk ölçülerine geri dönebilen, genellikle düşük elastisite modülüne ve yüksek 
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uzama özelliğine sahip kauçuk türü malzemelerdir. Termosetler ise proses sırasında ısıtılarak sertleşen 

ve katılaşan geri dönüşümleri mümkün olmayan malzemelerdir. Termoset polimerler, mekanik 

özellikler, kimyasal direnç ve ısıl kararlılık bakımından, termoplastik polimerlere göre daha üstün 

özelliktedirler. Başlıca termoset polimerlere epoksi reçinesi, poliüretanlar, bakalit ve vulkanize kauçuk 

örnek verilebilir. Termoplastikler ise geri dönüşümü olan, mekanik özellikleri yükleme hızına, yükleme 

süresine ve sıcaklığa bağlı olarak değişen türüdür. Oda sıcaklığında sabit gerilme altında sürekli şekil 

değiştirirler. Poliamid (PA), Polipropilen (PP), Polietlien (PE), Polistiren (PS), Polivinilklorür (PVC), 

Akrilonitrilbütadienstiren (ABS) ve Stirenakrilonitril (SAN) endüstrinin farklı alanlarında yaygın olarak 

kullanılan termoplastiklere örnek olarak verilebilir.  

Mühendislik plastiklerinden termoplastik bir malzeme olan poliamid, birçok alanda metal esaslı 

malzemelerin yerini almaktadır. 

Son yıllardaki PA tipi malzemelerin kullanım oranına bakıldığında dünya genelinde %8 oranında artış 

olduğu gözlenmiştir. (Nanying ve ark., 2004) 

Poliamidler genel olarak kayma, aşınma direnci ve mekanik mukavemeti yüksek olup şartlandırma ile 

sünek özellikleri arttırılabilmektedir. Poliamid, hem amorf (cam gibi şeffaf) hem de kısmi kristal (opak) 

olarak geniş bir ürün yelpazesine sahip olması nedeni ile başta otomotiv olmak üzere, havacılık, 

savunma, tekstil ve makine endüstrilerinde yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu sektörlerde kullanılan 

kayış, taşıma bandı, dişli, yatak, rulman kapağı, cıvata, karbüratör, valf, gaz ve buhar contaları, 

pervaneler, yüksek dayanımlı sahra kabloları, hava giriş manifoldu, kask, otomobil dış aynası, otomobil 

ön ızgarası ve jant kapağı gibi bazı ürünlerden örnekler Şekil 1’de gösterilmiştir. (Yeni ve ark., 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. Poliamid malzemeden yapılmış ürün örnekleri (kunststoffe.de, erişim 05.12.2018) 

 

2. MALZEME VE METOD 

Çalışmada teknik özellikleri Tablo1’de gösterilen Poliamid 6 (PA6) tipi malzeme kullanılmıştır.  

Poliamid neme duyarlı (higroskopik) bir malzeme olduğu için, poliamid tarafından emilen su 

mukavemet, sertlik ve süneklik/esneklik gibi malzeme özelliklerini etkiler. Bu nedenle malzeme seçimi, 

parça tasarımı, mekanik performans tahmini ve optimizasyonu sırasında dikkate alınması gereken önemli 

bir faktördür. Poliamidler, proses öncesinde, diğer birçok plastik malzeme gibi malzeme içindeki nem 

oranı %0,2 seviyesine gelinceye kadar kurutulur. PA için tavsiye edilen kurutma sıcaklığı 80oC’dir. 

Kurutma süresi ise hammaddedeki nem miktarına bağlıdır. Plastik enjeksiyon metoduyla üretilen 

poliamid parçalar, ilk üretildiği anda tamamen kuru olarak kalıptan çıkar ve bu andan itibaren havadaki 
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nemi bünyesine almaya başlar. Plastik parçadaki bu nem miktarı zamanla artar ve bir süre sonra kararlı 

hale gelir. Fakat nem miktarının kararlı hale gelmesi için laboratuvar ortamında (23oC sıcaklık, 50 RH) 

uzun süre bekletilmesi gerekmektedir.  (Wolfgang, 2015). 

 

Tablo 1.Poliamidlerin teknik özellikleri (Walter ve Günther, 1992) 

PA 

Türü 

Yoğunluk 

(g/cm3) 

Nem alma yüzdesi (%) 
Elastisite 

modülü 

(N/mm2) 

Kopma 

dayanımı 

(N/mm2) 

Kopma 

Uzaması 

(%) 

Çentik 

darbe 

dayanımı 

(kJ/m2) 

23oC Sıcaklık 

%50 Bağıl 

nem 

23oC 

Sıcaklık 

Su içinde 

PA6 1,13 2,5 – 3,5 9 – 10  1400 40 200 25 

 

 

Kaynaklanacak numuneler ve çekme çubukları Ege Üniversitesi Polimer Teknolojileri 

Laboratuvarlarında plastik enjeksiyon yöntemi ile üretilmiştir ve nem miktarının kararlı hale gelmesi için 

uzun süre laboratuvar ortamında bekletmek yerine bölüm 2.2 de anlatılan şartlandırma işlemi 

uygulanmıştır.  

Çekme çubuğu ve kaynakla birleştirilecek olan numune boyutları Şekil 2 de gösterilmiştir. 

 

Şekil 2. Çekme çubuğu ve kaynakla birleştirilecek olan numune boyutları 

 

2.1. Sıcak Plaka Kaynağı 

Enjeksiyon kalıplama ile üretilen kaynak numuneleri sıcak plaka kaynak (SPK) yöntemi ile 

birleştirilmiştir. Sıcak plaka kaynak yöntemi 60’lı yıllardan günümüze kadar termoplastiklerin kaynak 

ile birleştirilmesinde yaygın olarak kullanılan yöntemlerden biridir. Sıcak plaka kaynağı ile 

birleştirilecek olan termoplastik parçalar, tanımlanmış plaka sıcaklığında ve ısıtma süresinde ısıtıcı 

plakaya temas ettirilerek ergimesi sağlanır. Daha sonra birbirine bastırılan parçaların kaynakla birleşmesi 

sağlanır. 

Sıcak plaka kaynağıyla kaynak edilen birleştirilecek olan parçaların proses aşamaları ve basınç - zaman 

grafiği Şekil 3’de gösterilmiştir.  
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Şekil 3. Sıcak plaka kaynağının 4 aşamasını gösteren basınç-zaman grafiği (Kocatüfek, 2013) 

 

1. Aşamada, belirlenen ısıtma süresinde ve ısıtıcı plaka sıcaklığında, ısıtıcı plakadan parçaya ısı transferi 

olmaktadır. Bu aşamada parçanın tam olarak ısıtıcı plakaya temas ettiğinden emin olunmalıdır.  

2. Aşamada, ergime sıcaklığına gelen poliamid parçadaki eriyik malzeme akışkan hale gelmeye başlar. 

Termal genişlemeye bağlı olarak ergimiş poliamidin bir kısmı sıcak plaka yüzeyinde damlacık oluşturur 

ve basınç sabit tutulduğu için eriyik tabaka kalınlaşır. Isıtma süresine bağlı olarak eriyik bölge ilerler. 

3. Aşamada, parçaların arasından ısıtıcı plaka çekilerek (maksimum 3 saniye) kaynak bölgesinde erken 

soğuma önlenmiş olur. Eğer bu süre uzun olursa kaynak kalitesi olumsuz etkilenecektir.  

4. Aşamada, malzemeler belirlenen yaklaşma mesafesinde (birleştirme stroğu) sabit basınç altında (2 bar) 

birleştirilir. Ergiyen parçanın birleşme bölgesi çevresince soğuma ve katılaşma esnasında dışarı yönlü 

malzeme akışı meydana gelmektedir. (Kocatüfek, 2013) 

Sıcak plaka kaynağında kaynak mukavemetine etki eden parametreler, malzeme, ısıtıcı plaka sıcaklığı, 

ısıtma süresi, birleştirme basıncı ve birleştirme stroğu dur. Bu çalışmada, önceki çalışmalardan elde 

edilen optimum kaynak parametreleri (plaka sıcaklığı 250 0C,  kaynak mesafesi 1 mm, ısıtma süresi 25 

s)  kullanılmıştır. Kaynak işlemleri Dokuz Eylül Üniversitesi Makine Mühendisliği Laboratuvarlarında 

yapılmıştır (Kocatüfek, 2013). 

 

2.2 Poliamidlerin Şartlandırılması 

Poliamid parçaların nem alma süresini kısaltmak ve nem oranını istenen değerde tutabilmek için parçalar 

su veya su buharı içerisinde bekletilerek şartlandırılır. Şartlandırma sonucunda poliamid esaslı 

malzemelerden üretilmiş olan parçalarda nem oranı kararlı hale gelir ve bu sayede üretilen ürün istenilen 

teknik özelliklere sahip olur. Eğer poliamid parçalar herhangi bir şartlandırma ve depolama olmadan 

kullanılırsa ortamın neminden etkilenerek zamanla mekanik özelliklerinde ve ölçülerinde sapmalar 

meydana gelir.  
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Bu çalışmada kaynaklı numuneler ve çekme çubukları DEÜ Makine Mühendisliği Laboratuvarında 

bulunan sabit sıcaklık su banyosunda -20, - 10, 0, 30 ve 60 oC sıcaklıklarda 16 saat süre ile bekletilerek 

şartlandırılmıştır. Her bir sıcaklık için 3’er adet numune şartlandırılarak sonuçlar ortalama üzerinden 

değerlendirilmiştir. Numunelerin bu şartlandırma işleminden önceki ve sonraki ağırlıkları 1/10.000 

hassasiyete sahip terazi ile ölçülmüştür. Numunenin bünyesine aldığı nemin yüzdesi aşağıda verilen 

formülden hesaplanmıştır. 

%W = ( Ws – Wi) / Wi × 100                                                                                                                    

(1) 

Wi: Şartlandırma öncesi ağırlık, Ws: Şartlandırma sonrası ağırlık 

 

2.3 Çekme Testleri  

Çekme çubukları ve kaynaklı numunelerin çekme testleri, DEÜ Makine Mühendisliği Bölümü Kompozit 

Araştırma ve Test Laboratuvarı’nda bulunan, 100 kN yük kapasitesine sahip Shimadzu AG-X çekme 

testi cihazında, 5mm/dk çekme hızında ve oda sıcaklığında yapılmıştır.  

TS EN ISO 527 standardına uygun olarak, her bir şartlandırma su sıcaklığı (-20, -10, 0, 30 ve 60 oC)  için 

3’er adet numune çekme testine tabi tutulmuştur.  

Gerilme (σ) –Uzama (ε) eğrileri çizilirken numunelerin yüzde uzaması ekstansometre kamerasıyla Lo = 

100 mm’lik aralıkta ölçülmüştür. Aralığı belirlemek için numune üzerine çizilen çizgiler ve kaynaklı 

numune Şekil 4’de gösterilmiştir.  

 

 

 

 

 

Şekil 4. Kaynaklı çekme numunesi 

 

3. SONUÇLAR 

3.1 Numunelerin Nem alma miktarı 

Her bir su sıcaklığı için, 3 adet kaynaklı numune ve 2 adet çekme çubuğu sıcak su banyosunda 16’şar 

saat bekletilmiştir. Bekletme öncesi ve sonrası 1/10000 hassasiyetli terazide tartılan numunelerin 
ağırlıkça nem alma yüzdelerinin ortalamaları Şekil 5’de verilmiştir. Ağırlık ölçümleri sonucunda, sıfırın 

altındaki sıcaklıklarda (0, -10 ve -20oC) numunelerin düşük oranda (%0,07-%0,18) nem aldığı 

görülmüştür 

25 mm 
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Şekil 5. Şartlandırma sıcaklığına bağlı nem alma yüzdeleri 

0, -10 ve -20oC sıcaklık aralığında nem alma miktarında önemli bir değişiklik olmamıştır. Sıfır derece ve 

üzerindeki sıcaklıklarda ise sıcaklık arttıkça numunelerin nem alma miktarları sıcaklıkla doğru orantılı 

olarak artmıştır. (%0,07 – %2,89).  

 

3.2 Nem alma miktarının kaynak mukavemetine etkisi 

Farklı sıcaklıklarda şartlandırılan ve şartlandırılmamış çekme numunelerinin gerilme – şekil değiştirme 

grafikleri Şekil 6’da gösterilmiştir. Şartlandırılmamış çekme numunelerinde ortalama 40,5 MPa 

maksimum gerilmeye ulaşırken, sıfırın altındaki sıcaklıklardan şartlandırılmış olan numunelerde bu 

değer 38 MPa kadar düşmektedir. Sıcaklığın artmasıyla 60 derece sıcaklıkta 35 MPa’a kadar düştüğü 

gözlenmiştir. 

 

Şekil 6. Çekme numunelerine ait gerilme-şekil değiştirme grafiği 
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Farklı sıcaklıklarda şartlandırılan kaynaklı numunelerin ve şartlandırılmamış kaynaklı numunelerin 

gerilme – şekil değiştirme grafikleri Şekil 7’de gösterilmiştir. Şartlandırılmamış kaynaklı numuneler 

ortalama 35 MPa da koparken, sıfırın altındaki sıcaklıklarda şartlandırılan numunelerde bu değer 

ortalama 34 MPa seviyesindedir. Şartlandırma sıcaklıklarının artması ile kaynaklı numunelerin nem alma 

miktarı artmakta ve sonuç olarak mekanik mukavemet düşmektedir. Yüksek sıcaklıklarda, 60 derecede  

şartlandırılmış kaynaklı numunelerin kopma mukavemeti ortalama 32,5 MPa dır.  

 

Şekil 7. Kaynaklı parçalara ait gerilme-şekil değiştirme grafiği 

Sıfır derece üzeri sıcaklıklarda, malzemenin ağırlıkça nem alma miktarı sıcaklıkla arttıkça (Şekil 5’de 

görüldüğü gibi) çekme testinde ulaştığı maksimum gerilmenin azaldığı ancak yüzde uzamanın arttığı 

Şekil 7’den görülmektedir. 

 

4. TARTIŞMA 

Şartlandırılmamış çekme çubuğu ve kaynak numunesi karşılaştırıldığında, kaynakla birleştirme 

sonrasında mekanik mukavemet kaybının ortalama %14,6 oranında olduğu görülmüştür. 

Farklı sıcaklıklarda yapılan şartlandırmalarda kaynaklı numuneler ve çekme çubuğu karşılaştırıldığında, 

mekanik mukavemet kaybının %5,8-%10,5 aralığında olduğu gözlenmiştir.  

Mekanik mukavemet kaybının en düşük olduğu şartlandırma sıcaklığı 60 derece olarak saptanmıştır.  

Sonuç olarak; poliamid esaslı malzemelerden üretilmiş olan ürünlerin şartlandırılarak kullanılması 

gerekmektedir. Yapılan bu araştırmada kaynaklı numuneler için en iyi şartlandırma sonucunun 60 derece 

olduğu saptanmıştır. Poliamid esaslı malzemelerde şartlandırma sıcaklığı kadar şartlandırma süreleri de 

oldukça önemlidir, bu kapsamda farklı şartlandırma sürelerinin de malzeme özelliklerine ve kaynak 

mukavemetine etkisinin araştırılması endüstriyel uygulamalar açısından faydalı olacaktır. 
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Özet 

BR (Bilişsel Radyo - CR, Cognitive Radio), mevcut spektrumun daha verimli kullanılabilmesi için spektrum 

ortamının sürekli olarak sezilmesiyle, boş ya da yoğunluğu az olan kanalların belirlenmesi ve uygun kanalların 

ikincil kullanıcılara tahsisini öngörür. Bu çalışmada SW-HARQ (Stop-and-Wait Hybrid Automatic Repeat 

Request) protokolünde çalışan birincil kullanıcı haberleşme ortamında ikincil kullanıcı için yer paylaşımı esaslı 

olarak haberleşme kaynağı elde edilmeye çalışılmıştır.  Çalışmada ikincil kullanıcının birincil kullanıcı çiftine ait 

konum bilgisine sahip olduğu kabul edilmiştir.  Bu çalışma, birincil kullanıcının kanalı boşaltmadan, SW- HARQ 

protokolünde sürekli olarak çalıştığı durumda bile, SW-ARQ periyotlarındaki bekleme süreleri değerlendirilerek 

ikincil kullanıcı için önemli miktarda haberleşme kaynağı sağlayabildiğini göstermiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Bilişsel radyo Stop-and-Wait Hybrid Automatic Repeat Request (SW-HARQ) 
 

1. GİRİŞ 

Bilişsel Radyo, Dinamik Spektrum Erişimi ve fırsatçı spektrum paylaşımı yöntemiyle ikincil kullanıcının (yasal 

olarak hizmet almamış durumda olan) birincil kullanıcı (yasal olarak belirli bir spektrumu kullanma hakkı 

bulunan) tarafından kullanılmayan veya yeterince kullanılamayan spektrum boşluğuna erişimini sağlar. Bu 

yaklaşım spektrum kullanımını önemli ölçüde verimlileştirir (Mitola ve Maguire 1999). BR’da iki farklı kullanım 

metodu izlenir: i) Yer paylaşım (overlay); ikincil kullanıcı için herhangi bir güç sınırlaması olmaksızın sadece 

birincil kullanıcının kullanmadığı boş spektrum aralıklarının kullanılması, ii) Alt paylaşım (underlay); ikincil 

kullanıcı için belirli güç limitleri sağlanarak tanımlanan tüm frekans bölgesinde çalışmasına imkan tanınmasıdır.  

Veri haberleşmesinde, hata alıcıda ya doğrudan düzeltilebilir ya da hatanın sezilmesinden sonra vericinin tekrar 

hata tespit edilen veri paketini göndermesi istenerek, hata düzeltilir. Vericinin söz konusu paketi tekrar iletmesinin 

istenmesi ARQ (Automatic Repeat Request) olarak adlandırılır. Literatürde ARQ temelli birincil sistemin 

ACK/NAK (Acknowledgement/Not-acknowledgement) geri besleme sinyalleri kullanılmasını amaçlayan 

muhtelif modeller önerilmiştir. Fabio ve ark., (2009) birincil ARQ sistemin geri besleme sinyallerinin ikincil 

kullanıcılar tarafından dinlenerek, alt paylaşım modeline uygun olarak birincil kullanıcı başarım performansında 

önemli kayıp oluşturmadan kaynak sağlayan optimal erişim politikası önermişler. Makki ve ark., (2012) HARQ 

sistemi geri besleme sinyallerinin kullanılarak spektrum paylaşım sistemlerinde başarım ve çevrimdışı kalma 

ihtimalleri üzerine çalışmışlar.  

Michelusi ve ark., (2013) 1. tip HARQ yöntemini kullanan birincil kullanıcılar ile spektruma erişmek isteyen 

bilişsel ikincil kullanıcılar için bir yöntem önermişler.  Bu yöntemde birincil ARQ protokolüne, ikincil kullanıcı 

alıcısında kullanılan girişim giderimi (interference cancellation) yöntemi ile alt paylaşımlı olarak belirli düzeyde 

girişim baskısı oluşturulurken, bu girişimin belirlenen düzeyi geçmesi de engellemektedir. Joda ve Zorzi (2014) 

2. tip HARQ kullanan birincil haberleşme sisteminde ikincil kullanıcının kanalı kullanmak için birincil 

gönderimler arasında girişim giderimi yöntemiyle bilgi edinerek yararlandığı bir model önermişler. 

Rehman ve ark., (2014) herhangi bir veri aktarım tekniğini kullanan birincil kullanıcıların kanalı kullanmadığı 

periyotlarda bilişsel ikincil kullanıcının tam doğrulukta spektrum sezme işlemi yaptığı kabulüyle birincil 

kullanıcının boş gönderim periyotları yer paylaşım yöntemi esas alarak SW HARQ protokolü ile kullanmaya 

çalışılmışlar ve çeşitli birincil kanal kullanım oranlarına göre ikincil başarım performansları analiz etmiştirler.  

Literatürde yer alan ve yer paylaşımı modelini içeren tüm çalışmalarda birincil kullanıcının iletim yapmadığı, yani 

aktif olarak spektrumu kullanmadığı zaman dilimlerinin ikincil kullanıcılar tarafından kullanılması 

https://arxiv.org/find/cs,math/1/au:+Michelusi_N/0/1/0/all/0/1
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amaçlanmaktadır. Bu çalışmada literatürden farklı olarak birincil kullanıcının spektrumu kullanmadığı 

periyotlarda değil, aksine sürekli olarak kullandığı ARQ gönderim periyotlarında yer paylaşımı modeli 

çerçevesinde ikincil kullanıcı için haberleşme kaynağı sağlanması amaçlanmıştır. Çalışmada SW HARQ 

yöntemini kullanan birincil kullanıcının bu yöntemden kaynaklanan geri besleme sinyali bekleme sürelerinin yer 

paylaşımı modeli ile ikincil kullanıcılar tarafından kullanılması hedeflenirken, ortak haberleşme sisteminde 

birincil kullanıcının ARQ pencere (frame) yapısı ile birincil kullanıcı çiftine ilişkin konum bilgilerine ikincil 

kullanıcılarca sahip olunduğu kabul edilmiştir. 

 

2. SW HARQ  

Klasik bir SW HARQ yapısında verici, tf süresince sırada bekleyen veri paketini (pn (n=1,2,3…)) kanala iletir ve 

iletilen paketin alıcı tarafından doğru alınıp alınmadığını belirten geri besleme sinyalini tw süresice bekler (Şekil 

1). Bu süreçte vericiden başka bir veri iletimi olmaz. Bilgi bitleri vericide iletilmeden önce hata sezme amacıyla 

yaygın olarak kullanılan CRC (Cyclic Redundancy Check)  kodu ile kodlanır. Hata tespiti halinde verici alıcıya 

NAK sinyali göndererek buffer da tuttuğu bu paketi atar ve bir sonraki veri paketini bekler. 1. tip HARQ yapısında 

ilgili paket doğru alınıncaya kadar bu işlem devam eder. Herhangi bir hata tespit edilemezse ACK sinyali 

gönderilir. Bir veri paketinin vericiden iletilmesi ve ilgili geri besleme sinyalinin vericiye ulaşmasını içeren süre 

bir zaman dilimi TS (Time Slot) olarak adlandırılır. tw, verici tarafından veri paketinin son bitinin kanala 

bırakılmasından, bu veri paketinin doğru veya hatalı biçimde alındığını belirten geribesleme sinyalinin vericiye 

ulaşmasına kadar olan süreyi tanımlar ve verici ile alıcı arasındaki mesafeye (tp) bağlı olarak değişir. Başka bir 

deyişle tw=2tp ‘dir.  

 

 

Şekil 1. SW HARQ çalışma prensibi 

 

3. YER PAYLAŞIMLI BİLİŞSEL SW HARQ MODELİ  

Yer paylaşımlı BR modellerinde birincil alıcının, ikincil kullanıcının iletim girişimine maruz kalmaması gerekir. 

Aktif bir SW HARQ sisteminde, birincil verici tf süresince iletim yaparken veri paketinin ve geri besleme 

sinyalinin yol alması süresince iletim yapılmaz. İkincil kullanıcının iletim yapılmayan bu sürelerde birincil alıcı 

üzerinde girişim oluşturmadan spektruma erişme imkanı bulunabilir. Ancak birinci kullanıcının ikincil kullanıcı 

üzerinde oluşabileceği girişim de olağan karşılamalıdır.  

 
Şekil 2. BR modeli  

Şekil 2’de gösterilen BR modelinde “Tp” birincil verici, “Rp” birincil alıcı,“Ts” ikincil verici ve “Rs” ikincil 

alıcıyı temsil etmektedir. 𝑑, Tp ve Ts arasındaki uzak, di,j, i vericisinden j alıcısına doğru uzaklıktır. 
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3.1 Birincil alıcı bakımından bilişsel radyo kullanımı 

İkincil kullanıma uygunluk açısından öncelikle birincil alıcı Rp’nin hangi zaman dilimlerinde girişime maruz 

kalmaması gerektiği ve hangi zaman dilimlerinde maruz kalabileceği hususu değerlendirilmelidir. Birincil verici 

Tp’den gönderilen veri paketin son bitinin alıcıya ulaşmasından, bir sonraki veri paketinin ilk bitinin ulaşmasına 

kadar geçen süre birincil alıcı Rp için anlamsızdır. İkincil verici Ts’den ikincil alıcı Rs’ye iletilen paket bu süre 

içerisinde Rp’ye ulaşması durumunda birincil kullanıcı çifti üzerinde girişim oluşturmaz.  Ancak bu zaman 

dışındaki ikincil iletimler Rp üzerinde girişim oluşturur. Şekil 3’te birincil SW HARQ iletimi için Tp ve Rp’de ki 

pencere yapısı görülmektedir.  

 

 

Şekil 3. Birincil iletim süresince birincil alıcının durumu 

 

Şekil 3’te kırımızı şeritli zaman süreleri birincil veri paketlerinin alıcı tarafından alındığı süreleri, gri şeritli zaman 

süreleri birincil alıcıda girişim oluşmasına izin verilebilecek zaman süreleridir. O halde birincil alıcıdaki önemsiz 

girişim süreleri ikincil kullanıcı tarafından kullanılabilir. Alıcıda ki bir zaman aralığı, vericiden iletilen birincil 

veri paketinin kanaldan alınması için geçen süre tf1 ile sinyalin birincil verici-alıcı arasında iki defalık iletim 

süresinin toplamına eşittir (d11=d21). 

 

𝑇𝑆 = 𝑡𝑓1 + 2. 𝑡𝑝11                                                        (1) 

 

Şekil 4, d11<d21 durumunda, Tp’nin iletimini tamamlamasından µ saniye önce, d11>d21 durumunda ise Tp’nin 

iletimini tamamlamasından en erken µ saniye sonra Ts’nin iletime başlaması, ikincil vericinin başarım 

performansını artırır. 

 

𝜇 = 𝑡𝑝21 − 𝑡𝑝11                                           (2) 

 

Şekil 4. d11, d21 ilişkisine bağlı olarak birincil alıcıdaki pencere düzeni 

 

Ayrıca 𝑡𝑝𝑑, Tp ve Ts arasındaki dalga iletim süresini ifade etmek üzere; Ts, Tp’nin paket iletimine başlamasından 

𝑡𝑝𝑑 saniye önce iletimini bitirmelidir. Bu durumda d mesafesinin kısalması ikincil iletim için avantaj sağlar. Yani; 

 

𝑡𝑓2 ≤ 𝑡𝑤 − 𝑡𝑝𝑑 + 𝜇                     (3) 
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koşulu ile ikincil iletim gerçekleştirilebilir.  

Ayrıca Eşitlik (3) koşulunun sağlanmasıyla ikincil veri paketine ilişkin Rs’den iletilecek geribesleme sinyalinin 

Ts’ye ulaşması için   

 

𝑡𝑝22 ≤
𝑇𝑆−𝑡𝑓2

2
                     (4) 

 

koşulu sağlanmalıdır. 𝑎, ikincil vericiye geribesleme sinyali geldikten sonra, bir sonraki veri paketini göndermeye 

başlamasına kadar beklemesi gerektiği süre olup,   

 

𝑡𝑓2 + 2. 𝑡𝑝22 + 𝑎 = 𝑡𝑓1 + 2. 𝑡𝑝11                              (5) 

 

eşitliği gereğince  𝑡𝑝22 değerinin yüksek olması halinde Eşitlik (3)’teki koşula uygun olarak, ikincil pencere 

büyüklüğü düşürülerek 𝑡𝑓2 değeri azaltılabilir (a=0 durumu).  Bununla birlikte 𝑡𝑝22 < 𝑡𝑝11 ve 𝑡𝑓1 = 𝑡𝑓2 

durumunda, Ts’nin 𝑎 süresince boşta beklemesi gerekir (a≠0 durumu).  

 

3.2 Birincil pencere yapısı bakımından bilişsel radyo kullanımı 

𝜌 birincil kullanıcının iletim yapısını ifade etmek üzere; 

 

𝜌 =
2.𝑡𝑝11−𝑡𝑝𝑑+𝜇

𝑡𝑓11
                                                                    (6) 

 

eşitliği ile verilir. Eğer, 

i) 𝜌 ≥ 1 ise, ikincil kullanıcının birincil kullanıcı ile aynı pencere büyüklüğüne sahip olması (tf1=tf2) d22≤d11 

koşulunu gerektirir. 2tp11 süresince birincil iletim süreleri tamamlanacağından, ikincil kullanıcının da bir 

sonraki zaman aralığına yetişebilmesi için en geç 2tp11 sürede kendi iletim sürelerini tamamlamalıdır. Bu 

eşitsizlikte d22 azalırsa 𝑎 süresi artar. Bununla birlikte d22>d11 olması durumunda ikincil pencere büyüklüğü 

azaltılarak tf2 süresi düşürülebilir, böylece tp2 süresi artar ve iletim yapılabilir.  

ii)  

iii) 𝜌 < 1 ise, ikincil kullanıcının birincil kullanıcı ile aynı pencere büyüklüğüne sahip olması durumunda Eşitlik 

(3) koşulu sağlanamadığından iletim yapılamaz. Ancak ikincil kullanıcının koşulu sağlayacak şekilde pencere 

büyüklüğünü azaltması halinde ikincil iletim imkanı olabilir, bu durumda da fazla bekleme süreleri ve nispeten 

düşük paket bit sayısı nedenleriyle ikincil başarım değeri önemli miktarda düşer.  

 

3.3 İkincil alıcı bakımından bilişsel radyo kullanımı 

Birincil alıcı üzerinde zararlı girişim oluşmaması hususu bir gereklilik iken, ikincil alıcı için böyle bir gereklilik 

yoktur. Ancak ikincil kullanıcı için etkin haberleşme kaynağının sağlanabilmesi için ikincil alıcı üzerindeki girişim 

durumu da değerlendirilmelidir. Bu nedenle ikincil alıcı üzerinde birincil kullanıcı iletiminden kaynaklı girişimin 

sınırlarının belirlenmesi gerekir.  
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Şekil 5. İkincil bilişsel kullanım durumunda ikincil alıcıdaki pencere düzeni 

 

Şekil 5’te  𝜌 = 1 kabul edilerek d21>d11 ve d12>d22 durumlarında ikincil alıcının çalışabileceği örnek bir pencere 

düzenine yer verilmiştir. Eşitlik (2)’den tp21>tp11 için, ikincil verici birincil vericinin paket gönderiminin 

bitmesinden 𝜇 saniye önce paket gönderimine başlamalıdır. Şekil 5’den de görüldüğü gibi ikincil alıcı üzerinde 

birincil veri paketi, te süresince ikincil veri paketi üzerinde girişim oluşturabilir, pozitif değerleri için anlamlı olan 

te süresi Eşitlik (7)’de ki gibi tanımlanır. 

 

𝑡𝑒 = 𝑡𝑝12 − 𝑡𝑝22 + 𝜇                                             (7) 

 

3.4 Başarım performansı  

Bir ARQ sisteminin başarımı; birim zamanda, alıcıda doğru alınan bit sayısının vericiden iletilen bit sayısına oranı 

şeklinde tanımlanır. Bir veri paketinin n. iletim sonrasında alındığı kabul edilirse, n. iletim sonunda alıcının doğru 

veri paketini elde etme olasılığı;  

 

𝑃(𝑛) = ∑ 𝑃(𝑚/𝑛)𝑛
𝑚=1                                                                                                                                 (8) 

 

eşitliği ile verilir. Her bir iletimde alıcının veri paketini doğru biçimde elde etmesi olasılığı P, kanalın gürültüsüyle 

ve hata düzeltme koduyla ilişkilidir. Bununla birlikte, Rs’de ikincil veri paketi üzerinde oluşacak birincil iletim 

kaynaklı girişim de ikincil alıcının P olasılığını etkiler. Bu durumda tüm veri paketlerinin alıcıya doğru iletilmesine 

ilişkin karakteristik başarım değeri Eşitlik (9) ile belirlenir. 

 

𝑇𝑠 = ∑
1

𝑛
× 𝑃(𝑛). 𝑅∞

𝑛=1                      (9) 

 

CRC ve konvolusyon kodlamadan dolayı oluşan kod oranı ve bir TS için paket bekleme sürelerinden dolayı oluşan 

ortalama başarım kaybı R ile tanımlanır. R, β vericinin veri hızı ve 𝛾 kodlanmış haliyle vericiden iletilen bir 

paketteki bit sayısına bağlıdır ve çalışmada her iki kullanıcı için aynı alınmıştır. 

 

𝑅 = 𝑅𝐶𝑅𝐶 . 𝑅𝐶𝐶. (
𝛾

𝛾+𝑡𝑤.𝛽
)                                                                                                                             (10) 

 

4. SİMÜLASYON SONUÇLARI  

Bu çalışmada kullanılan parametreler ve değerleri Tablo 1’de verilmiştir. Birincil kullanıcının iletim yapısının 𝜌 ≥
1 şeklinde olması ikincil kullanıcı için avantaj sağlar. Eğer 

i) 𝜌 = 1, d11=d21 ve d12=d22 durumunda d11 ile d22 arasındaki ilişkiye göre ikincil kullanıcı performansı tespit 

edilmeye çalışılmıştır. Bu uzaklık kabullerine göre alıcılarda herhangi bir girişim olmayacaktır ve ikincil 

kullanıcı için     
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𝑡𝑓2 = 2. 𝑡𝑝11 − 𝑡𝑝𝑑 + 𝜇                                                                                                                         (11) 

 

eşitliği elde edilir. İkincil kullanıcının veri paketi ve geribesleme bilgisi sinyallerini iletmesi için geçecek süre, 

aşağidaki koşulunu sağlamalıdır.  

 

2. 𝑡𝑝22 ≤ 𝑡𝑓1 + 𝑡𝑝𝑑 − 𝜇                  (12) 

 

 

Tablo 1. Simülasyon parametreleri ve değerleri 

Parametreler  Alınan değerler  

Veri paketi mesaj bit sayısı  256 

Hata sezme kodu  CRC, 32 bit 

Hata düzeltme kodu ve oranı  Konvolusyon kodu, 1/2 oran 

Hata kod çözücü   Viterbi algoritması 

Modülasyon  Binary Phase Shift Keying (BPSK) 

Kanal  Additive White Gaussian Noise Channel (AWGN) 

Kanal iletim hızı, β  100 kbps 

Birincil verici gücü, P1  4,771213 dBm 

İkincil verici gücü, P2  4,771213 dBm 

Gürültü gücü   0 dBm 

tw1 (=2tp1)  SW  5,76 x10-3 saniye 

Kanala verilen paketteki bit sayısı, 𝛾 576 bits 

 

 

 
Şekil 6. d=0, d11=d21 ve d12=d22 için birincil ve ikincil kullanıcı başarımları 

 

Eşitlik (5) ve Eşitlik (10)’a göre; d22, d11’e göre azaldığında a değeri artar, bu durum ikincil başarımı olumsuz 

etkiler. Zira ikincil kullanıcı için boşa geçen bu sürede iletim yapılamaz. Ancak d22 uzaklığı azaldıkça Rs’deki 

ikincil güç artar ve ikincil verinin gürültüye karşı dayanıklılığıyla birlikte P olasılığı artar, dolayısıyla başarım 

değeri yükselir ki bu ikincil kullanıcı için avantaj sağlar. Şekil 6’dan, d22/d11 oranı arttıkça ikincil başarım 

azalarak d22 /d11 =1 değerinde birincil başarıma eşit olmuştur. d=0 kabulü halinde tf2=2.tp11 ve tf1=2.tp22 olduğu 

bu noktada en iyi ikincil başarım performansı yakalanmış olur.  

ii) 𝜌 = 1, d11=d21 ve d11=d22 için d12 ile d22 arasındaki ilişkiye göre ikincil kullanıcı performansı tespit edilmeye 

çalışılmıştır.  d12’nin d22’ye göre düşük olması, Rs üzerinde göreceli olarak güç seviyesi yüksek bir birincil 
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girişim demektir. Bunun tersi halinde birincil güç uzaklığın karesiyle ters orantılı olarak düşeceğinden Rs 

üzerindeki birincil güç ve dolayısıyla girişimin etkisi azalır. Ayrıca Eşitlik (7)’de verildiği üzere d12/d22 oranı 

1 değerinden uzaklaştıkça ikincil alıcı üzerindeki 𝑡𝑒 süresi de artacağından ikincil başarım performansı azalır. 

Şekil 7’de d12/d22=1 değerinde, ikincil ve birincil kullanıcı başarım performanslarının aynı ve maksimum değeri 

aldıkları görülmektedir. d12/d22 oranının azalması, birincil iletimden kaynaklanan girişim gücünün ve 𝜇 

süresinin artması nedeniyle ikincil kullanıcı başarımının keskin biçimde azaltmıştır. d12/d22 oranının yükselmesi 

ile 𝑡𝑒 süresin artması ve girişim gücünün azalması, başarım oranını azaltmış, ancak 10-1 değerinin üzerinde 

kaldığı görülmüştür. 

 

 
Şekil 7.  d11=d21 ve d11=d22 için birincil ve ikincil kullanıcı başarım performansları 

 

iii) 𝜌 = 1, d11=d22 ve d12=d22 için ikincil kullanıcı performansı tespit edilmeye çalışılmıştır. Şekil 8’de, d21/d11 

oranının artması veya azalması te süresini etkilediği için ikincil kullanıcının başarımı düşmüştür.  

 

 
Şekil 8. d11=d22 ve d12=d22 için birincil ve ikincil kullanıcı başarım performansları 

 

iv) 𝜌 değişkeninin birincil ve ikincil kullanıcılarının başarımına etkisi Şekil 9’de görülmektedir. Şekil 9’de 𝜌 değeri 

arttıkça birincil kullanıcının başarımının düşmekte olduğu görülmektedir, ancak bu durum ikincil kullanımla 

ilgi olmayıp tw zaman aralığının giderek artmasından kaynaklanmaktadır. 

𝜌 ≥ 1 değerler için, birincil kullanıcı ile aynı pencere yapısına sahip ikincil vericinin 2tp11 süre içerisinde rahatlıkla 

kendi veri paketini kanala verebildiği, bununla birlikte tw’nin kalan zamanında ileri yönlü ve geri yönlü iletim 

sağladığı, böylece birincil kullanıcı ile aynı başarım performansını yakaladığı görülmektedir.   
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𝜌 < 1 değerler için, ikincil vericinin 2tp11 süre içerisinde kendi veri paketini kanala vermesi gerektiğinden, kendi 

veri pencere ölçüsünü düşürerek tf2 süresini azaltma yoluna gitmektedir. Yani Eşitlik (3) koşulunu sağlayacak 

en büyük tf2 değerini yakalayacak şekilde mesaj bit sayısını azaltmaktadır. Bu durumda 𝛾 değeri düştüğünden 

başarım değeri de düşmektedir.  Ayrıca t11=t22 ve tf1>tf2 olduğundan 𝑎 = 𝑡𝑓1 − 𝑡𝑓2 süre de iletim yapmadan 

beklemek suretiyle başarım değerini ayrıca düşürmektedir.  

 

 
Şekil 9.  ρ değerine göre birincil ve ikincil kullanıcı Başarım performansları 

 

5. SONUÇ  

Bu çalışmada literatürde yapılan çalışmalardan farklı olarak, birincil kullanıcının sürekli olarak iletim halinde 

bulunduğu durumda, ikincil kullanıcının bilişsel olarak yer paylaşımı modeli ile spektruma erişerek kendisine 

haberleşme kaynağı bulması incelenmiştir. Birincil ve ikincil kullanıcı çiftlerine ait konum verilerinin ve birincil 

ARQ pencere yapısının başarım performansları ilişkisi incelenmiştir. Çalışmada kullanıcı uzaklıklarının eşit 

olduğu, ikincil kullanıcı üzerinde birincil girişim etkilerinin olmadığı ve düzenlenen pencere boyutuna göre CRC 

kod uzunluğunun da aynı oranda değiştiği kabul edilmiştir. Simülasyon sonuçları, ikincil kullanıcının sistemden 

yer paylaşımlı biçimde yararlanması durumunda SW HARQ protokolünde iletimine devam eden birincil 

kullanıcının başarım performansını etkilemediğini ve kendisi için önemli miktarda haberleşme kaynağının 

sağlanabileceği göstermektedir. 
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Özet 

Aydınlatma, Uluslararası Aydınlatma Komisyonu (CIE)' nın tanımına göre “nesneler ve çevrelerinin görülebilmesi 

amacı ile ışık uygulamasıdır. Aydınlatmanın amacı ise görsel algılamanın en iyi biçimde gerçekleşmesini ve görme 

alanının insan üzerindeki etkisinin doğru ve olumlu olmasını sağlamaktır. Kentsel park alanları, insanların 

gezinme, dinlenme ve doğayla yakınlaşmalarını sağlamak amacıyla tasarlanmış, ortak kullanım alanlarıdır. 

Kentsel parklarda geceleri de kullanım sağlanması için yapay ışık kaynakları kullanılmaktadır. Uygun ışık 

kaynakları ile öncelikle kentsel park alanlarında insanların kendilerini güvende hissetmeleri sağlanmalıdır. Bunun 

yanı sıra kentsel park alanlarında yer alan peyzaj öğelerinin daha ilgi çekici hale getirilmesi de doğru ışık 

kaynakları ile sağlanmalıdır. Kentsel park alanlarında gece aydınlatması peyzaj öğelerinin görünümleri 

bakımından önemlidir. Parkların her noktasına ışık kaynaklarının yerleştirilerek aydınlatmaya çalışmak, başarılı 

bir aydınlatma biçimi değildir. Aydınlatma elemanlarının ya da kullanılan ışık şiddetinin olması gerekenden fazla 

olması, parklarda ışık kirliliği durumunun ortaya çıkmasına neden olmaktadır. Farklı aydınlatma teknikleri, 

parkların hangi peyzaj öğesine göre uygun ise kullanılarak, hem emniyet sağlanmalı, hem de estetik bir görünüm 

kazandırılmalıdır.  

 

Anahtar Kelimeler: Aydınlatma, Kentsel Park, Peyzaj Aydınlatma. 

 

1. GİRİŞ 

Kentsel park alanları kent içinde yaşayan insanların sosyal ve insani ihtiyaçlarını karşılayabildikleri alanlardır. Bu 

çalışma kentsel park alanlarında uygulanması gereken aydınlatma kriterlerinin belirlenmesi, bu kriterler 

doğrultusunda park içerisindeki peyzaj öğelerinin estetik açıdan ve güvenlik açısından doğru aydınlatılmasının 

nasıl olacağının incelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. Bu araştırma kentsel park alanlarının gece kullanımına 

daha uygun hale getirilebilmesi açısından önemlidir. 

 

2. METOD 

Yapılan bu çalışmanın kapsamını;  kentsel park alanlarında var olan aydınlatılması yapılmış peyzaj öğeleri 

oluşturmaktadır. Dış aydınlatma ve kentsel park alanları aydınlatması konusunda literatür araştırmaları yapılmıştır. 

Çeşitli bölgelerde yer alan kentsel park alanları yerinde gözlemlenmiş, çeşitli peyzaj öğelerinde aydınlatma 

ölçümleri yapılmıştır. Bu ölçümler doğrultusunda uygun aydınlatma seviyesi saptanmaya çalışılmıştır.  

Gündüz saatlerinde çeşitli gereksinimleri karşılayan parkların, kent yaşantısına katkıda bulunmaları, kent bütünü 

içinde görüntüyü etkilemeleri ve iyi bir çevresel nitelik kazandırmaları ayrıca emniyet, güvenlik, kullanılabilirlik 

gibi değişik amaçlar yönünden gece kullanımı için aydınlatılmasına park aydınlatması denir. Parkların yalnızca 

insanların güvenliğine yönelik aydınlatılması yeterli değildir. Aydınlatma tasarımı parkların aynı zamanda 

dinlendirici, eğlendirici, ilgi çekici mekânlar olmalarını sağlamaya yönelik özellikler taşımalıdır. Kentsel park 

alanlarındaki peyzaj öğeleri; 

  

 Giriş aydınlatması,  

 Anıt ve heykel aydınlatması,  

 Bitki aydınlatması,  

 Çardak ve pergola aydınlatması,  

 Su yüzeyleri aydınlatması ve  
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 Yaya yolu aydınlatması olarak incelenebilir. 

 

2.1 Giriş Aydınlatması 

Giriş aydınlatmasında öncelikli amaç emniyetin sağlanması olmasına rağmen mimari mekan ve estetik aydınlatma 

ihtiyaçlarının da göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Kullanıcıların parka sağlıklı bir şekilde 

yönlendirilmesi; doğru yapılmış bir giriş aydınlatması ile mümkün olabilir. Uygun aydınlatma şiddeti 20lm/m2- 

40 lm/m2 arasında olmalıdır. 

2.2 Anıt ve Heykel Aydınlatması 

Park içindeki heykel ve anıtsal objeler gerek gündüz vakti gerekse geceleri aydınlatmalarla odak noktası 

oluştururlar. Heykelin şeklini ve yapısını açığa çıkarmak amacıyla gerekli vurguyu ve gölgeyi sağlamak için, 

heykel birden fazla yönden aydınlatılmalıdır. Göz seviyesinde ya da daha alçak bir seviyede yer alan bir heykel 

her açıdan aydınlatılıyorsa, gözlemci için kamaşma problemi yaratabilir. Uygun aydınlatma şiddeti 100 lm/m2- 

150 lm/m2 arasında olmalıdır. 

2.3 Bitki Aydınlatması 

Ağaç, çalı ve çiçekler kentsel park alanlarının önemli peyzaj öğeleridir. Uygun aydınlatma teknikleri ile bitkilerin 

dikkat çekici görünmesi sağlanabilmektedir. Kullanılan ışık kaynakları, bitkilerin yaprakları ile de uyumlu 

renklerde olmalıdır. Aydınlatmada istenilen etkiye göre ışığın yönü tasarlanmalıdır. Işık yönü yanlardan, önden, 

arkadan, yukarıdan veya aşağıdan olacak şekilde ayarlanabilir. Uygun aydınlatma şiddeti 40 lm/m2- 80 lm/m2 

arasında olmalıdır. 

2.4 Çardak ve Pergola Aydınlatması 

Çardaklarda karşılaşılan en büyük sorunlardan biri kamaşmadır. Doğru aydınlatma yöntemi iç kısmın yukarıdan 

aşağıya veya aşağıdan yukarıya düşey düzlemde tasarlanmalıdır. Dar ışık dağılımına sahip 20 veya 35 wattlık veya 

zemine gömülü aşağıdan yukarıya doğru yönlendirilmiş aydınlatma araçları genelde doğru bir seçimdir. Çardak 

ve pergolaların yukarıdan aşağıya doğru aydınlatılmasında ise 20 veya 35 watt gücünde ışık kaynakları 

kullanılmalıdır.(1) 

2.5 Su Yüzeyleri Aydınlatması 

Su elemanlarının aydınlatma tasarımında, aydınlatma araçları su altına veya su üstüne yerleştirilebilir. Aygıtların 

ışık etkisi konumu nedeniyle önemli ölçüde fark eder. Ayrıca montaj ve bakım giderleri açısından temel farklılıklar 

vardır. Su üstü aydınlatması (fıskiyeler) aşağıdan yukarıya doğru bir aydınlatmadır. Aydınlatma araçları çevredeki 

mimari nesneler üzerine monte edilir. Su yüzeyleri ise genellikle suyun içinden yüzeye yakın noktalara  

yerleştirilir. 

2.6 Yaya Yolu Aydınlatması 

Yaya yolları park içinde ulaşım ve dolaşım sirkülasyonunun yönlendirilip gerçekleştiği yerlerdir. Park içinde yer 

alan yaya yolları kullanıcıya yürüme rahatlığı sağlamanın yanı sıra ona çevresindeki peyzaj öğelerini de 

gösterecek, dengeli bir şekilde aydınlatılır. Park içindeki yaya yollarının aydınlatılmasında; aydınlık seviyesi, 

döşeme materyali, aydınlatma aracı seçimi konuları göz önünde bulundurulur. 

Aydınlık seviyeleri, aşağıdaki tabloda gösterildiği miktarlarda olmalıdır.  
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Tablo 1. Yaya Yolları Aydınlık Seviyesi (4) 

 

Yaya yollarında kullanılan döşeme malzemesi önemli bir etkendir. Döşeme malzemesinin türü, rengi ve deseni; 

aydınlatma seviyesini ve niteliğini etkilemektedir. Örneğin; ahşap malzemeyle yapılmış bir yoldan, granit 

kaplamalı bir yola geçiş var ise, aydınlık düzey farklılarından olumsuz etkilenilmemesi, buradaki geçişlerin kolay 

algılanması, kullanıcıların rahat dolaşımı sağlanmalıdır. 

Seçilecek olan aydınlatma aracı; fonksiyonel olmasının yanı sıra, estetik açıdan da park ile bütünlük içinde 

olmalıdır. Direk tipi aydınlatma araçlarının kolay zarar görme riskine karşılık, boylarının belirli bir seviyede 

tutulması gerekmektedir. Genelde 2,5-3.5 metre arasındaki aydınlatma araçları; kullanım yönünden optimum 

fayda sağlamış olacaktır.(3) 

2.7 Peyzaj Öğeleri Aydınlatma Teknikleri 

Dış mekanda bulunan peyzaj öğeleri ve mekanlar istenilen amaca, tasarıma, o alanın kullanım yoğunluğuna göre 

çeşitli aydınlatma teknikleri ile aydınlatılırlar. Aydınlatma armatürlerinin konumu aydınlatılan peyzaj öğelerinin 

görünümünü etkiler. Bu şekilde, gün ışığında dikkat çekmeyen bir obje, bitki veya bitki grupları gece saatlerinde 

dikkat çekici hale gelebilir. Dış mekanda sadece etki amaçlı değil aynı zamanda güvenlik ve alan aydınlatması 

amacıyla da kullanılan bu teknikler; kenardan aydınlatma, ayna etkisi, ay ışığı aydınlatması, gölgeleme tekniği, 

doku tekniği, vurgu aydınlatması, siluet aydınlatması, washing tekniği olarak sıralanmaktadır.  

 

Kenardan aydınlatma: Aydınlatılmak istenilen nesnenin kenarına yerleştirilen aygıt sayesinde ışık, o nesnenin bir 

tarafından diğer tarafına doğru yönlenir.  

Ayna etkisi: Bu teknik, su elemanı çevresindeki ağaçların veya heykellerin vurgu aydınlatması sağlanarak su 

yüzeyinde gölgelerin oluşturulması ile gerçekleştirilir.  

Ay ışığı aydınlatması: Ağacın yakınındaki herhangi bir yapıya monte edilen düşük güçlü aygıtların yukarıdan 

aşağıya doğru yönlendirilmesi ile zeminde dalların ve yaprakların gölgesi oluşturularak ay ışığı aydınlatması 

sağlanır.  

Gölgeleme tekniği: Bir bitkinin veya küçük bir ağacın gölgesi bitki önüne yerleştirilen spot ışık yardımı ile arkada 

bulunan bir duvar üzerine yansıtılır. Gölgeleme tekniğinde gücü düşük, geniş ışık dağılımına sahip aydınlatma 

araçları içinde spot lamba kullanılır.  

Doku tekniği: Bir yüzeyin ve nesnenin dokusunun görünümü net bir şekilde belli ise, yüzeyin yanındaki bir 

konumdan 90°' den az bir açı ile yapılan aydınlatma, güçlü bir gölge ile dokuyu vurgular.  

Vurgu aydınlatması: Vurgu aydınlatması aydınlatılmak istenen nesne üzerinde oldukça güçlü bir ışık uygulanarak 

oluşturulur.  

Siluet aydınlatması: Bu etki nesnenin karanlık bir görüntüsünün oluşturulması amacıyla, nesnenin arkasındaki bir 

duvar veya başka bir düşey yüzeyin aydınlatılması ile sağlanır.  

Washing tekniği: Bu teknik, ışığın bir duvar yüzeyini kaplaması şeklindedir ve ışık mimari bir eleman olarak 

kullanılmaktadır.  

3. SONUÇ  

Çalışma sonucunda farklı aydınlatma teknikleri incelenmiş, kentsel park alanlarının aydınlatılacak peyzaj öğeleri 

saptanmıştır. Giriş aydınlatması, anıt ve heykel aydınlatması, çardak ve pergola aydınlatması, yaya yolu 
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aydınlatması ve su yüzeyleri aydınlatması başlıkları altında inceleme yapılmıştır. Öğelerin tek tek hangi 

tekniklerle, hangi aydınlık düzeyde olacağı hakkında bilgiler verilmiştir. Bu yöntemlerin etkili kullanımları 

sayesinde kentsel parkların gece saatlerinde güvenli ve estetik açıdan çekici hale gelmesi sağlanacaktır. 
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Farklı 5 marka polietilen yağmurlama sulama borusunun dayanım test sonuçlarının değerlendirilmesi 

 

Mustafa Şehri, Sait M. Say, Ali Bayat, Medet İtmeç, Cem Korkmaz 

 

Çukurova Üniversitesi, Ziraat Fakültesi, Tarım Makinaları ve Teknolojileri Mühendisliği, Adana, Türkiye  

 

*Corresponding author e-mail: msehri@cu.edu.tr 

 

Özet 

Tarımsal sulama işlemlerinde kullanılan PE (Polietilen) borular genellikle yağmurlama başlıkları için taşıyıcı boru 

ve damla sulama boruları için ana hat borusu olarak kullanılmaktadırlar. Arazi koşullarında açıkta kullanılan PE 

borular güneş ışınlarına, darbelere ve ani basınç değişimine maruz kalabilmektedirler. Tarımsal amaçlı kullanılan 

boruların uygunluğunun belirlenmesi için bir takım test aşamaları uygulanmaktadır. Yapılan bu çalışmada 5 farklı 

üreticiye ait; “Polietilen 100 malzemeden üretilmiş 6 bar basınç ve 110 mm çapında yağmurlama sulama 

borularının” boyut toleransı ölçümleri, hidrostatik basınç testi, hat basıncı testi,  kopma uzaması (çekme deneyi) 

ve sıcaklığa göre boyca uzama testi ve dayanabildiği en son basınç değeri tespiti yapılmıştır. Boruların son 

dayanım basıncı değerlerini borulara basınç yüklemesi yaparak boruların deforme olduğu andaki basınç değerleri 

bulunmuştur. A, B, C, D ve E borularının sırasıyla son dayanım basınçları 14.3 bar, 13.2 bar, 15.00 bar, 14.6 bar 

ve 14.00 bar olarak belirlenmiştir. Son dayanım basıncı değerleri işletme basıncı (6 bar) değerinin bütün borularda 

2 katından fazla olduğu bu nedenle 5 farklı marka A, B, C, D ve E Mandallı yağmurlama sulama boruları tarımsal 

sulama işlemlerinde işletme basıncında (6 bar) sağlıklı bir şekilde kullanılabileceği sonucuna ulaşılmıştır. 

Keywords: PE100, Polietilen, Sulama, Boru 

 

Evaluation of test results of the polyethylene pipes produced by 5 different manufacturers 

 

Abstract 

PE (polyethylene) pipes used in agricultural irrigation processes are generally used as main line pipes for sprinkler 

and drip irrigation pipes. PE pipes used in outdoor conditions can be exposed to solar radiation, shocks and sudden 

pressure changes. In order to determine the suitability of the pipes used for agricultural purposes, a number of test 

steps are applied. In this study, , 6 bar pressure and 110 mm diameter Polyethylene Sprinkler İrrigation Pipes made 

by 5 different producers was tested dimension measurements, hydrostatic pressure, line pressure, elongation at 

break (tensile test) and temperature elongation and maximum final pressure. The maximum final pressure values 

were determined when the pressure values at the time the pipes were deformed. The maximum final pressure 

values of the pipes A, B, C, D and E were determined as 14.3 bar, 13.2 bar, 15.00 bar, 14.6 bar and 14.00 bar 

respectively. The maximum final pressure values are more than two times the operating pressure (6 bar). Therefore, 

all pipes can be safely used in agricultural irrigation at operating pressure (6 bar). 

Keywords: PE100, Polyethylene, Irrigation, Pipe 

 

1. INTRODUCTION 

Tarımsal üretimde sulama ve buna ilişkin mekanizasyon uygulamaları, ürün verimi üzerinde önemli etkileri 

bulunan üretim teknolojileri arasındadır. Yoğun tarımsal sulamanın, su kaynakları üzerindeki olumsuz etkisinin 

yanı sıra, sulama maliyeti ile işletme bünyesinde doğru sulama sistemlerinin kurulması ekonomik seçimler 

açısından oldukça önemlidir. Yatırım ve işletme maliyeti açısından değerlendirildiğinde, alternatif sulama 

sistemleri içerisinden en etkin ve en ekonomik olanın seçilmesi üretici karını doğrudan etkileyen unsurlardan 

birisidir. Özellikle toprak altı veya toprak üstünde iklimsel etmenlere maruz kalarak kullanılan sulama parçalarının 

dayanımı ve dayanım değerleri ile edinme maliyetleri arasındaki kıyaslamalar çiftçiler açısından bir seçim kriteri 

olarak değerlendirilmektedir.Polietilen yağmurlama sulama boruları polietilen malzemeden üretilmiş olup sulama 

sistemlerinde suyun iletilmesinde kullanılan daire kesitli elemanlardır. Tarımsal sulamada Polietilen malzemenin 

kullanımın yaygın olması polietilen malzemenin maliyet, ömür, hafiflik gibi avantajları bulunmasıdır. İmalat 

teknolojilerinin gelişmesi sayesinde, dayanım özellikleri çok iyi olan borular üretilebilir hale gelmiş ve bu sayede, 
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daha az et kalınlığına sahip, daha hafif borular kullanıma sunulmuştur. PE 100, yüksek yoğunluklu polietilen 

sınıfındadır, yoğunluğu yaklaşık 960 kg/m3 tür. PE’nin bu şekilde sınıflandırılması, ISO 4427 standardına göre 

yapılmaktadır. Bu standartta, malzemenin 50 yıl boyunca 20oC sıcaklıkta sağlaması gerektiği MRS (Minimum 

Required Strength), yani en düşük dayanım değerlerine göre isimlendirilmiştir (Tablo 1) (Yavuz A.O., 2011). 

 

Tablo 1. ISO 4427 Standardına göre MRS değerleri 

Boru Adı MRS Değeri, Mpa MRS Değeri, bar 

PE100 10 100 

PE80 8 80 

PE63 6,3 63 

PE40 4,0 40 

PE32 3,2 32 

 

Polietilen yağmurlama sulama boruları mandallı başlıkları sıcak kaynak ile sabitlenmiş uzunlukları ve çapları 

değişen borulardır. Tarımsal sulamada yağmurlama suyunun arazide yağmurlama başlıklarına dağılımını sağlayan 

iletim borularıdır. Hafif oldukları için taşınımı kolaydır. Esnek yapısı ile arazi şartlarına dayanıklıdır. Birbirlerine 

uc kısımlarında bulunan mandallı bağlantılar sayesinde kolayca bağlanabilirler. Yağmurlama başlıkları, boru 

üzerlerinde bulunan uygun deliklere monte edilerek suyun arazi yüzeyine dağıtımı sağlanır (Şekil 1). 

 

  

Şekil 1. Polietilen Yağmurlama Sulama Borusu ve Yağmurlama Başlıkları 

 

Bu çalışmada, 5 farklı marka mandallı yağmurlama sulama borularının tarımsal üretime uygunluğu açısından 

değerlendirme kriteri olarak deney ilkeleri dökümanı esas alınarak ölçümler ve değerlendirmeler yapılmıştır 

(Anonim, 1999). Sonuçta birbirinin muadili olan sulama borularının üretim hattından kaynaklanabilecek 

farklılıkları ve bu farklılıkların düzeyi belirlenmiştir. 

 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

2.1 Materyal 

Çalışmada 5 adet farklı marka PE100 malzemeden üretilmiş işletme basıncı 6 bar ve 110 mm çapında yağmurlama 

sulama boruları kullanılmıştır (Tablo 1). Basınç denemelerinde 60 bar basınca kadar çıkabilen pompa (Şekil 2.), 

çekme deneyleri için Lloyd LRX Plus model materyal test cihazı (Şekil 3.), ısı ile boyca uzama için Etüv 

kullanılmıştır. 
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Tablo 1. Kullanılan Boruların Genel Özellikleri 

Adı Çap  (mm) İşletme Basıncı (Bar) Malzemesi 

A 110 6 PE100 

B 110 6 PE100 

C 110 6 PE100 

D 110 6 PE100 

E 110 6 PE100 

  

2.2 Yöntem 

Polietilen yağmurlama sulama borularının, Tarımsal mekanizasyon araçları deney ilke ve metotlarında ve ilgili 

ulusal ve uluslararası standartlarda belirtilen deney ilkeleri dikkate alınmıştır (Anonim, 1999). 

Sulama borularının testlerinde dikkate alınan ölçümler uygulanan yöntemler, 

 

2.2.1. Boyut Tolerans Kontrolü 

Polietilen yağmurlama sulama borularının çap ve et kalınlıkları değerleri TS EN 12201-2 dikkate alınarak ölçülür. 

Ölçülen bu değerlerin ilgili standartta belirtilen toleranslara uygun olup olmadığı belirlenmiştir (TS EN 12201-2). 

 

2.2.2.  Hidrostatik Gerilme Deneyi (Zamana Bağlı İç Basınç Deneyi) 

Polietilen yağmurlama sulama borularının iç basınç deneyi, TS EN 12201-2 'de belirtilen "Zamana Bağlı İç Basınç 

Deneyi" ilkelerine bağlı olarak yapılmıştır. İç basınç deneyi uygulanacak boru örneklerinin uzunluğu, ISO 1167-

2 standardında belirtilen şekilde başlıklar hariç, arada kalan uzunluk L0 çap değerinin 3 katı olmalıdır ve minimum 

140 mm altına inmemelidir (ISO 1167-2). 

 

Şekil 2. Basınç denemelerinde kullanılan 60 bar kapasiteli pompa 

Testlerde, her iki ucu özel kapatma başlıklarıyla kapatılmış olan boru örneklerinin içerisine su doldurulmuş, 

numuneler, uzunlamasına serbestçe hareket edebilecek şekilde bırakılmıştır. Basınç test cihazında, içerisine su 

doldurulmuş olan numunelere TS EN 12201-2’e uygun olarak hesaplanmış olan basınçlar Şekil 2’de görülen 

pompa ile uygulanmıştır. Değişen çaplara göre belirlenen test basınçlar değerleri aşağıdaki formüle göre 

hesaplanmıştır (1). Belirlenen basınçlarda 100 saat 20ºC su içerisinde bekletilen boru örneklerinde çatlama ve 

sızdırma olup olmadığı kontrol edilmiştir. 

𝑃 = 10𝜎
2𝑒𝑚𝑖𝑛

𝑑𝑒𝑚−𝑒𝑚𝑖𝑛 
                  (1) 
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(ISO 1167-2). 

 

P: Test basınç değeri, bar 

σ: Çevre gerilmesi, MPa (PE100 için 12 MPa) 

dem : Ortalama dış çap, mm 

emin:  Test borusu üzerinden ölçülen minimum et kalınlığı, mm 

10 : Megapascal ve Bar arasındaki çevrim katsayısıdır. 

 

2.2.3. Çekme Deneyi 

Polietilen sulama borularının çekme deneyi, TS EN 12201-2’de belirtilen "Çekme Deneyi" ilkelerine bağlı olarak 

yapılmıştır. Çekme deneyi uygulanacak borular üzerinden, EN ISO 6259-1:2001 ve ISO 6259-3:1997 

standartlarında belirtilen şekilde 5 adet örnek alınarak deneyler gerçekleştirilmiştir (TS EN ISO 6259-1, TS EN 

ISO 6259-3). 

 

Şekil 2. Borulardan alınan çekme numuneleri 

Deneyler; Lloyd LRX Plus model materyal test cihazına 5 kN’luk bir yük hücresi bağlanarak yapılmıştır. Çekme 

deneyinde örnekler 50 mm/min hızla çekilerek tolerans sınırı olan % 350 lik sınırın üzerine çıkıp 

kopmamalıdır(Şekil 3) (TS EN 12201-2) 

 

Şekil 3. Numunelerin Lloyd LRX Plus cihazı ile çekilme işlemi 

2.2.4. Isı Uygulama Deneyi (Boyca Değişim) 
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Polietilen yağmurlama sulama borularının boyca değişme deneyi, TS EN 12201-2 'de belirtilen "Isıya Dayanıklılık 

Deneyi" ilkelerine bağlı olarak yapılmıştır. 200 mm uzunluğunda alınan boru örnekleri üzerinde 100 mm mesafeli 

iki çizgi sert bir cisimle çizilir ve 110º C sıcaklıktaki etüv içerisinde 60 dakika yatay olarak serbest genleşmeye 

bırakılır. Etüvden çıkarılan boru örnekleri, oda sıcaklığına geldikten sonra çizilen çizgiler arası mesafeleri tekrar 

ölçülür ve ısıtmadan önceki değerlere oranı % olarak belirlenir. Borulardaki boyca değişim % 3’i geçmemelidir. 

Yüzde değerler aşağıdaki formülle hesaplanmıştır (2) (TS EN 12201-2). 

 

%L = ((L1 – L0 ) / L0 )*100                              (2) 

%L : Boyca değişim, % 

L0: İlk boy, mm 

L1: Son boy, mm 

 

2.2.5. Sızdırmazlık Deneyi 

Polietilen yağmurlama sulama boruları mandallı yapıda, sıcak geçme ile boru başlarına sabitlenmiş başlıklar 

yardımıyla birbirlerine eklenmektedir. Bağlantıların kontrolü için borular içerisinden rasgele seçilenler birbirlerine 

bağlanarak sistem kurulur ve basınç hattına bağlanır. Sistem işletme basıncının      (6 bar) yaklaşık 1,5 katı olan 9 

bar basınç ile boruların içi su ile doldurulur. Çalışma sırasında borularda sızdırma, patlama gibi olumsuzlukların 

olup olmadığı kontrol edilmiştir (Anonim, 1999). 

2.2.6. Son Dayanım Basıncı deneyi 

Boruların son dayanım basıncı değerlerini, borulara basınç yüklemesi yaparak boruların deforme olduğu (patlama, 

yırtılma) andaki basınç değerleri bulunmuştur. 

 

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

3.1. Sonuçlar 

3.1.1. Boyut Tolerans Kontrolü 

Polietilen yağmurlama sulama borularının boyut kontrolü sonucunda belirlenen değerler Tablo 2’te verilmiştir. 

Boruların çap, ovallik ve et kalınlıklarının tolerans sınırlarında olduğu belirlenmiştir. 
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Tablo 2. Boyut tolerans kontrolü sonuçları 

ADI Anma Çapı 

dn 

(mm) 

En Büyük Dış 

Çap 

 (mm) 

Ort. Dış Çap 

Toleransı* 

(mm) 

Ovallik 

 

Max. 

Ovallik  

Toleransı* 

Ort. Et Kalınlığı  

em  

(mm) 

Et Kalınlığı 

Sınırları  

(mm) 

A 110 110,35 110,30 0,27 

2,2 

4,5 

4,2–4,8 

B 110 110,50 110,45 0,50 4,3 

C 110 110,65 110,50 0,65 4,8 

D 110 110,55 110,45 0,55 4,4 

E 110 110,45 110,35 0,45 4,4 

Ortalama ± SD 110,50 ± 0,11 110,41 ± 0,08 0,18 ± 0,14  4,48 ± 0,19  

 

3.1.2. Zamana Bağlı İç Basınç Deneyi 

Polietilen yağmurlama sulama boruları iç basınç deneyi sonucunda, borularda çatlama, kırılma ve şişme olmadığı 

belirlenmiştir (Tablo 3). 

 

Tablo 3. Zamana bağlı iç basınç deneyi sonuçları 

ADI Anma Çapı 

(dn)(mm) 

Uygulanan Test 

Basıncı (bar) 

Uygulama Süresi 

(saat) 

A 110 10,2 100 

B 110 9,76 100 

C 110 10,95 100 

D 110 10 100 

E 110 10 100 

Ortalama ± SD 10,18 ± 0,46  

 

3.1.3. Isı Uygulama Deneyi (Boyca Değişim) 

Farklı çaplardaki polietilen yağmurlama sulama borularının ısıya dayanıklılık deneyi sonucunda boyutça 

değişmenin TS EN 12201-2 'de belirlenen % 3 sınırında kaldığı belirlenmiştir (Tablo 4).  

Tablo 4. Isı uygulama deneyi (boyca değişim) deney sonuçları 

AD

I 

Anma Çapı 

(dn)(mm) 

Etüv Uygulama 

Sıcaklığı 

(ºC) 

Uygulama 

Süresi 

(saat) 

İlk Boy 

(mm) 

Son Boy 

(mm) 

Boyca 

Değişim 

Yüzdesi 

A 110 110 1 200 201 0,5 

B 110 110 1 200 201 0,5 

C 110 110 1 200 202 1 

D 110 110 1 200 203 1,5 

E 110 110 1 200 204 2 

Ortalama ± SD 202,20 ± 1,30 1,10 ± 0,65 

 

3.1.4. Çekme Deneyi 

Polietilen sulama borularının çekme deneyi sonucunda belirlenen değerler Tablo 5’de verilmiştir.  
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Tablo 5. Çekme Deneyi Sonuçları 

ADI Anma Çapı 

dn (mm) 

İlk boy 

(mm) 

Son boy 

(mm) 

% uzama Deney Sonucu 

A 110 115 550 378  %uzama > %350 

B 110 115 520 352  %uzman > %350 

C 110 115 700 500  %uzama > %350 

D 110 115 570 395  %uzama > %350 

E 110 115 540 369 %uzama > %350 

Ortalama ± SD 398,80 ± 58,67  

 

3.1.5. Sızdırmazlık Deneyi 

Boruların sızdırmazlık deneyi sonucunda, herhangi bir sızdırmanın olmadığı belirlenmiştir. 

 

3.1.6. Son Dayanım Basıncı Testi 

Boruların son dayanım basıncı değerlerini borulara basınç yüklemesi yaparak A, B, C, D ve E borularının sırasıyla 

son dayanım basınçları 14.3 bar, 13.2 bar, 15.0 bar, 14.6 bar ve 14.0 bar bulunmuştur (Tablo 6). 

 

Tablo 6. Son dayanım basıncı  testi sonuçları 
Boru Markası Son Dayanım Basıncı (bar) 

A 14,3 

B 13,2 

C 15,0 

D 14,6 

E 14,0 

Ortalama ± SD 14,22 ± 0,68 

 

3.1.7. Birim Et Kalınlığı Başına Dayanım Değerlendirmesi 

Prosedür dışı bir değerlendirme olarak boruların deforme oldukları uygulama basıncı değerleri boruların et 

kalınlıklarına göre değerlendirilmiştir. Boruların üretim hattındaki maruz kaldığı işlemlere bağlı olarak belirli 

sınırlar içerisinde et kalınlıkları değişim göstermektedir. Bu nedenle farklılaşan et kalınlığı ile dayanım basıncı 

arasındaki ilişkin değerlendirilmesi önemli bir kıyas parametresi olacaktır. Bu sayede, birim et kalınlığı başına 

dayanım basıncı değerleri kıyaslanmıştır. Sonuçlar Tablo 7’de verilmiştir. 

Tablo 7. Birim Et Kalınlığı Başına Dayanım Değerleri 

Boru Markası 
Son Dayanım Basıncı 

(bar) 

Et kalınlığı 

(mm) 
Bar/mm 

A 14,30 4,5 3,18 

B 13,20 4,3 3,07 

C 15,00 4,8 3,13 

D 14,60 4,4 3,32 

E 14,00 4,4 3,18 

Ortalama 14,22 ± 0,68 4,48 ± 0,19 3,17 ± 0,09 

 

Birim et kalınlığı başına dayanım değerleri arasında önemli bir oluşmadığı gözlenmiş, D markasının en iyi değere 

sahip olduğu belirlenmiştir. 
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3.2. TARTIŞMA 

Tarımsal sulamada kullanılan 5 farklı A, B, C, D ve E markalarına ait Polietilen mandallı yağmurla sulama boruları 

numunelerinin üzerinde yapılan testler sonucunda her borunun birbirinden farklı sonuçlar verdiği görülmüştür. 

Farklılığın nedeni olarak üretim bantlarının farklılığı düşünülebilir. 

 

Tablo 8. Test Sonuçları 

Boru Markası 

Ort. Et 

kalınlığı, 

(mm) 

Zamana Bağlı İç 

Basınç (bar) 

Isı uygulama  

(% Boyca değişim) 

Çekme Deneyi 

(% uzama) 

Son Dayanım 

Basınçları 

A 4,5 10,20 0,5 378 14,3 

B 4,3 9,76 0,5 352 13,2 

C 4,8 10,95 1,0 500 15,0 

D 4,4 10,00 1,5 395 14,6 

E 4,4 10,00 2,0 369 14,0 

Ortalama ± SD 4,48 ± 0,19 10,18 ± 0,46 1,10 ± 0,65 398,80 ± 58,67 14,22 ± 0,68 

 

-Boyut tolerans kontrolü sonucunda en düşük ortalama et kalınlığı değeri B markalı boruda 4,3 mm, en yüksek et 

kalınlığı değeri C markalı boruda 4,8 mm elde edilmiştir. Bütün borularda boyut tolerans değerleri standart 

değerlerini karşılamaktadır. 

-Zamana bağlı iç basınç deneyine tabi tutulan boru numunelerinde bütün boruların hesaplanan basınçlarda 100 

saat süre ile bekletilmesi sonucu borularda herhangi bir deformasyon görülmemiştir. 

-Isı uygulama deneyi sonucu, numunelerden alınan değerler, standart sınır değerleri sağladığı belirlenmiştir. 

-Çekme deneyi sonucu boru numunelerinin standartta belirtilen uzama değeri %350 sınır değerini geçmiş ve sınır 

altında kopma olmamıştır, A, B, C, D ve E borularının sırasıyla deney sonuçları %378, %352, %500, %395 ve 

%369 dur. C borusunda kopma olmadan cihaz durmuştur, diğer numuneler belirtilen sınırlarında kopmuşlardır. 

-Sızdırmazlık deneyi sonucu birbirlerine bağlanan borular, işletme basıncının (6 bar)  1,5 katı 9 bar basınçla 1 saat 

bekletilmiştir. Deney sonucu herhangi bir sızdırma ve patlama olmamıştır. 

-Boruların son dayanım basınç değerlerinin tespiti için borulara basınç yüklemesi yaparak boruların deforme 

olduğu andaki basınç değerleri bulunmuştur. A, B, C, D ve E borularının sırasıyla son dayanım basınçları 14,3 

bar, 13,2 bar, 15,00 bar, 14,6 bar ve 14,00 bar dır. 

Borular üzerinde yapılan testlerde birbirinden farklı değerler elde edilmiştir, buda boruların üretim bandı 

farklılığından olduğu düşünülmektedir.  

Yapılan testler sonucu et kalınlığı (4,2 mm), olan B markalı boruda çekme uzaması (%352) ve son dayanım basıncı 

(13,2 bar) değerleriyle borular içinde en düşük değere, et kalınlığı (4,8 mm) değerine sahip C markalı borunun 

çekme(%500) ve son dayanım basıncı (15,00 bar) değerleri ile borular içinde en büyük değere sahip olduğu 

görülmektedir. Et kalınlığı değerleri (4,4 mm) aynı olan D ve E borularının çekme deneyi sonuçları sırasıyla %395 

ve %369, son dayanım basıncı 14,6 bar ve 14,00 bar değerleridir. 

Son dayanım basıncı değerleri işletme basıncı (6 bar) değerinin bütün borularda 2 katından fazladır. Bu nedenle 5 

farklı marka A, B, C, D ve E Mandallı yağmurlama sulama boruları tarımsal sulama işlemlerinde işletme 

basıncında (6 bar) sağlıklı bir şekilde kullanılabileceği söylenebilir. 

 

4. SONUÇ 

Genel olarak tüm testler sonucunda 5 farklı marka A, B, C, D ve E tarımsal sulama borularının istenilen standart 

değerlerini sağladıkları tarımsal sulama işlemlerinde kullanılabilecekleri sonucuna ulaşılmıştır. Buna karşın, 

sulama sisteminin kurulacağı işletmenin kurulum maliyeti ile birlikte değerlendirildiğinde, 5 farklı markadan 

hangisinin tercih edileceği birim maliyeti üzerinden değerlendirilmesinin yeterli olacağı sonucuna ulaşılmıştır. 

Ayrıca, birim homojen olmayan ve kabul edilebilir üst sınıra yakın et kalınlığında üretim yapan firmaların birim 

maliyet açısından farklılık göstermediği durumlarda tercih edilmesi, boru hattının dayanım ömrü uzayacağından 

tercih edilmelidir. Ayrıca, ülkemizde yerli üretim yapan, sulama borusu hatlarının birbirinden belirgin farklılık 

göstermeyen hatlar olduğu, ortalama değerler üzerinden bir değerlendirme yapıldığında, üretici firmaların 
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hammadde kullanımı ve fabrika içi kalite standartlarını dikkate alarak daha homojen yapıda boru üretiminin 

kolaylıkla mümkün olacağı sonucuna ulaşılmıştır. Daha fazla hammadde kullanımıyla benzer özelliklerde boru 

üreten işletmelerin hatlarında optimizasyon yaparak bir miktara daha ekonomik üretim yapabilecekleri 

belirlenmiş, çalışma sonucunda ilgili firmalara öneriler sunulmuştur.  
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Türkiye’de tarımsal amaçlı kullanılan mobil pompaların karakteristik eğrilerinin saptanması 
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Özet 

 

Türkiye’de dış alım yoluyla pazara sunulan mobil kullanıma uygun farklı pompa tasarımları mevcuttur. Tarımsal 

amaçlı kullanılan pompa istasyonları genel olarak sabit ve yere ankre edilerek kurulur. Ancak pompa gövdesine 

dizel ve benzin motorları akuple edilerek sistem mobil hale getirilebilmektedir. Bu mobil pompaların çalışma 

karakteristiklerinin belirlenmesi açısından bir deney düzeneği kurulmuştur. Bu çalışmada  mobil kullanıma uygun 

Benzin Motorlu 2’’ (A), Benzin Motorlu 3’’ (B), Dizel Motorlu 3’’ (C), Dizel Motorlu 4’’ (D) çıkışlı santrfüj 

pompaların denemeleri gerçekleştirilmiş, pompaların maximum debileri, çalışma basınçları, verimleri ve 

karakteristik eğrileri oluşturulmuştur. Elde edilen sonuçlara göre 4’’ Dizel Motorlu Pompanın (D) maximum 

çalışma verimi % 31,35 iken, 3’’ Dizel Motorlu pompanın (C) % 22,28, 3’’ Benzin Motorlu pompanın (B) % 

28,85, 2’’ Benzin Motorlu pompanın (A) % 18,47 verime sahip olduğu görülmüştür.  Oldukça düşük verimli bu 

pompaların yapıları incelendiğinde, pompa gövdelerinin ve çarklarının yanlış tasarlandığı görülmüştür.  

 

Anahtar Kelimeler: Benzin Motorlu Pompa, Dizel Motorlu Pompa, Pompa Karakteristik Eğrisi, Santrifüj Pompa 

 

Determination Of Characteristic Curves Of Mobile Pumps Used For Agricultural Purposes In Turkey 

 

Abstract 

 

In Turkey, there are different pump designs which are presented into the market through external purchase, is 

proper for mobile usage.. Pump stations used for agricultural purposes are generally fixed and installed on the 

ground. However, diesel and gasoline engines can be coupled to the pump body and the system can be made 

mobile. An experimental set-up has been established to determine the operating characteristics of these mobile 

pumps. According to this, test of centrifugal pumps with (A) 2’’ Gasoline Engine, (B) 3’’ Gasoline engine, (C) 3’’ 

diesel engine, (D) 4’’ diesel engine were performed, maximum flow rate of pumps, working pressures, efficiency 

and characteristic curves were created. According to these results, the maximum operating efficiency of the 4’ 

diesel engine pump was 31.35%, while the 3’ diesel engine pump 22.28%, 3’ gasoline engine pump 28.85%, 2’ 

gasoline engine pump 18.47%. It was noticed that the bodies of the pumps were not designed correctly and as a 

result of this, the yield was observed to be different. 

 

Keywords: Gasoline-Powered Pump, Diesel Pump, Pump Characteristic Curve, Centrifugal Pump 

1. GİRİŞ 

Türkiye de tarımsal alanların sulanabilmesi için gerek kamu gerek özel sektör hızla yatırım yapmaktadır. Suyun 

kaynağından tarlaya iletilmesinde çoğu kez pompaj tesislerinden yararlanılmaktadır. Pompa istasyonları tarımsal 

açıdan oldukça yaygınlaşmaktadır.  Ancak artan enerji maliyetleri nedeniyle verimi yüksek ve işletme maliyetleri 

düşük pompaların kullanılması son derece önem arz etmektedir. Yeraltı suyunun tarımsal amaçlı kullanımı ve 

sulama sistemlerinin enerji etkinliklerinin hesaplanması günümüzde hala birçok çalışmanın temelini 

oluşturmaktadır (Çalışır, S., Hacıseferoğulları, H., 2008; Barutçu, F., Özcan, M., T., 2011; Arslan, S., Sahab, A.,A., 

2015; Kaya, E., Çalışır, S., 2015; Foster,E., ve Ark. 2018; Almeida, R., 2018;). Ancak Türkiye’ de işletmelerin 

parçalı olması ve çoğu işletmede tarla başında güç kaynağı olarak doğrudan elektrikten yararlanılamadığında 

üzerinde güç kaynağı bulunan mobil pompalar tercih edilmektedir. Ülkemize özellikle uzak doğu pazarından 

sunulan nispeten fiyatı yerli imalata göre ucuz ulan birçok kendinden motorlu pompaj sistemi pazarına sunulmakta,  
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ancak bu pompaların gerek verim gerekse diğer işletme karakteristiklerine ait tarafsız sunulan bilgilere 

rastlanmaktadır. Bu çalışmanın amacı, ülkemizde pazara sunulan ve yaygın olarak kullanımda olan 2’’, 3’’ çıkışlı 

Benzin motorlu ve 3’’, 4’’ çıkışlı Dizel Motorlu mobil santrifüj pompalarının maximum debilerinin, maximum 

basma yüksekliklerinin ve verimlilikleri bir test istasyonunda belirlenerek, ölçülen değerlerle denemeye alınan 

pompaların karakteristik eğrileri oluşturulmuştur. 

 

2. MATERYAL VE METHOD 

2.1 Materyal 

Denemelerde  tip A olarak anılan  yatay milli santrifüj pompa 2"giriş ve 2" çıkış ağzı çapına sahip, yatay milli 

radyal akışlı kapalı çark tipine sahip, benzinli motorlu tek kademeli bir pompadır. Pompa, bir benzin motordan 

transmisyon olmaksızın tahrik almaktadır ve aktarma şaftı dış ortama kapalıdır. Pompa test için tahriki 4,8 kW 

gücündeki bir benzinli motordan tahrik almıştır. 

Denemelerde  tip B olarak anılan  yatay milli santrifüj pompa 3"giriş ve 3" çıkış ağzı çapına sahip, yatay milli 

radyal akışlı kapalı çark tipine sahip, benzin motorlu tek kademeli bir pompadır. Pompa, bir benzin motordan 

transmisyon olmaksızın tahrik almaktadır ve aktarma şaftı dış ortama kapalıdır. Pompa test için tahriki 4,8 kW 

gücündeki bir benzin motordan tahrik almıştır. 

Denemelerde tip C olarak anılan  yatay milli santrifüj pompa 3"giriş ve 3" çıkış ağzı çapına sahip, yatay milli 

radyal akışlı kapalı çark tipine sahip, dizel motorlu tek kademeli bir pompadır. Pompa, bir dizel motordan 

transmisyon olmaksızın tahrik almaktadır ve aktarma şaftı dış ortama kapalıdır. Pompa test için tahriki 5,2 kW 

gücündeki bir dizel motordan tahrik almıştır. 

Denemelerde tip D olarak anılan  yatay milli santrifüj pompa 4"giriş ve 4" çıkış ağzı çapına sahip, yatay milli 

radyal akışlı kapalı çark tipine sahip, dizel motorlu tek kademeli bir pompadır. Pompa, bir dizel motordan 

transmisyon olmaksızın tahrik almaktadır ve aktarma şaftı dış ortama kapalıdır. Pompa test için tahriki 8,8 kW 

gücündeki bir dizel motordan tahrik almıştır. 

Pompalar, altı bir su deposu olan iki katlı bir bina içinde gerçekleştirilmiştir.Emiş hattından alınan su, basma 

hattından tekrardan havuza basılmaktadır.Havuzun ortasındaki kolon hem yapının statiği açısından yer önemli bir 

yer tuttuğu gibi, hem de emiş hattında oluşabilecek dalgalanmayı önleme amaçlıdır. 

Emiş hattında oluşacak vakum basıncını ölçmek için  bir adet vakumetre(-1-0 Bar), basma hattındaki basıncı 

ölçmek için bir adet manometre(0-8 Bar) ve basma hattının üzerinde debi ölçümü için DN 100 (max.125 m3/h 

debi) bir adet mekanik sayaç mevcuttur. 

2.2 Method 

Pompa denemesi, TS EN ISO 9908 sayılı Türk Standartlarına uygun olarak, aşağıda açıklanan şekilde yapılmıştır. 

Ölçmeler, kısma vanasının tam açık ve tam kapalı konumları arasında çeşitli kademelerde yapılmıştır. Denemeler 

sırasında ele alınan her bir debi kademesi için pompanın manometrik yükseklikleri ayrı ayrı hesaplanmıştır. Bu 

amaçla manometrik yüksekliği bulmak için pompanın emiş tarafına vakummetre, basma tarafına manometre 

montaj edilerek basınç okuması gerçekleştirilmiştir. Pompanın debi değerleri de mekanik bir sayaç aracılığıyla 

okunmuştur. Pompanın emiş tarafında bulunan hortum bir taban klepesine bağlı olup bu, havuzdan bu klepe 

sayesinde su çekilmiştir. Pompa tam gaza getirilmiş maximum güçte denemeler gerçekleştirilmiştir. Deney 

düzeneği Şekil 1 ’deki gibi tasarlanmıştır.  
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Şekil 1.Deney Düzeneğinin şematik Gösterimi 

 

Tasarımı yapılan deney düzeneği Şekil 2’deki hazırlanmıştır ve her pompa bu test düzeneğinde kendi boru 

çaplarına göre denenmiştir. 

 

Şekil 2. Deney Düzeneğinin Kurulması 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

3.1 Basma Yükseklikleri Ve Debilerin Bulunması  

Tip A yatay milli benzin motorlu santrifüj pompanın deney sonuçları Şekil 3’teki gibi gerçekleşmiştir. 
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Şekil 3. Tip A  yatay milli santrifüj pompanın H-Q grafiği 

 

Tip B yatay milli benzin motorlu santrifüj pompanın deney sonuçları Şekil 4’teki gibi gerçekleşmiştir. 

 

 
 

Şekil 4. Tip B  yatay milli santrifüj pompanın H-Q grafiği 

 

Tip C yatay milli dizel motorlu santrifüj pompanın deney sonuçlarına göre Şekil 5’teki gibi gerçekleşmiştir. 

 

 
Şekil 5. Tip C yatay milli santrifüj pompanın H-Q grafiği 
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Tip D yatay milli dizel motorlu santrifüj pompanın deney sonuçlarına göre Şekil 6’teki gibi gerçekleşmiştir. 

 

 
Şekil 6. Tip D  tipi yatay milli santrifüj pompanın H-Q grafiği 

 

Dizel motorların verimi benzinli motorlara göre daha yüksektir, ancak maximum debileri aynı olmalarına ragmen 

(50 m3/h) benzin motorlu pompanın basma yüksekliği dizel motorlu basma yüksekliğinden daha yüksektir. 

Alüminyum enjeksiyon ile üretilen pompa iç gövdesinin yanlış tasarlanmasından ve imalatından dolayı bu fark 

ortaya çıkmıştır. 

 

3.2 Pompa Verimlerinin Belirlenmesi 

 
Pompanın çektiği güç aşağıdaki eşitlikte verildiği gibi hesaplanmaktadır.  

 

𝑃 = 𝐻.𝑄. 𝑔. 𝜌          (1) 

 

𝑃:Pompanın Gücü (kW) 

𝐻:Debi (m3/h) 

𝑄:Pompanın Basma Yüksekliği 

𝑔 :Yer Çekimi İvmesi (m/s2) 

𝜌 :Yoğunluk (kg/m3) 

Buna göre Eşitlik 1’den pompaların çektiği güç hesaplanmış bu hesaplanan güç ise her pompanın kendi 

maximum gücüne bölünerek pompanın ilgili debide ve basma yüksekliğindeki verimi hesaplanmıştır. 

 

Deney sonucuna göre, A Tipi 2’’ benzin motorlu pompanın verimi Şekil 7’de verildiği gerçekleşmiştir. 

 

 
 

Şekil 7. A Tipi 2’’santrifüj pompanın n-Q Grafiği 
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Deney sonucuna göre, B Tipi 2’’ benzin motorlu pompanın verimi Şekil 8’de verildiği gerçekleşmiştir. 

 

 
Şekil 8.  santrifüj pompanın n-Q Grafiği 

 

Deney sonucuna göre, C Tipi 3’’  ve D Tipi 4’’ dizel motorlu pompaların verimi Şekil 9 ve 10’ da verildiği 

gerçekleşmiştir. 

 

 
Şekil 9C Tipi 3’’ santrifüj pompanın n-Q Grafiği 

 

 
Şekil 10. D Tipi 4’’ santrifüj pompanın n-Q Grafiği 
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Bu sonuçlara göre 4’’ Dizel Motorlu Pompanın maximum çalışma verimi % 31,35 iken, 3’’ Dizel Motorlu 

pompanın % 22,28, 3’’ Benzin Motorlu pompanın % 28,85, 2’’ Benzin Motorlu pompanın % 18,47 verime sahip 

olduğu görülmüştür. En yüksek verim 4’’ Dizel Motorlu pompadadır.  

4. SONUÇ 

Bu çalışmada, özellikle 2’’ Benzin Motorlu pompanın ve 3’’ Dizel Motorlu pompanın verimlerinin düşük olduğu 

gözlemlenmiştir. Bu dört pompa içerisinde yapılacak en doğru seçimin 4’’ Dizel Motorlu pompa olması 

durumunda, motorin fiyatının benzin fiyatına nispeten daha düşük olmasıyla beraber tarımsal amaçlı kullanımda 

daha az maliyetle daha çok fayda sağlanmış olunacaktır. Ayrıca mühendislik hesaplamaları yapılmadan imal 

edilen pompaların verimlerinin değişkenlik gösterebileceği ortaya çıkmıştır. Bu yanlış tasarım doğrudan 

kullanıcının maliyetlerini arttırmaktadır. 
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Abstract 

In the present study, in an attempt to reduce the aerodynamic drag of a flow over a cylindrical shape, two cases of 

groove size were analyzed. For every case, the angular position of the groove was changed three times. The 

grooves were square-shaped and taken 5% and 10% of the cylinder diameters; while the angular positions were 

taken 45°, 60° and 75° relative to the forward stagnation point. The analysis was made numerically using finite 

volume based commercial code Ansys-Fluent. For the sake of comparison, a bare cylinder case was also analyzed. 

In order to perform a quantitative analysis, the drag coefficient, the RMS of lift coefficient, the Strouhal number 

were computed. Reynolds number was kept at 10000. Large Eddy Simulation (LES) method was applied 

for turbulence modelling.  In the conclusion, it was found that square grooves reduce the drag coefficient over 

cylinder. 

Keywords: circular cylinder with square groove, drag coefficient, strouhal number, large eddy simulations, finite 

volume method. 

1. INTRODUCTION 

Flow around circular cylinder has been investigated experimentally and numerically. Therefore, literature review 

is divided by two. Experimental and numerical investigations are mentioned, respectively.   

Norberg (2002) made experimental investigations concerning fluctuating lift acting on a stationary circular 

cylinder in cross-flow for Reynolds number from 47 (the onset of vortex shedding up) to 2 105 (the end of the 

subcritical regime). Flow past a circular cylinder with a rectangular groove is investigated experimentally by 

Canpolat (2015). Six different rectangular groove sizes were tested for different angular positions which is 

positions of the groove from the forward stagnation point of the circular cylinder within 0° ≤ θ ≤ 150°. For 

Reynolds number Re=5000, the particle image velocimetry (PIV) technique were employed to measure flow field 

downstream of the cylinder. It was observed that, presence of the groove on a cylinder surface significantly affects 

the near wake flow structure and turbulence statics. Flow control mechanism of single groove on a circular cylinder 

surface is presented experimentally by Canpolat and Sahin (2017). They used PIV in their experimental 

investigation. This study is successive study of Canpolat (2015). It is concluded that, a critical angular position of 

groove, θ = 80° is observed. It means flow seperation starts at θ = 80°.  The flow seperation is controlled within 

0° ≤ θ ≤ 80°. Flow past a circular cylinder with smooth, grooved and dimpled surface is investigated experimentally 

by Zhou et al. (2015) for Reynolds number ranged form 7.4 103 to 8 104. The fluid dynamics forces which are 

drag and lift, on the cylinder were directly measure using piezoelectric load cell. According to results, the groves 

and dimpled cylinder produce a lower mean drag than that of a smooth cylinder.  

Dong and Karniadakis (2005) investigated flow past stationary and oscillating cylinder at Re=10000 using (direct 

numerical simulation) DNS. With significant increasing Reynolds number, multilevel-type parallel algorithm 

within the spectral element framework is used for DNS. It is observed that, numerical results is close the avaliable 

experimental  data. Flow past a cylinder with framework of shear layer instability and drag crisis is investigated 

numerically for Re =102 to 107 by  Singh and Mittal (2005). They solved the unsteady incompressible two-

dimensional Navier-Stokes equation via a stabilized finite element formulation. They presented that shear layer 
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vortices play a major role in the transition of boundary layer from laminar to turbulent state. Mohammad et al. 

(2010)  made numerical investigation of flow over a circular cylinder at Re = 2580 via Large Eddy Simulations 

(LES) with using high-order spectral difference method. Numerical results were compared with PIV experimental 

measurements. The numerical results are in excellent agreement with experimental data. The flow past both finite 

and infinie circular cylinders was investigated numerically with using LES by Zhang et al. (2013). The differences 

of the flow mechanism between finite and infinite cylinders were presented. The mean drag coefficient and the 

fluctating lift coefficient of finite circular cylinder are smaller than those of the infinite cylinder. Taghinia et al. 

(2015) made numerical investigation for flow past a circular cylinder by use of LES with a novel sub-grid scale 

model which is Rahman-Agarwal-Siikonen-Taghinia (RAST). The predictions of the RAST model are good 

agreement with existing experimental data. The flow around circular smooth fixed cylinder in a large range of 

Reynolds number (from 10 to 5 105) is investigated numerically with using Unsteady Reynolds Averaged 

Numerical Simulations (URANS) by Rosetti et al. (2012).  Only one turbulence model which is k-ω SST 

turbulence model is used. Prediction of numerical calculations are suitable with an extensive set of experimental 

results compiled from the literature. 

In the present study, flow past a circular cylinder is investigated numerically at Re=10000 using finite volume 

based commercial code Ansys-Fluent (2009). In order to decrease drag coefficent of cylinder, two grooves are 

used at the cylinders. Two different groove sizes which are 0.1D and 0.05D are applied. There different angular 

positions which are 45°, 60° and 75° are settled. Angular positions are defined from the forward stagnation point 

of cylinder. A bare cylinder (cylinder without grooves) is also analyses for the comparison with cylinder with 

grooves. For turbulence modelling, Large Eddy Simulations (LES) is applied. 

2. PROBLEM DEFINITION 

Figure 1(a) shows the schematic figure of flow around circular cylinder. Reynolds number is based on cylinder 

diamater and inlet velocity (u0). Reynolds number is kept as 10000. Bare cylinder which is cylinder without 

grooves are used for reference drag coefficient. For decreasing drag coefficient two square grooves are added at 

the cylinders, see in Figure 1(b). Two different groove sizes which are 0.1D and 0.05D are applied. Three different 

angular positions (45°, 60° and 75) are determined, and angular positions are defined from the forward stagnation 

point of cylinder. 

 

  

Figure 1. (a) The schematic figure for flow past a cylinder and (b) groove sizes and angular positions 

 

In order to understand flow characteristics, values of drag coefficient, root mean square of lift coefficient and 

strouhal number is discussed. The drag coefficient is defined as;  

 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                          1746 

 

 

2

00.5
 D

D

F
C

u A
                      (1) 

where FD is drag force, ρ is density, and A is planform area. The lift coefficent is given as;  
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where FL is lift force. Root mean square of lift coefficient is calculated as; 
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where n is the iteration number. Finally strouhal number is defined as; 

 

0


fD

St
u

                                 (4) 

 

where f is frequency of lift coefficient. 

3. MODELLING 

The time-depented incompressible Navier-Stokes equations coupled with the continuity equations and turbulence 

model equation are solved using the finite volume based commercial, multi-purpose CFD code Ansys-Fluent 

(2009). The Large Eddy Simulation are applied in this study for the turbulence modelling. The LES model has ben 

developed by Smagorinsky (1963). In the LES model, the large-scale motions are explicitly computed whereas 

the small edies are modelled. Smagorinsky-Lilly is used as a subgrid-scale model, and Cs=0.1 is taken as model 

constant. The applied turbulece model equations are capable of representing the near wall turbulence, provided 

that the grid resulation is sufficiently fine. 

Figure 2 shows the computational domain with specified boundaries. Velocity inlet boundary condition is applied 

at the inlet. x-component velocity is settled at the velocity inlet boundary condition. At the outlet, pressure outlet 

boundary condition is imposed. No-slip bounary condition is applied at walls. 

 

 Figure 2. The computataional domain with boundaries 
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In order to make spatial dicretization, Least Square Cell Based, PRESTO and Bounded Central Differencing are 

used for gradient, pressure and momentum, respectivley.  A second-order implici scheme is used for integration 

in time. PISO algorithm is used for pressure-velocty coupling. Default underrelaxation factors (pressure: 0.3, 

momentum: 0.7). As the converge criyeria, a residual value 10-6 is required  for all equations.  

For the three-dimensional numerical computations, structured meshes are used for discritezations. Three-

dimensional meshes are generated by sweeping a two-dimensional mesh in third direction. Two-dimensional 

meshes are shown in Figure 3. A formal grid independent study was not performed. For determining mesh 

resolutions, the previous experience of other authors is utilized. Benim et al. (2008) investigated the flow past a 

circuar cylinder by using LES,DES, RANS and URANS approacges. They used at least 200 cells to discretize the 

periphery of cylinder, which is alo adopted in the present study. 48 cells are used in third direction. The used 

number of meshes are presented at Table 1. For modelling the near-wall turbulence, there is no usage wall 

functions. It is ensured that the distance of first near-wall cell fulfil the condition of 1 y  .In unsteady 

calculations, time step size has been choosen in a such a way that the cell Courant number takes a value about 

unity. 

 

 

Figure 3. Two-dimensionsl meshes with detailed in the grooves.  

Table 1. The used number of meshes  

Groove size 0.1D 0.05D 

45° 1 994 480 1 936 704 

60° 1 994 480 1 936 704 

75° 1 994 480 1 936 704 

Bare cylinder 1 680 000 

4. RESULTS and DISCUSSIONS 

A sketch time-averaged flow structure around a circular cylinder is provided in Figure 4. The flow patterns are 

characterized by the formation of symmetrical (about longitudinal axis) recirculation zone in the near wake. The 

length of the recirculation zone, LR, is measured from the centre of the cylinder (in the streamwise direction x). 

The centres of the primary eddies are denoted by their streamwise positions measured from the centre of cylinder, 

a, and the transverse spacing, b (in the cross-stream direction) 
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Figure 4. A sketch of the time-averaged flow structure around a circular cylinder (Zhou et al., 2015) 

Figure 5 shows the time-averaged x-velocity distributions for (a) 0.1D - 45°, (b) 0.1D - 60°, (c) 0.1D - 75°, (d) 

0.05D - 45°, (e) 0.05D - 60°, (f) 0.05D - 75° and (g) bare cylinder. The time of 0200D u is taken for averaging of 

time. The recirculation zone is observed after the cylinders, whereas the maximum velocities are acquired at the 

bottom and top of the cylinder for all cases. Length of recirculation zone is important parameter for understanding 

flow mechanism. The maximum and minimum length of recirculation of zones are observed at 0.1D - 60° and 

0.05D - 45°, respectively. 

 

   

 

(a) (b) (c) 

   
(d) (e) (f) 

 

 

 

 (g)  

Figure 5. The time-averaged x-velocity distributions for (a) 0.1D - 45°, (b) 0.1D - 60°, (c) 0.1D - 75°,     (d) 

0.05D - 45°, (e) 0.05D - 60°, (f) 0.05D - 75°, (g) bare cylinder 

 

Figure 6 presents the time-averaged streamlines for (a) 0.1D - 45°, (b) 0.1D - 60°, (c) 0.1D - 75°, (d) 0.05D - 45°, 

(e) 0.05D - 60°, (f) 0.05D - 75° and (g) bare cylinder. For better comparison, the nondimesional stream function 

has been used, the minimum and maximum nondimensional stream function values are “0” and “1”, respectively. 

The step size between streamlines is 0.004. After the cylinder, the recirculation zone and primary eddy is shown 

clearly for all cases. The length of LR, a and b is given at Table 2 for all cases. 
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(a) (b) (c) 

   
(d) (e) (f) 

 

 

 

 (g)  

Figure 6. The time-averaged streamlines for (a) 0.1D - 45°, (b) 0.1D - 60°, (c) 0.1D - 75°, (d) 0.05D - 45°, (e) 

0.05D - 60°, (f) 0.05D - 75°, (g) bare cylinder 

Table 2. The length of LR, a and b 
 LR a b 

0.1D - 45° 2.15D 1.48D 0.55D 

0.1D - 60° 2.22D 1.44D 0.60D 

0.1D - 75° 1.93D 1.33D 0.55D 

0.05D - 45° 1.88D 1.28D 0.55D 

0.05D - 60° 1.95D 1.375D 0.425D 

0.05D - 75° 2.00D 1.33D 0.60D 

bare cylinder 2.06D 1.55D 0.55D 

 

Variation of drag coefficient with angular poisitions for (a) 0.1D and (b) 0.05D is shown in Figure 7. Also, Figure 

7 presents the reduction rate (%) of drag coefficient with angular positions according to bare cylinder. For bare 

cylinder, the experimental measurement for drag coefficient is taken from literature (Zhou et al., 2015). Drag 

coefficient of experiment measurement and numerical predictions are 1.085 and 1.02, respectively. The difference 

between them is less than 6%, therefore numerical predictions are validated. Drag ceofficients are decreased with 

using grooves. One can say that, usage grooves is suitable method for decrasing drag coefficient. For 0.1D, the 

minimum drag coefficient is observed at 60°. Drag coefficients are decreases with angular positions for 0.05D. 

The maximum reduction rate is about %11 for 0.1D and 60°. 

   

(a) (b) (c) 

Figure 7. Variation of drag coefficient with angular positions for (a) 0.1D and (b) 0.05D, and (c) variation of the 

reduction rate (%) of drag coefficient with angular positions according to bare cylinder. 
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Figure 8 shows the variation of rms of lift coefficent with angles for (a) 0.1D and (b) 0.05D. For 0.1D, rms of lift 

coefficient is smaller than bare cylinder, likewise rms of lift coefficient is smaller than bare cylinder for 0.05D and 

75°. However, rms of lift than the bare cylinder for 0.05D and 45°. 

  
(a) (b) 

Figure 8. Variation of rms of lift coefficent with angles for (a) 0.1D and (b) 0.05. 

 

Variation of Strouhal number with angles for (a) 0.1D and (b) 0.05 is represented in Figure 10.  For 0.1D groove 

sizes, predictions of Strouhal number is greater than bare cylinder. However, for 0.05D groove size Strouhal 

number is equal the bare cylinder. Strouhal number affects the unsteadiness of flow, therefore usage of grooves 

over a cylinder supports higher unsteadiness for 0.1D groove size. Generally unsteadiness of flow does not change 

with usage of grooves in all cases. The Strouhal number does not change with angles for both groove size, except 

for groove size 0.1D and angular postions 60° and 75°. 

 

  

(a) (b) 

Figure 9. Variation of Strouhal number with angles for (a) 0.1D and (b) 0.05. 

4. CONCLUSION  

Investigation of recirculation length, drag coefficient, rms of lift coefficient and Strouhal number is done 

numerically for bare cylinder and cylinder with two grooves for Re=10000 with using finite volume based 

commercial code Ansys-Fluent. For turbulence modelling, LES with Smagorisnky-Lily model is applied. Two 

different grooves size which are 0.1D and 0.05D are used. 45°, 60° and 75° are define as angular positions for two 

grooves. The main conclusions are drawn as; 

 Minimum length of recirculation zone is observed are 0.05D - 45°, whereas for 0.1D - 60°, the maximum 

length of recirculation zone is acquired 

 Using two grooves is suitable method for decreasing drag coefficients according to bare cylinder. 

 Reduction rate for drag coefficient is about %11 which is observed at 0.1D – 60. 

 Higher length of recirculation zone supports the smaller drag coefficient. 

 rms of lift coefficient increases and decreases with angular positions for 0.1D and 0.05D, respectively. 
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 Generally, Strouhal number does not change with angles, and it is higher than the bare cylinder for 0.1D. 
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Özet 

Bu çalışmada H3PO4 kullanılarak kimyasal aktivasyon metodu ile şeftali çekirdeğinden üretilen aktif karbonun 

yüzey fonksiyonel gruplarının zenginleştirilmesi amaçlanmıştır. Bu amaçla, HNO3 ile modifiye edilen aktif 

karbonlarda asit derişiminin, sıcaklığın ve sürenin modifikasyona etkisi araştırılmıştır. HNO3 oksidasyonu ile 

modifiye edilen aktif karbonların toplam asitlik değerinin HNO3 derişimi arttıkça yükseldiği belirlenmiştir.        90 

°C’de yapılan modifikasyon işleminin AC yüzeyinde oksijen içeren fonksiyonel grup miktarlarını önemli ölçüde 

arttırdığı belirlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Aktif karbon, HNO3 modifikasyonu, karakterizasyon. 

 

1. GİRİŞ 

Aktif karbonlar (AC) bilinen en eski adsorbanlar arasında yer alırlar. AC'ler, 500 ile 2000 m2 arasında değişen 

büyük iç ve dış yüzey alanına sahiptirler. Oldukça gözenekli yapıları sayesinde çeşitli maddelere karşı iyi 

adsorpsiyon kapasitesi gösterirler (Carrott ve Carrott, 2007). AC’lerin güçlü heterojen yüzeylere sahip olduğu 

bilinmektedir. AC yüzeylerinin heterojenitesi geometrik ve kimyasal olarak bilinen iki farklı yapısal özellikten 

kaynaklanmaktadır. Geometrik heterojenlik, gözeneklerin büyüklüğü ve şekli ile çatlaklar, çukurlar ve 

basamaklardaki farklılıkların sonucudur. Kimyasal heterojenite ise yüzeye bağlı bulunan farklı fonksiyonel 

gruplardan kaynaklanmaktadır (Dabrowski ve ark., 2005). AC’lerin sahip oldukları tüm heterojenite yüzey 

özellikleri kullanılan ham maddenin özelliklerine, üretim aşamasında kullanılan yöntem ve çalışma koşullarına 

bağlıdır. Aktif karbonlarda heterojeniteyi oluşturan oksijen, hidrojen, azot gibi hetero atomların adsorpsiyon 

mekanizmasında güçlü bir etkisi vardır. Son yıllarda yapılan araştırmalar aktif karbonun karakterinden sorumlu 

olan grafit benzeri tabakaların kenarlarına bağlı hetero atomların (karboksil, karbonil, lakton, fenol,ve diğer bağlı 

yüzey fonksiyonel gruplar) asidik/bazik karakterler kazandıran farklı fonksiyonel ajanların kullanılmasıyla 

oluşturulabildiğini yada zenginleştirilebildiğini ortaya koymuştur (Cansado ve ark., 2012; Stavropoulos ve ark., 

2008). 

Yüzey kimyasal özellikleri değiştirilerek yüzeye oksijen içeren fonksiyonel grupların aşılanmasına ‘oksidasyon’ 

işlemi denir (Li ve ark., 2016). Yüzey kimyasal kompozisyonu çoğunlukla daha çok asidik özellikler veren oksijen 

içeren fonksiyonel gruplarla dizayn edilmek istendiğinde nitrik asit, hidrojen peroksit ve diğer oksidanlar sıvı faz 

oksidasyon uygulamalarında kullanılırken; oksijen ve hava akımları gaz faz oksidasyonu için kullanılır. Yüzeyde 

oksijen içeren yüzey gruplarının artması yüzeyin elektronegativitesini arttırır. HNO3 modifikasyonuyla yüzeye 

asit karakteri kazandıran karbonil, karboksil, fenolik ve lakton grupların miktarı artar. Bu grupların yüzeyde 

artmasıyla adsorbentin elektro negativitesi artar yani yüzey polarizasyonu azalır buna bağlı olarakta adsorbentin 

ağır metallere karşı ilgisi ve adsorpsiyon kapasitesi artar. Orjinal aktif karbona göre yüzeyde bazik karakter 

azalırken daha asidik yüzeye sahip aktif karbonlar üretilmiş olur.  

Bu çalışmada, şeftali çekirdeğinden 3/1 oranında H3PO4 kullanılarak kimyasal aktivasyon metodu ile üretilen aktif 

karbonun (AC) HNO3 oksidayonu ile yüzey fonksiyonel gruplarının zenginleştirilmesi amaçlanmıştır. HNO3 

derişiminin, sıcaklığın ve sürenin oksidasyona etkisi araştırılmıştır. Modifikayonun karbon ve gözenek yapıyı 

etkilediği bilinmektedir. Bu amaçla örneklerin BET analizi ile gözenek yapılarındaki değişimler izlenmiştir. 

Oksidasyonun foksiyonel gruplara etkisi Boehm titrasyonu ve FTIR analizi ile araştırılmıştır.  
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2. MATERYAL VE METOD 

AC örneğinin HNO3 modifikasyonu çalışmalarına asit derişiminin, modifikasyon süresinin ve işlem sıcaklığının 

yüzey fonksiyonel gruplar üzerine etkisi araştırılmıştır. Çalışılan koşullar ve üretilen modifiye aktif karbonların 

kodlamaları Tablo 1’de verilmiştir. Modifikasyon amacıyla, 5 g AC numunesi ile ayarlanan derişimdeki 150 ml 

çözelti (1 g AC/30 ml çözelti) belirlenen sıcaklıkta ve sürede ısıtıcılı manyetik karıştırıcıda geri soğutucu altında 

karıştırılmıştır. İşlem süresince sıcaklıklar termometre yardımıyla kontrol edilmiştir.  

Tablo 1. Modifiye edilen aktif karbon kodlamaları 

Kod HNO3 Derişimi (v/v) Sıcaklık (°C) Süre (saat) 

15NAC/90/2 15 90 2 

30NAC/90/2 30 90 2 

45NAC/90/2 45 90 2 

69NAC/90/2 69 90 2 

30NAC/90/6 30 90 6 

30NAC/25/2 30 25 2 

30NAC/25/6 30 25 6 

 

HNO3 modifikasyonu ile çeşitli koşullarda modifiye edilen AC’ların yüzey karakterizasyon işlemi 

QuantchromeAutosorb1C cihazı ile 77 K’de bağıl basıncın (P/Po) 10-6-1 aralığında değiştirilmesi ile 

gerçekleştirilen N2 adsorpsiyonu ile belirlenmiştir. Örneklerin PERKIN ELMER- SPECTRUM 100 Fourier 

Dönüşümlü Kızılötesi Spektroskopisi-ATR (attenuated total reflectance) ünitesi kullanılarak FTIR spektrumları 

çekilmiştir. HNO3 ile modifiye edilen örneklerin oksijen içeren yüzey fonksiyonel gruplarının miktarı ve türü 

Boehm metodu kullanılarak belirlenmiştir. 0,25 g örnek ile 50 ml 0,05 M NaHCO3, Na2CO3, ve NaOH çözeltileri 

karıştırılarak 25 °C’de 24 saat yüzeyin tamamıyla nötralize olması sağlanmıştır. Aşırı baz miktarı 0,05 M HCI 

kullanılarak belirlenmiştir.  

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

3.1.  AC ve MAC’ların BET Analiz Sonuçları   

Farklı derişimlerde HNO3 çözeltilerinde(%15, 30 45 ve 69 HNO3) farklı sıcaklık (25 ve 90 °C)  ve sürelerde 

(2 ve 6 saat) AC’nun modifikasyonu ile üretilen MAC’ların  ve AC’nun BET metodu ile belirlenen yüzey gözenek 

özellikleri Tablo 2’de verilmiştir.    

Tablo 2. Modifiye edilen aktif karbonların BET analiz sonuçları 

 SBET (m2/g) 
VMİKRO 

(cm3/g) 

VMEZO 

(cm3/g) 

VTOPLAM 

(cm3/g) 

VMİKRO/ 

VTOPLAM 

VMEZO/ 

VTOPLAM 

Dp  

(Å) 

AC 1399 0,553 0,127 0,680 0,813 0,187 19,44 

15NAC/90/2 738,07 0,287 0,11 0,397 0,723 0,277 21,52 

30NAC/90/2 522,12 0,134 0,206 0,340 0,394 0,606 26,09 

45NAC/90/2 74,07 0,000 0,116 0,116 0,000 1,000 62,99 

69NAC/90/2 15,14 0,000352 0,0423 0,0427 0,008 0,991 112,9 

30NAC/90/6 12,14 0,000 0,0359 0,0359 0,000 1,000 118,5 

30NAC/25/2 1177 0,454 0,167 0,621 0,731 0,269 21,12 

30NAC/25/6 1130,75 0,451 0,114 0,565 0,798 0,202 19,99 

 

Tablo 2’den görüldüğü gibi modifikasyon işlemi sonrasında modifikasyonda kullanılan AC’nun yüzey alanı 

azalmıştır. 90 °C’de ve 2 saat süreyle yapılan modifikasyon işleminde derişimin yüzey gözenekliliğine etkisi 

incelendiğinde, yüzey alanının 1399 m2/g’dan 15,14 m2/g’a azaldığı görülmektedir. Ayrıca derişim arttıkça mikro 

gözenek yoğunluğu azalırken mezo gözenek yoğunluğu artmıştır. Bu durum nitrik asidin mikro gözenek 
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duvarlarını yıkarak yapıyı daha mezo gözenekli hale getirmesiyle açıklanabilir. Li ve arkadaşlarının yaptıkları bir 

çalışmada, nitrik asit modifikasyonunun aktif karbonların mikro gözenek yapısını bloke ettiği ve mezo gözenek 

yapı oluşumunu desteklediği belirtilmiştir (Li ve ark., 2016). 30NAC/90/2 örneği ile 30NAC/90/6 örneği 

karşılaştırıldığında 90 °C’deki modifikasyona sürenin etkisi görülmektedir. Yüzey alanı 30NAC/90/2 örneğinde 

522,12 m2/g iken 30NAC/90/6 örneğinde 12,14 m2/g’a azalmıştır. Bu sıcaklıkta yapılan modifikasyon işlem 

süresinin yüzey gözenekliliğine oldukça fazla etkisinin olduğu söylenebilir. 25 °C’de yapılan modifikasyon 

işlemine sürenin etkisi incelendiğinde ise 30NAC/25/2 örneğinde yüzey alanının 1177 m2/g, 30NAC/25/6 

örneğinde ise 1130,75 m2/g olduğu görülmektedir. Ayrıca yüzey alanının azalmasına karşın mikro gözenek 

yoğunluğunun arttığı mezo gözenek yoğunluğunun ise azaldığı görülmektedir. 25 °C’de sürenin artmasıyla aktif 

karbon yüzeyi ile daha fazla temasa gelen nitrik asit moleküllerinin mezo gözenekleri doldurmasıyla mikro 

gözenek yoğunluğunda artış meydan gelmiştir. Düşük sıcaklıkta çalışıldığında modifikasyon süresinin yüksek 

sıcaklıkta olduğu kadar etkili olmadığı söylenebilir. % 15, 30, 45 ve 69 HNO3 ile 90 °C’de 2 saat modifikasyon 

işlemi ile üretilen modifiye aktif karbonların ve ham AC örneğinin gözenek boyut dağılımları Şekil 1’de 

verilmiştir.  

 
(a)  

 
(b)  

Şekil 1. AC ve MAC’ların gözenek boyut dağılımları, (a) AC, (b) % 15, 30, 45 ve 69 HNO3 ile 90 °C, 2 saat 
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Şekil 1 (a) AC örneğinin gözenek boyut dağılımı incelendiğinde daha çok mikro gözenek alanında pikler verdiği 

görülmektedir. 90 °C de 2 saatte yapılan modifikasyon işleminde HNO3 derişiminin yüzey gözenekliliğine etkisi 

Şekil 1 (b)’de görülmektedir. Modifikasyon işleminden sonra derişim artmasıyla örneklerin gözenek boyut 

dağılımlarının değiştiği, mezo gözenek alanındaki pikler artmıştır. %30 HNO3 derişiminde 25 °C’de farklı 

sürelerde oksidasyon işlemi ile modifiye edilen örneklerin gözenek boyut dağılımları Şekil 2’de verilmiştir. 

 

 
Şekil 2. % 30 HNO3 ile 25 °C’de 2 saat ve 6 saat modifikasyon işlemi ile üretilen modifiye aktif karbonların 

gözenek boyut dağılımları 

Şekil 2 incelendiğinde 25 °C‘de sürenin 2 saatten 6 saate artmasıyla az da olsa 20 Å’a kadar olan piklerin 

miktarında artış olduğu bunun yanında 20-40 Å arasındaki pik yoğunluğunun azaldığı görülmektedir. Mikro ve 

mezo gözenek yapılarındaki değişimin fazla olmadığı söylenebilir. %30 HNO3 derişiminde 90 °C’de farklı 

sürelerde oksidasyon işlemi ile modifiye edilen örneklerin gözenek boyut dağılımları Şekil 3’de verilmiştir.  

 

 

Şekil 3. % 30 HNO3 ile 90 °C’de 2 saat ve 6 saat modifikasyon işlemi ile üretilen modifiye aktif karbonların 

gözenek boyut dağılımları 

Şekil 3 incelendiğinde hacimce %30 HNO3 kullanılarak 90 °C’de 2 saat ve 6 saat süre ile yapılan modifikasyon 

işleminin gözenek yapılarına etkisi görülmektedir. 30NAC/90/2 örneğinin mikro ve mezo gözeneklerden oluştuğu 
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30NAC/90/6 örneğinin ise yalnızca mezo gözenek alanında pikler verdiği görülmektedir. Yüksek sıcaklıkta 

yapılan modifikasyon işleminde sürenin artması ile mikro ve mezo gözenek yapılarının dolduğu görülmektedir. 

Farklı derişimlerde HNO3 kullanılarak farklı sıcaklıklarda ve sürelerde yapılan oksidasyon işlemi ile modifiye 

edilen örneklerin N2 adsorpsiyon-desorpsiyon izotermleri Şekil 4-6’da verilmiştir.  

 

Şekil 4. % 15, 30, 45 ve 69 HNO3 ile 90 °C’de 2 saat modifikasyon işlemi ile üretilen modifiye aktif karbonların 

bağıl basınç, hacim ilişkisi   

 

Şekil 5. % 30 HNO3 ile 25 °C’de 2 saat ve 6 saat modifikasyon işlemi ile üretilen modifiye aktif karbonların bağıl 

basınç, hacim ilişkisi   
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Şekil 6. % 30 HNO3 ile 90 °C’de 2 saat ve 6 saat modifikasyon işlemi ile üretilen modifiye aktif karbonların bağıl 

basınç, hacim ilişkisi   

Modifikasyonu yapılan tüm aktif karbonların benzer adsorpsiyon-desorpsiyon izotermleri verdikleri Şekil 4-6 

incelendiğinde görülmektedir. İzotermler UIPAC sınıflandırmasına göre Tip 1’e uymaktadır. Düşük bağıl 

basınçlarda azot adsorpsiyonunun tamamlandığı ve daha yüksek bağıl basınçlarda plotaya ulaştığı görülmektedir. 

Shim ve arkadaşlarının yaptıkları bir çalışmada nitrik asit modifikasyonu ile üretilen aktif karbonların UIPAC 

sınıflandırmasına göre Tip 1’e uyduğu belirtilmiştir (Shim ve ark., 2001).  

1.4 3.2.  Modifiye AC’ların Boehm Metodu İle Belirlenen Yüzey Fonksiyonel Grup Miktarları 

Aktif karbonlarda oksijen, hidrojen, azot gibi hetero atomların varlığının adsorpsiyon mekanizmasında güçlü bir 

etkisi vardır. Aktif karbonların yüzey kimyası temel olarak ham maddeden veya aktivasyon ajanından gelen hetero 

atomların varlığıyla şekillenir. Ayrıca aktif karbonun karakterinden sorumlu olan grafit benzeri tabakaların 

kenarlarına bağlı hetero atomlar (karboksil, karbonil, lakton, fenol,ve diğer bağlı yüzey fonksiyonel gruplar) asidik 

karakterler kazandıran farklı fonksiyonel ajanların kullanılmasıyla da oluşturulabilir veya sayıları arttırılabilir. 

Modifiye aktif karbonların Boehm titrasyon sonuçları Tablo 3’de verilmiştir.  

Tablo 3. AC ve Modifiye aktif karbonların Boehm metodu ile belirlenen yüzey fonksiyonel grup miktarları 

 Yüzey fonksiyonel gruplar 

 Karboksil Lakton Fenol Toplam asitlik Toplam baziklik 

 (mmol/g) (mmol/g) (mmol/g) (mmol/g) (mmol/g) 

AC 0,80 0,40 0,35 1,55 0,75 

15NAC/90/2 2,40 1,20 0,50 4,10 0,60 

30NAC/90/2 2,60 2,20 1,50 6,30 0,57 

45NAC/90/2 3,10 2,90 1,70 7,70 0,45 

69NAC/90/2 5,00 4,30 3,50 12,8 0,30 

30NAC/90/6 3,50 2,40 3,30 9,20 0,43 

30NAC/25/2 2,30 1,60 1,00 4,90 0,60 

30NAC/25/6 2,80 2,30 1,50 6,60 0,54 
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Karbon yüzeyindeki kimyasal grup dağılımının HNO3 oksidasyonu ile oldukça etkilendiği, oksijen içeren 

fonksiyonel grup miktarlarının önemli ölçüde arttığı Tablo 3’den görülmektedir. HNO3 oksidasyonu sonrasında 

AC’na göre asidik yüzey fonksiyonel grup miktarları artarken, bazik yüzey fonksiyonel grupların miktarında azalış 

meydana gelmiştir. Karboksilik asit miktarları AC’na göre 15NAC/90/2, 30NAC/90/2, 45NAC/90/2 ve 

69NAC/90/2 örneklerinde oldukça yüksektir. Nitrik asit ile yapılan modifikasyon işlemi aktif karbonların 

yüzeyinde önemli miktarda laktonik, fenolik ve karboksilik grup oluşumuna yol açar.  Derişim arttıkça fenolik 

türlerdeki artış diğer türlere göre daha düşüktür. Gökçe ve ark. yaptıkları bir çalışmada HNO3 modifikasyonunda 

asit derişiminin belirli bir ölçüde arttırılmasıyla laktonik ve karboksilik türler yönünde yüzey fonksiyonel grup 

oluşumunda artış meydana geldiği belirtilmiştir (Gokce ve Aktas, 2014). 30NAC/90/6 örneğinin toplam asitliği 

9,2 mmol/g’dır. Bu değer 45NAC/90/2 örneğinin toplam asitliğinden oldukça yüksektir. %30 derişiminde HNO3 

çözeltisi kullanılarak oksidasyon süresinin 6 saate çıkartılması ile daha yüksek derişimlerde elde edilen yüzey 

fonksiyonel grup miktarına ulaşmak mümkündür.  30NAC/25/2 ve 30NAC/25/6 örnekleri karşılaştırıldığında 25 

ᵒC’de oksidasyon süresinin arttırılmasıyla karboksilik, laktonik ve fenolik türlerin miktarı artmıştır. BET analiz 

sonuçlarına göre örneklerin yüzey alanlarında fazla bir değişim olmazken, düşük sıcaklıkta yüzey fonksiyonel 

grup miktarında artış olmuştur. 

3.3. Oksidasyon Sonrası AC’ların FT-IR Analiz Sonuçları 

Farklı derişimlerde HNO3 kullanılarak 90 °C’de 2 saat’de yapılan oksidasyon işlemi sonrasında modifiye edilen 

AC’ların ve ham AC’nun FT-IR analiz sonuçları Şekil 7’de verilmiştir.  

 

Şekil 7. Farklı derişimlerde modifiye edilen AC’ların FT-IR görüntüleri 
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AC’nun spektrumu incelendiğinde alkin gruplarındaki C≡C titreşiminden ve aldehitlerdeki C-H bağı titreşiminden 

kaynaklanan 2800-2000 cm-1’deki piklerin, modifiye AC’larda kaybolmuştur. 2000-800 cm-1’de yeni piklerin 

oluştuğu görülmektedir. Oksidasyon işleminin AC’ların yüzey fonksiyonel grup yapısını etkilediği oldukça açıktır. 

1700 cm-1’deki pik karboksilik asitin (-COO-) spesifik pikidir ve ayrıca lakton gruplarındaki konjuge karbonil 

(C=O) gruplarından kaynaklanmaktadır. Derişim arttıkça pikin kuvveti artmaktadır. Bu durum yüzeyin karboksilik 

ve laktonik türler bakımından zenginleşmesinden kaynaklanmaktadır (Shim ve ark., 2001). 1600-1620 cm-1’de de 

görülen pikler C=O ve fenolik yapılardaki C=C bağ titreşimlerinden kaynaklanmaktadır (El-Shafey ve ark., 2016).  

1530 cm-1’deki pik –NO2 yapısındaki N-O geriliminden kaynaklanmaktadır (Mahapatra ve ark., 2012; Yao ve ark., 

2016). 1330 cm-1’deki pikler fenol ve karboksilik asitteki O-H titreşiminden kaynaklanmaktadır (Barroso-Bogeat 

ve ark., 2016, 2014). 1420 cm-1’de görülen pik yüzeyde bulunan lakton gruplardaki –O-C bağından 

kaynaklanmaktadır (Yakout, 2015). 1200 ve 900 cm-1’deki pikler karboksilik asitteki O-H ve C-O bağ 

gerilimlerinden kaynaklanmaktadır.  

3. SONUÇ  

Bu çalışmada H3PO4 kullanılarak kimyasal aktivasyon metodu ile şeftali çekirdeğinden üretilen aktif karbon HNO3 

ile modifiye edilerek yüzey fonksiyonel gruplarının zenginleştirilmesi amaçlanmıştır. HNO3 oksidasyonu ile 

modifiye edilen aktif karbonların toplam asitlik değerinin HNO3 derişimi arttıkça yükseldiği belirlenmiştir. 

30/NAC/90/2 örneğinde toplam asitlik değeri AC’na göre 3 kat artmıştır. %30 derişiminde asit kullanılarak 90 

ᵒC’de sürenin 2 saatten 6 saate artması ile toplam asitlik değeri 6,3’den 9,2’ye yükselmiştir. 90 ᵒC’de süre artışı ile 

45/NAC/90/2 örneğinden daha yüksek toplam asitlik değerine ulaşılmıştır. 25 ᵒC’de aynı koşullarda çalışıldığında 

toplam asitlik değerlerinde çok fazla artış olmamıştır. 90 ᵒC’de yapılan oksidasyonun daha etkili olduğu sonucuna 

varılmıştır.  

4. TARTIŞMA 

HNO3 modifikasyonun, AC’ların fonksiyonel grup miktarlarını arttıran oldukça etkili bir yöntem olduğu tespit 

edilmiştir.  
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Bazı gelişme özellikleri üzerine uç alma dönemleri ve farklı dozlarda azot uygulamalarının Merlot 
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Özet 

Bu araştırmada Tekirdağ merkez ilçede bulunan Yazır Köyü’ nde, 40° 55’ 38.59” K ve 27° 25’ 20.93” D 

koordinatları arasında yer alan Umurbey Vineyards bağlarında yetiştiriciliği yapılmakta olan 5BB anacı üzerine 

aşılı 20 yaşındaki Merlot üzüm çeşidi omcaları üzerinde farklı dozlarda azot uygulaması ve farklı dönemlerde uç 

alma işlemlerinin gelişme üzerine etkilerinin belirlenmesi amaçlanmıştır. Deneme 2013 yılı vejetasyon 

periyodunda Tesadüf Blokları Deneme Deseni ile yürütülmüştür. Denemede azot uygulamaları; Doz 1 (Kontrol) 

(0kg/da N), Doz 2 (5kg/da N), Doz 3 (10kg/da N) ve Doz 4 (15kg/da N) uygulamaları olmak üzere 4 şekilde 

yapılmıştır. Uç alma uygulamaları ise Uygulama Yok (UY=Kontrol), Çiçeklenme Öncesi (ÇÖ), Tam Çiçeklenme 

(TÇ) ve Tane Tutumu (TT) döneminde olmak üzere 4 farklı dönemde yapılmıştır. Denemeye fenolojik gözlemler 

ile başlanmış olup gelişme döneminde, sürgün özellikleri ve verim incelenmiştir. Sonuç olarak ÇÖ döneminde 

yapılan uç alma ile 1 yıllık dal ağırlığı, budama odunu ağırlığı ve güç; UY (K) uç alma uygulamasıyla ise ortalama 

sürgün uzunluğunun arttığı bulunmuştur. Ancak artan N dozları ile verimin doğru orantılı olarak artmadığı 

belirlenmiştir. Tekirdağ Yazır köyü koşullarında Merlot üzüm çeşidi yetiştiriciliğinde; verimli topraklarda azot 

uygulamasına gerek duyulmaksızın kaliteli yetiştiricilik yapılabileceği öngörülmüştür. 

Anahtar kelimeler: Merlot, Azot, Uç alma, Gelişme, Verim, Vitis vinifera L. 

 

Different Tipping Periods and Different Nitrogen Doses Effect on Some Growing Characteristics in cv. 

Merlot (Vitis vinifera L.) 

Abstract 

Research was conducted in Tekirdag - Yazir village, between 40° 55’ 38.59” N and 27° 25’ 20.93” E coordinates. 

Twenty years old Merlot/5BB grafting combination in Umurbey Vineyards for determination different tipping 

periods and different nitrogen doses effect on growing and yield in cv. Merlot. The trial was conducted with the 

Randomized Blocks Design in the 2013 vegetation period. In research four nitrogen doses were applied; Dose 1 

(Control) (0kg/da N), Dose 2 (5kg/da N), Dose 3 (10kg/da N) and Dose 4 (15kg/da N); also four tipping 

applications No Application (NA=Control), Before Anthesis (BA), Full Flowering (FF) and Berry Set (BS) periods 

were used. In the beginning of research phenological stages were recorded, then shoot characteristics and yield 

were examined during the vegetation period. As a result, one-year old shoot weight, pruning weight and puissance 

increase in BA tipping application; also, average shoot length was found to increase in NA (C) application. 

However, it was determined that the yield did not increase in direct proportion with increasing N doses. In Merlot 

grape growing in Tekirdag Yazir village conditions; it is foreseen that good quality grape growing can be 

performed in fertile soil without nitrogen application. 

Key words: cv. Merlot, Nitrogen, Tipping, Yield, Quality, Vitis vinifera L. 

1. GİRİŞ 

Merlot üzüm çeşidi standart kırmızı şaraplık üzümlerdendir. Özellikle Fransa’nın Bordeaux Bölgesinde yoğun 

olarak yetiştirilmektedir. Son yıllarda ülkemizde ve dünyada yayılımı artmıştır (Bahar ve ark., 2006). Bağcılıkta 

gübrelemenin, verim ve kalitenin artırılmasında çok önemli bir yeri vardır (Winkler ve ark., 1974). Azot (N) tüm 

bitkilerin beslenmesinde çok önemli rol oynamakta ve genellikle bağlarda noksanlığı görülen bir bitki besin 

elementidir. 

mailto:ikorkutal@nku.edu.tr
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Nitrat ve amonyum iyonların alımı her bir bitkinin; genetik, gelişimsel ve fizyolojik durumuna bağlıdır, ayrıca 

toprağın tekstür, yapı, su içeriği ve pH gibi özelliklerine göre de değişir (Loulakakis ve Roubelakis-Angelakis, 

2001). Büyüme döngüsünde nitrojen alımı erken dönemde başlarsa da, topraktan yüksek nitrojen alınabilirliği olsa 

bile, genellikle çiçeklenmeye kadar düşük kalır. Asmanın büyüme organlarına N dağılımı için; nitrojen 

hareketliliği ilkbahar büyümesinde ana süreç sayılır ve en az çiçeklenmeye kadar sürer (Zapata ve ark., 2004). 

Wermelinger (1991) araştırmasında azotun bitkide dağılımını ve mevsimsel değişimini incelemiştir. Erken 

ilkbahar büyümesinin ön şartı, odunsu kısımlarda depolanan N rezervleridir, çünkü asma depolanmış azota 

bağlıdır, ilk haftalarda vejetatif büyüme mutlaka toprak kaynaklı N istemektedir. Odunsu dokulardaki çözünebilir 

N en üst seviyeye gözlerin uyanmasından tam önce erişir. Madhava Rao ve Mukherjee (1970) karbonhidrat-Azot 

(KH/N) oranının gözlerde farklılaşmayı etkilediğini; bu ilişki çerçevesinde; Normal KH / Çok fazla N 

uygulamasında vejetatif büyümenin hızlandığını ve salkım oluşmadığını belirlemişlerdir. 

Conradie ve Saayman (1989) arazi koşullarında yetiştirilen Chenin blanc üzüm çeşidinde 11 yıl boyunca düzenli 

yapılan N gübrelemesinin verimi ve sürgün büyümesini çok az artırdığını belirlemişlerdir. Sadece 40kg N ha-1 

verilen doz; asmanın N besleme kapasitesini ve ihtiyacını neredeyse yeterli düzeye çıkarmıştır. Delas ve ark. 

(1991) Merlot üzüm çeşidinde 100kg ha-1 olarak verilen N uygulaması ile verimin azaldığını ve üzüm kalitesinin 

düştüğünü belirlemişlerdir. Geny ve ark. (1996) aşırı N gübrelemesinin beklendiği gibi bitkinin toplam N oranının 

incelenen tüm dokularda ve tüm örnek alma zamanlarında N gübrelemesiyle arttığını belirlemişlerdir. Abd El-

Razek ve ark. (2011) araştırmalarında yaptıkları yüksek N gübrelemesi; vejetatif büyümeyi (yaprak alanı, sürgün 

çapı) geliştirmiştir. Çiçeklenme döneminde uygulanan farklı dozlardaki azotun (0.34, 1.7, 3.4g bitki-1 başına 

NH4NO3) alınabilirliği saksılarda yetiştirilen Cabernet Sauvignon omcalarında araştırılmıştır. Her iki yüksek N 

dozu ve düşük ışık şartları sürgün büyümesini teşvik etmiş ve yaprakları genişletmiş, yaprak dökümünü 

geciktirmiştir (Keller ve ark., 1998). Liu Zhu Sheng ve ark. (2015) farklı gübreleme seviyelerinin; Summer Black 

üzüm çeşidinde; gövde çapı, boğum arası uzunluğu ve sürgün kalınlığının azot dozu artışıyla doğru orantılı olarak 

arttığını belirlemişlerdir. Uygulanan azot oranı arttıkça, yeni sürgünlerin odunlaşması gecikmiştir. Asma vigorunu 

artırmak için en uygun azotlu gübre dozunun 36.6 kg ha-1 N olduğu saptanmıştır. 

Bessis (1993), verimin uygun budama ile kontrol edilebilmesinin mümkün olduğunu saptamıştır. Yapılan birçok 

araştırmada uç ve tepe alma uygulamalarının; verimi olumlu yönde etkilediği belirtilmiştir (Çelik ve ark. 1998). 

Ezzili (1994), uç almanın P ve N absorbsiyonunda etkili olduğunu, bununla beraber silkmeyi de önlediğini ileri 

sürmüştür. Öte yandan sürgün gelişiminin erken safhalarında yapılan yaprak alma ile kuvvetli gelişen omcaların 

tane tutum zamanında uç alma ile koltuk sürgününün hızlı gelişmesine yol açılmakta ve dolayısıyla silkmeye neden 

olunmaktadır (Karataş ve Ağaoğlu, 2005). Solari ve ark. (1988), SO4 anacı üzerine aşılı Sangiovese üzüm 

çeşidinde 12. yapraktan sonra, antezisten 25 gün sonra uç almışlar ve koltuk sürgünlerinin gelişimi artmasına 

rağmen yaprak sayısının kontrol asmalarının %70’ i kadar olduğunu belirlemişlerdir. Pergola şeklinde terbiye 

edilmiş Merlot üzüm çeşidi bağında 2 hasat mevsiminde 11 farklı yaz budaması uygulanmıştır. Her yıl çiçeklenme 

zamanında filiz alma + tepe alma + yaprak alma yapılmış olan omcaların diğerlerinden daha düşük vigor değerine 

sahip olduğu saptanmıştır (Miele ve Mandelli, 2012). 

Bu araştırmanın amacı; Tekirdağ koşullarında yetiştirilen Merlot üzüm çeşidinin gelişimi üzerine; farklı uç alma 

zamanları ve farklı azot dozlarının etkilerinin belirlenmesidir. 

2. MATERYAL VE YÖNTEM 

2013 yılı vejetasyon periyodunda yürütülen araştırmada, merkez ilçede bulunan Umurbey Vineyards bağlarında 

yetiştiriciliği yapılan 5BB anacı üzerine aşılı 23 yaşlı Merlot üzüm çeşidi omcaları kullanılmıştır. Umurbey 

Vineyards bağ alanı 40° 55’ 38.59” K ve 27° 25’ 20.93” D koordinatları arasında, denize 5 km uzaklıkta ve 200 

m rakımdadır. Deneme parselin dikim yönü ve eğimi Doğu-Batı doğrultusundadır. Omcalar 2.5 x 1.25 m aralık ve 

mesafede dikilmiş olup, ortalama yıllık verim 700 kg da-1 olacak şekilde, elle hasat edilmektedir. 

Materyal 

Bitkisel materyal olarak kullanılan Merlot, Fransa’nın Bordeaux bölgesinin çok bilinen bir üzüm çeşidi olmasının 

yanında dünyanın çeşitli bölgelerinde de yetiştiriciliği yapılan bir çeşittir. Gözleri erken uyanır, çiçeklenmesi ve 

olgunlaşma zamanı erkendir. Nemli topraklarda ve serin iklim şartlarında diğer kırmızı şaraplık çeşitlerden daha 
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iyi yetişmektedir (Çelik, 2006). 5BB nemli ve killi topraklara uygun olan bir anaçtır. Çok kurak toprakları sevmez, 

%20’yi aşan aktif kirece ve nematodlara iyi dayanır. 

Gübreleme uygulaması yapılmadan önce kök bölgesine 20-25 cm uzaklıkta bantlar açılmış ve banda 15-20cm 

derine olacak şekilde, Toros Tarım firmasına ait %33 Azot içeren Amonyum Nitrat gübresi (NH4NO3) 

kullanılmıştır. 

Yöntem 

Denemenin fenolojik gözlemleri 01 Mayıs 2013 tarihinde başlamıştır. Araştırma; 1 çeşit (Merlot üzüm çeşidi), 4 

azot dozu, 4 uç alma zamanı, 3 tekerrür ve her tekerrürde 3 asma olacak şekilde Tesadüf Blokları Deneme Deseni 

ile planlanıp kurulmuştur. Denemede kullanılan her asmada 26-30 salkım ve 13-15 sürgün bırakılmıştır. Sıra 

üzerinde kenar etkisini gidermek amacıyla sağdan ve soldan 1’er adet asma boş bırakılmıştır. Yapılan azotlu 

gübreleme etkisini daha iyi orta koymak amacıyla sıra aralarında birer sıra uygulama yapılmadan atlanmıştır. 11 

Mayıs tarihinde sürgün sayıları asma başına 13-15 adet olacak şekilde eşitlenmiştir. 

Uç alma uygulaması (5-8 cm) aşağıda belirtilen dönemlerde yapılmıştır (Zeftawi ve Weste, 1970), 

* Kontrol (Uç alma uygulaması yapılmamış) UY=K 

* Çiçeklenme döneminden 1 hafta önce (28.05.2013) ÇÖ 

* Tam çiçeklenme döneminde (05.06.2013) TÇ 

* Tane tutumu döneminde (çiçeklenme dönemi sonunda) (12.06.2013) TT 

Azot uygulaması 8 Mayıs 2013 tarihinde kök bölgesinde banda, 15-20cm derine NH4NO3 şeklinde 3 farklı dozda 

azot ve Kontrol (azot uygulaması yok) olmak üzere 4 farklı dozda yapılmıştır. 

*Doz 1 - Kontrol (Gübresiz) 

*Doz 2 - 15kg da-1 (NH4NO3) (5kg da-1 N için) 

*Doz 3 - 30kg da-1 (NH4NO3) (10kg da-1 N için) 

*Doz 4 - 45kg da-1 (NH4NO3) (15kg da-1 N için) 

İstatistiki Analiz 

Tesadüf Blokları Deneme Deseni ile kurulmuş olan denemede yapılan ölçüm, sayım ve laboratuvar analizleri 

sonucu elde edilen verilerin varyans analizleri MSTAT-C paket programı ile yapılmıştır. Konular arası 

farklılıkların tespiti LSD ile yapılmıştır. 

Araştırmada incelenen kriterler 

1. İklim verileri ve fenolojik gözlemler: Deneme periyoduna ait bazı iklim verileri Tekirdağ Meteoroloji 

Müdürlüğü’nden (TMM 2013) alınmış; fenolojik gelişme Eichhorn ve Lorenz (1977) ve Lorenz ve ark. (1995)’ e 

göre yapılarak kaydedilmiştir. 

2. Bir yıllık dal ağırlığı (BDA) (Vigor) (g): Yapılan uç alma ve N uygulamalarının asmalarda gelişme kuvveti 

(vigor) üzerine etkileri; Gelişme kuvveti (vigor) = Budama odunu ağırlığı (kg/asma) / Dal sayısı (adet/asma) 

formülü esas alınarak hesaplanmıştır (Carbonneau, 1998) (Tablo 1). 

Tablo 1. Bir yıllık dal ağırlığının değerlendirilmesi (Smart et al. 1990). 
Vigor Değerlendirme 

<10 Çok Zayıf 

20-40 Orta Kuvvette 

>60 Çok Kuvvetli 

3. Budama odunu ağırlığı: Budama mevsiminde kesilen dalların ağırlıkları tartılmış ve kg/omca olarak 

verilmiştir.  

4. Güç: Güç = [(Budama odunu ağırlığı (kg) x 0.5) + (Verim (kg/asma) x 0.2)] formülü ile hesaplanmıştır 

(Carbonneau, 1998). 

5. Sürgün sayısı (adet): Budama sırasında bırakılan eşit göz sayısına rağmen salkım ve sürgün sayılarında 

farklılık görülmüş ve sürgünler ortalama 30-40cm uzunluğuna ulaştığında 11.05.2013 tarihinde sayılarak, salkım 

ve sürgün sayıları eşitlenmiştir. 

6. Sürgün uzunluğu değişimi (cm): Sürgün uzunlukları uç alma öncesi 18.05.2013 tarihinden itibaren her hafta 

şerit metre ile ölçülmüş ve cm olarak kaydedilmiştir (Bahar ve ark., 2008). 
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7. Sürgün uzama hızı (cm/hafta): Sürgün uzama hızlarının belirlenmesinde her hafta şerit metre ile ölçülen 

uzunluklardan bir önceki haftanın uzunlukları çıkarılarak bulunmuştur (Bahar ve ark., 2008). 

8. Ortalama sürgün uzunluğu (cm): Her hafta şerit metre ile ölçülen sürgün uzunluklarının ortalaması alınmıştır. 

9. Dekara tahmini verim (kg/da): Hasat zamanında her omcadan alınan 2 salkım hasat edilerek salkımların 

tartımları yapılmış ve omca başına bırakılan sürgün sayısı (13-15 sürgün) başına 2 salkım oluşturduğundan yola 

çıkılmış ve bir dekardaki omca sayısıyla çarpılarak kg da-1 olarak tahmini verim hesaplanmıştır (Hasatta ortalama 

yıllık verim 700 kg da-1 olacak şekilde salkım seyreltme vb. gerçekleştirildiğinden tahmini verim hesaplanmıştır). 

3. ARAŞTIRMA BULGULARI VE TARTIŞMA 

İklim verileri ve fenolojik gelişme aşamaları 

Deneme periyoduna ait iklimsel veriler Tekirdağ Meteoroloji Müdürlüğü’nden (TMM 2013) alınarak Tablo 2’de 

verilmiştir. 

Tablo 2. Tekirdağ ili 2013 yılı bazı iklim verileri (TMM 2013) 
Aylar Ortalama sıcaklık (ºC) Yağış (mm) Ortalama bağıl nem (%) 

Ocak 6.6 97.1 71.4 

Şubat 7.7 102.6 68.3 

Mart 9.6 55.8 98.9 

Nisan 13.7 17.9 87.2 

Mayıs 19.9 9.6 68.0 

Haziran 22.5 37.9 67.5 

Temmuz 25.1 0.3 59.7 

Ağustos 26.1 0.0 61.4 

Eylül 21.8 10.9 60.3 

Ekim 14.2 95.8 76.2 

Kasım 12.9 41.3 78.8 

Aralık 6.1 3.9 73.7 

EST (IW) (Etkili Sıcaklık Toplamı) ise aşağıdaki formül esas alındığında; 
            30 Ekim 

IW = ∑ (Tmi - 10˚C)         (1) 
            1 Nisan 
formülüne göre hesaplanmıştır (Vaudour, 2003; Carbonneau ve ark., 2007). 

Tmi = Günlük ortalama sıcaklık (°C) 

Deneme alanı için IW; 
            30 Ekim 

IW = ∑ = 2157gün-derece olarak bulunmuştur. 
             1 Nisan 

Denemenin yapıldığı 2013 yılı içerisinde tane tutumu - hasat arasındaki aylık sıcaklık değerleri incelendiğinde 4 

aylık sıcaklıkların 20°C’nin üstüne çıktığı, 4 ay 10°C’nin altında kaldığı tespit edilmiştir. 

EST değeri uzun yıllar ortalamalarına (1975-2006) göre Tekirdağ koşullarında 1892.9 gün-derecedir. Fakat 2013 

yılı içerisinde hava sıcaklığında alınan yüksek değerler sonucunda 2157 gün-derece olarak hesaplanmıştır. Uzun 

yıllar ortalamasına göre IW sınıflamasında III. bağcılık bölgesinde yer alan Tekirdağ, 2013 yılında IW 

sınıflamasında IV. bağcılık bölgesinde yer almıştır (Tablo 3). 

Tablo 3. Winkler İndeksi’ne göre gün-derece sınıflandırması (Carbonneau ve ark. 2007). 
IW Bölgesi IW derece-gün Örnekler 

I <1371 Geisenheim, Geneve, Dijon, Viyana, Coonawara, Bordoeaux 

II 1371-1649 Odessa, Napa, Budapeşte, Bükreş, Santiago 

III 1650-1926 Montpellier, Milano 

IV 1927-2205 Venedik, Mendoza, Cap 

V ≥2205 Palermo, Fresno, Alger, Hunter 

Deneme alanında 4 Nisan itibariyle sıcaklıkların 20ºC’ ye ulaşmasıyla birlikte gözlerin kabarması başlamış ve bu 

süreç Mayıs ayının sonuna kadar devam etmiştir. Mayıs ayının bitimiyle birlikte sıcaklıkların yükselmesi devam 

etmiş ve yaklaşık bir hafta boyunca çiçeklenme dönemi gerçekleşmiştir. Çiçeklenme dönemini takiben Temmuz 
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ayının ortalarına kadar tane tutumu gerçekleşmiş ve Temmuz ayının ortalarında taneler bezelye iriliğine ulaşmıştır. 

Yüksek sıcaklıkların devam etmesiyle birlikte Temmuz ayının sonunda ben düşme başlamış ve Ağustos ayı 

başında bu dönem tamamlanmıştır. Ağustos ayının sonuna kadar tane gelişmesi devam etmiş 21 Ağustos’ ta hasat 

olgunluğuna ulaştığı tespit edilerek hasat gerçekleştirilmiştir (Tablo 4). 

Tablo 4. Fenolojik gelişim aşamaları (Lorenz ve ark. 1994, Coombe 1995) 
Fenolojik dönem (EL ve BBCH Kodu) Tarih aralığı 

Gözlerin kabarması (EL 02) (BBCH 01) 04-30.05.2013 

Çiçeklenme (EL 23) (BBCH 65) 30.05.2013-05.06.2013 

Tane tutumu (EL 27) (BBCH 71) 05-10.06.2013 

Bezelye iriliği (EL 31) (BBCH 75) 17-20.07.2013 

Ben düşme (EL 35) (BBCH 81) 27-31.07.2013 

Hasat (EL 38) (BBCH 89) 21.08.2013 

Bir yıllık dal ağırlığı (Vigor) (g) 

Bir yıllık dal ağırlığı üzerine Farklı dozlarda N ve uç alma uygulamalarının etkileri yapılan istatistiki analiz 

sonucunda Uç Alma Ana Etkisi (UAE), Azot Uygulaması Ana Etkisi (AUAE) ve interaksiyonlarının (UAE x 

AUAE) etkisi LSD %1 seviyesinde önemsiz bulunmuştur (Tablo 5). UAE bakımından incelendiğinde rakamsal 

olarak 86.32g değeri ile ÇÖ dönemde yapılan uç alma ile en yüksek değeri almış olup 84.31g değeri ile UY (K) 

en düşük değeri almıştır. 

Tablo 5. Farklı dozlarda N ve farklı dönemlerde uç almanın 1 yıllık dal ağırlığına etkisi [UY (Uygulama 

Yok=Kontrol), ÇÖ (Çiçeklenme Öncesi), TÇ (Tam Çiçeklenme), TT (Tane Tutumu); Doz 1 (0 kg/da), Doz 2 (5 kg/da), Doz 3 (10 kg/da), 
Doz 4 (15 kg/da)] 

N Uygulaması Uç Alma Uygulamaları AUAE 

UY (K) ÇÖ TÇ TT 

Doz 1 (K) 85.59 71.07 73.69 80.57 77.73 

Doz 2 78.54 94.06 82.42 87.45 85.62 

Doz 3 82.51 83.39 95.03 89.29 87.55 

Doz 4 90.60 96.78 91.75 86.30 91.36 

UAE 84.31 86.32 85.72 85.90 - 
Ö.D. (LSD: %1) 

Doz 4 x ÇÖ interaksiyonu 96.78g ile en yüksek bir yıllık dal ağırlığı değerini almıştır. En düşük bir yıllık dal 

ağırlığı değeri ise 71.07g ile Doz 1 (K) x UY (K) interaksiyonundan elde edilmiştir. AUAE bakımından 

incelendiğinde, rakamsal olarak Doz 4 (91.36g) en yüksek bir yıllık dal ağırlığı değerini almıştır. Doz 1 (K) ise 

rakamsal olarak 77.73g değeri ile en düşük bir yıllık dal ağırlığı değerini vermiştir. 

Budama odunu ağırlığı (Vejetatif gelişme durumu) (kg omca-1)  

Budama odunu ağırlığı değerlerinin 0.7818 kg omca-1 ile 1.1287kg omca-1 arasında değiştiği belirlenmiştir (Tablo 

6). Azot Uygulamaları Ana Etkisi (AUAE)’ nin istatistiki olarak önemli olduğu görülmüştür. En yüksek budama 

odunu ağırlığı değeri veren uygulamalar Doz 4 (1.0380 kg omca-1) ve Doz 3 (0.9796 kg omca-1) olarak belirlenmiş 

ve aynı istatistiki önem grubunda yer almıştır. Doz 2 (0.9418 kg omca-1) ikinci önem grubunda ve Doz 1 (0.8550 

kg omca-1) son önem grubunda yer almıştır. Buradan görüldüğü gibi 5 kg da -1 N en düşük budama odunu ağırlığı 

değerinin alındığı doz olmuştur. 
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Tablo 6. Farklı dozlarda N ve farklı dönemlerde uç almanın budama odunu ağırlığına etkisi [UY (Uygulama 

Yok=Kontrol), ÇÖ (Çiçeklenme Öncesi), TÇ (Tam Çiçeklenme), TT (Tane Tutumu); Doz 1 (0 kg/da), Doz 2 (5 kg/da), Doz 3 (10 kg/da), 

Doz 4 (15 kg/da)] 

N Uygulaması Uç Alma Uygulamaları AUAE 

UY (K) ÇÖ TÇ TT 

Doz 1 (K) 0.9415 0.7818 0.8107 0.8860 0.8550b 

Doz 2 0.8640 1.0347 0.9067 0.9620 0.9418ab 

Doz 3 0.9076 0.9833 1.0453 0.9820 0.9796a 

Doz 4 1.1287 1.0647 1.0093 0.9493 1.0380a 

UAE 0.9605 0.9661 0.9430 0.9448 - 
LSD %5 = AUAE 122.4315 

TÇ döneminde (0.9430 kg omca-1) yapılan uç alma ile rakamsal olarak en düşük budama odunu ağırlığı elde 

edilmiştir. Bunu sırasıyla TT (0.9448 kg omca-1), Kontrol (0.9605 kg omca-1) ve ÇÖ (0.9661 kg omca-1) döneminde 

yapılan uç alma uygulamaları izlemiştir. ÇÖ uç alma uygulamasının budama odunu ağırlığı üzerine olumlu etkide 

bulunduğu söylenebilir. 

Güç (Vigor) 

İstatistiki analizler sonucunda AUAE, UAE ve interaksiyonlarının güç üzerine etkisinin önemsiz olduğu tespit 

edilmiştir. AUAE açısından Doz 4 (1.1426) en yüksek rakamsal değeri almış bunu sırasıyla Doz 2 (1.0940), Doz 

3 (1.0783) ve Doz 1 (1.0010) takip etmiştir (Tablo 7). UAE’ nin güç üzerine istatistiki olarak önemli bir etkisi 

olmadığı görülmüştür. Rakamsal olarak bakıldığında UY (1.1235) uygulaması en yüksek değeri; TT (1.0454) 

uygulaması en düşük değeri vermiştir. ÇÖ (1.0774) ve TÇ (1.0696) bu iki değer arasında yer almıştır. 

İnteraksiyonlar içerisinde 1.2365 ile en yüksek rakamsal değere Doz 2 x ÇÖ interaksiyonu, en düşük rakamsal 

değere 0.9190 ile Doz 1 x ÇÖ interaksiyonu sahiptir. 

 

Tablo 7. Farklı dozlarda N ve farklı dönemlerde uç almanın güç üzerine etkisi [UY (Uygulama Yok=Kontrol), ÇÖ 

(Çiçeklenme Öncesi), TÇ (Tam Çiçeklenme), TT (Tane Tutumu); Doz 1 (0 kg/da), Doz 2 (5 kg/da), Doz 3 (10 kg/da), Doz 4 (15 kg/da)] 

N Uygulaması Uç Alma Uygulamaları AUAE 

UY (K) ÇÖ TÇ TT 

Doz 1 (K) 1.1268 0.9190 0.9862 0.9720 1.0010 

Doz 2 1.0667 1.2365 1.0124 1.0607 1.0940 

Doz 3 1.0723 1.0065 1.1447 1.0897 1.0783 

Doz 4 1.2282 1.1476 1.1352 1.0593 1.1426 

UAE 1.1235 1.0774 1.0696 1.0454 - 
Ö.D. 

Pergola şeklinde terbiye edilmiş Merlot üzüm çeşidi üzerinde 4 yıl boyunca farklı yaz budamaları uygulandığında 

(yaz budamasının daha yoğun yapıldığı uygulama) asmaların diğer uygulamalara göre daha düşük vigor değerine 

sahip olduğu saptanmıştır (Miele ve Mandelli, 2012). Yine aynı şekilde bulgularımızın Kontrol uygulaması ile 

karşılaştırıldığında Morris ve ark. (2004) tarafından belirtilen Fransız-Amerikan melezi olan şaraplık hibritlerinin 

aşırı budanmasının tane kompozisyonunu değiştirdiğini ve asma vigorunu sınırladığını bulgusuyla da paralel 

olduğu görülmüştür. Öte yandan Rodriguez-Lovelle ve ark. (2000) toprağın N alabilirliğini; çim örtüsü 

uygulaması, geleneksel toprak işleme ve işlenmemiş toprak uygulaması ile karşılaştırmışlar ve vigorun önemli 

derecede azaldığını saptamışlardır. Artan N dozlarının güç üzerinde olumlu etki yarattığını saptamışlardır. 

Bulgularımızın araştırıcıların bulguları ile aynı doğrultuda olduğu belirlenmiştir. 

Sürgün uzunlukları değişimi (cm) 

Bilindiği gibi hızlı vejetatif büyüme görülen Mayıs ve Haziran aylarında yapılan haftalık ölçümlerde Kontrol 

omcalarının sürgünlerinin düzenli olarak uzadığı belirlenmiştir. Kontrol (Doz 1) omcalarına herhangi bir N ilavesi 

yapılmamıştır (Şekil 1). 
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Şekil 1. Farklı dozlarda N ve farklı dönemlerde uç almanın sürgün uzunlukları üzerine etkilerinin değişimi [UY 

(Uygulama Yok=Kontrol), ÇÖ (Çiçeklenme Öncesi), TÇ (Tam Çiçeklenme), TT (Tane Tutumu); Doz 1 (0 kg/da), Doz 2 (5 kg/da), Doz 3 

(10 kg/da), Doz 4 (15 kg/da)] 

ÇÖ; 28 Mayıs tarihinde, TÇ; 5 Haziran ve TT; 12 Haziran tarihlerinde uç alma yapılarak sürgün uzamaları 

sınırlandırıldığından 1 Haziran, 8 Haziran ve 15 Haziran tarihlerinde bu omcaların son ölçümleri yapılmıştır. Uç 

alma uygulamalarına kadar ÇÖ, TÇ ve TT sürgünlerinin de düzenli olarak uzadığı belirlenmiştir. 

Sürgün uzama hızları (cm hafta-1)  

Sürgün oluşumundan tane tutumu dönemine kadar olan dönemde izlenen sürgün uzama hızları Şekil 2’de 

verilmiştir. Azot ve uç alma uygulamalarının Kontrol omcalarının sürgün uzama hızlarını 20.93cm ile 21.37cm 

arasında değiştirdiği görülmüştür. ÇÖ döneminde uç alma yapılmış olan omcaların sürgün uzama hızlarının 

21.75cm ile 27.00cm arasında değiştiği görülmüş olup en fazla uzamanın Doz 4 omcalarında olduğu belirlenmiştir. 

TÇ döneminde uç alma yapılmış olan omcaların sürgün uzama hızlarının 18.72cm ile 21.84cm aralığında değiştiği 

gözlenmiştir. Ayrıca TT döneminde uç alma uygulaması yapılan omcaların sürgün uzama hızlarının 17.75cm ile 

21.96cm arasında değiştiği görülmüştür. 

 

 
Şekil 2. Farklı dozlarda N ve farklı dönemlerde uç almanın sürgün uzama hızları üzerine etkilerinin değişimi [UY 

(Uygulama Yok=Kontrol), ÇÖ (Çiçeklenme Öncesi), TÇ (Tam Çiçeklenme), TT (Tane Tutumu); Doz 1 (0 kg/da), Doz 2 (5 kg/da), Doz 3 

(10 kg/da), Doz 4 (15 kg/da)] 
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Sürgün sayısı (adet) 

Kış budaması sırasında bırakılan eşit göz sayısına rağmen gelişme dönemi içerisinde salkım ve sürgün sayılarında 

farklılık oluştuğu görülmüş ve sürgünler ortalama 30-40cm uzunluğuna ulaştığında 11.05.2013 tarihinde tekrar 

sayılarak, salkım ve sürgün sayıları ikinci kez (13-15 adet olacak şekilde) eşitlenmiştir. 

Ortalama sürgün uzunluğu (cm) 

UAE’nin sürgün uzunluğu üzerinde etkisi LSD %1’lik seviyede önemli görülmüş olup UY (K) 128.951cm sürgün 

uzunluğu ile birinci önem grubunda yer almış olup; 121.283cm sürgün uzunluğu ile TT ikinci önem gurubunda 

yer almıştır. Bu değerleri sırasıyla 108.127cm ile TÇ ve 103.388cm ile ÇÖ dönemleri takip etmiştir (Tablo 8). 

Tablo 8. Farklı dozlarda N ve farklı dönemlerde uç almanın ortalama sürgün uzunlukları üzerine etkisi [UY 

(Uygulama Yok=Kontrol), ÇÖ (Çiçeklenme Öncesi), TÇ (Tam Çiçeklenme), TT (Tane Tutumu); Doz 1 (0 kg/da), Doz 2 (5 kg/da), Doz 3 

(10 kg/da), Doz 4 (15 kg/da)] 

N Uygulaması Uç Alma Uygulamaları AUAE 

UY (K) ÇÖ TÇ TT 

Doz 1 (K) 133.667 98.000 101.587 104.800 109.513 

Doz 2 128.613 105.720 105.253 123.400 115.747 

Doz 3 117.803 93.887 102.627 135.233 112.388 

Doz 4 135.720 115.943 123.043 121.700 124.102 

UAE 128.951a 103.388c 108.127bc 121.283ab - 
LSD %1= UAE 17.70365 

Sürgün uzunluğuna AUAE istatistiki olarak önemli görülmemiş olup; 124.102cm rakamsal değeri ile Doz 4 en 

yüksek sürgün uzunluğunu; 109.513cm rakamsal değeri ile Doz 1 en düşük sürgün uzunluğu değerini almıştır.  

Keller ve ark. (1998) araştırmalarında çiçeklenme döneminde farklı dozlardaki azotun (0.34, 1.7, 3.4 g bitki-1 

başına NH4NO3) alınabilirliğini saksılarda yetiştirilen Cabernet Sauvignon omcalarında araştırmışlardır. Her iki 

yüksek N dozunun sürgün büyümesini teşvik ettiği ve yaprakları genişlettiğini saptamışlardır. Bulgularımızın 

istatistiki olarak bir fark yaratmadığı ve araştırıcıların bulgularıyla aynı doğrultuda olduğu tespit edilmiştir. Benzer 

şekilde Conradie ve Saayman (1989) N gübrelemesinin; verimi ve sürgün büyümesini çok az artırdığı 

belirlemişlerdir. Araştırıcıların bulguları araştırmamız bulgularıyla benzerlik göstermekle beraber, araştırmamızda 

artan azot dozlarının sürgün uzama hızını artırdığı saptanmıştır. 

Dekara tahmini verim (kg da-1) 

Dekara tahmini verim üzerine tüm uygulamalar ve bunların interaksiyonlarının etkileri istatistiki olarak önemsiz 

bulunmuştur (Tablo 9). Rakamsal olarak AUAE’ nin dekara tahmini verimi 917.60 kg da-1 (Doz 1) ile 997.71 kg 

da-1 (Doz 4) arasında değiştirdiği gözlenmiştir. UAE’ nin dekara tahmini verim üzerine istatistiki bir etkisi 

görülmemiş olup rakamsal olarak en yüksek verim değeri 1029.23 kg da-1 ile UY, en düşük verim değeri ise 916.81 

kg da-1 ile TT’ da uç alma uygulamasından almıştır. 

Tablo 9. Farklı dozlarda N ve farklı dönemlerde uç almanın dekara tahmini verim üzerine etkisi [UY (Uygulama 

Yok=Kontrol), ÇÖ (Çiçeklenme Öncesi), TÇ (Tam Çiçeklenme), TT (Tane Tutumu); Doz 1 (0 kg/da), Doz 2 (5 kg/da), Doz 3 (10 kg/da), 

Doz 4 (15 kg/da)] 

N Uygulaması Uç Alma Uygulamaları AUAE 

UY (K) ÇÖ TÇ TT 

Doz 1 (K) 1049.69 845.00 929.34 846.34 917.60 

Doz 2 1015.46 1150.61 894.49 927.46 997.01 

Doz 3 989.60 823.72 995.18 957.95 941.62 

Doz 4 1062.16 984.42 1008.77 935.46 997.71 

UAE 1029.23 950.94 956.95 916.81 - 
Ö.D. 
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İnteraksiyonların dekara tahmini verim üzerine etkisi istatistiki olarak önemsiz bulunmuş olup; en yüksek dekara 

tahmini verim 1150.61 kg da-1 ile Doz 2 x ÇÖ interaksiyonundan elde edilmiştir. En düşük dekara tahmini verimin 

ise 823.72 kg da-1 ile Doz 3 x ÇÖ interaksiyonundan elde edildiği görülmüştür. 

Molitor ve ark. (2015) yedi farklı uç alma yaptıkları araştırmada; çiçeklenmeden 4 hafta sonra yapılan ilk uç 

almanın verim üzerinde istatistiki olarak fark yaratmadığını belirlemişlerdir. Bulgularımızın araştırıcılar ile aynı 

doğrultuda olduğu saptanmıştır. Conradie ve Saayman (1989) Chenin blanc üzüm çeşidinde N gübrelemesinin 

verimi çok az artırdığını tespit etmişlerdir. Araştırma sonucunda istatistiki olarak önemli olmamakla beraber elde 

edilen rakamsal değerlerin araştırıcıların bulguları ile aynı doğrultuda olduğu görülmüştür. Çelik ve ark. (1998), 

birçok araştırmada uç ve tepe alma uygulamalarının verimi olumlu yönde etkilediğini belirtmişlerdir. 

Araştırmamız sonucunda uç alma uygulaması yapılan omcaların kontrole nazaran daha düşük verim değeri aldığı 

görülmüştür. 

Vergnes (1982), geç budama + tam çiçeklenmede uç alma kombinasyonu ile verimin kontrole nazaran arttığını 

tespit etmişlerdir. Yapılan istatistiki analiz sonucunda tahmini verim değerlerinin 900-1000 kg da-1 arasında olduğu 

tespit edildiğinden önemli bir artış veya düşüş görülmemiştir. Delas ve ark. (1991) Merlot üzüm çeşidinde 10kg/da 

olarak verilen N’ un verimi azalttığını belirlemişlerdir. Bulgularımızın istatistiki olarak bir fark yaratmadığı N 

uygulamalarından; 917.60-997.71 kg da-1 arasında tahmini verim alınmıştır. Araştırıcıların belirttiği verim azalışı 

tarafımızdan saptanmamıştır. Tahmini verimin ortalama 900 ile 1000 kg da-1 arasında değiştiği kaydedilmiştir. 

Rodriguez-Lovelle ve ark. (2000) toprağın N alabilirliğini ve çim örtüsü uygulamasıyla verimin önemli derecede 

azaldığını vurgulamışlardır. Yine aynı şekilde Larcheveque ve ark. (1998) farklı dozlarda uygulanan azot 

gübrelemesi ve toprak işlemelerin etkilerini incelemişler; N gübrelemesi yapılmış veya yapılmamış kalıcı çim 

örtüsünün; işlenmemiş toprağa nazaran verimi %38 oranında azalttığını saptamışlardır. Araştırmamız sonucunda 

tahmini verim azalışı olmadığı, verimlerin neredeyse sabit değerler aldığı tespit edilmiştir. Bu farkın her iki 

araştırıcı grubunun da çim örtüsü kullanmalarından kaynaklandığı düşünülmüştür. 

4. SONUÇ 

Araştırmada incelenen 1 yıllık dal ağırlığını, budama odunu ağırlığını, güç ve ortalama sürgün uzunluğunu artıran 

doz; Doz 4 uygulaması olmuştur. Ancak şaraplık üzüm çeşitlerinde vejetatif gelişmenin az olması istendiğinden 

bunu azaltan Doz 1 (Kontrol=UY) olmuştur. Verimli topraklarda hiç gübrelememek iyidir. Ayrıca budama odunu 

ağırlığı ve güç kriterlerini N uygulamalarının istatistiki olarak önemli derecede etkilediği belirlenmiştir. 

Sürgün özellikleri üzerine ÇÖ uç alma uygulaması; 1 yıllık dal ağırlığı, budama odunu ağırlığı ve gücü artıran uç 

alma uygulaması olmuştur. UY (K) uç alma uygulamasının ortalama sürgün uzunluğu üzerine istatistiki olarak 

etkisi önemli bulunmuştur. Uç alma uygulaması yapılmayan Kontrol omcalarında dekara tahmini verim artmıştır. 

Ancak şaraplık üzüm kalitesi açısından verim değerinin düşük olması istenilen bir özelliktir. Bu nedenle tahmini 

verimin en düşük alındığı uç alma döneminin Tane Tutumu olduğu görülmüştür. ÇÖ döneminde yapılan uç alma 

uygulaması sürgün özelliklerini iyileştirici etki yapmıştır. TÇ döneminde yapılan uç alma ise sürgün özelliklerini 

olumsuz etkilemiştir. 

Sonuç olarak; incelenen tüm kriterler açısından, N dozları ve uç alma zamanlarının etkilerine bakıldığında 

Merlot/5BB aşı kombinasyonundaki 20 yaşlı bağda Tane Tutumu döneminde uç almanın yapılması ve verimli 

topraklarda azot ilavesi yapılmaması ile istenilen kalitede üzüm yetiştiriciliği yapılabileceği öngörülmüştür. 
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Abstract 

Rice (Oryza sativa L.) is grown under mechanized system in Turkey. In this study, the energy 

consumption for rice is analysed in Çanakkale province, western province of Turkey. The indicators are: 

net energy, energy use efficiency, specific energy, energy productivity, direct energy, indirect energy, 

and total energy input. The cultivars of rice commonly grown in province are listed in two groups: native 

and high yield cultivars, especially hybrid. Primary data were obtained through field survey with farmer’s 

interviews face to face with a questionnaire from 75 farms in Biga, Ezine and center districts in the 

province. Secondary data and energy equivalents were obtained from available literature using collected 

data of the production period of 2017–2018, TUIK and FAO. Analysis of data showed that averagely 

diesel had the highest share within the total energy inputs around 55%, followed by chemical fertilizer 

with 30%, especially nitrogen, followed by machinery inputs because of combine and drying unit. 

Another important input is the pesticides share with around 4% because herbicides using is very high. 

Labour is the optimum level because of all cultivation activities are performed by mechanical power.   

Key words: Input, output, energy analyses, rice production, Çanakkale 

1.INTRODUCTION 

Globally rice fields around 162 million hectare comprising about 11% of the world’s arable lands 

which annually produces approximately 758 million tons rice (FAO, 2017). In spite of the fact that, 

worldwide agriculture production has defeated the population growth (Pretty, 2008), still there is a 

challenge to providing feed for huge population with sustainability (Tilman et al., 2002) and so, it felt 

urgent need of find mitigation and adaptation practices to minimize the impact of crop cultivation on 

climate change, especially rice provides food a half of the world population (Martínez-Eixarch et al., 

2018), particularly in developing countries subjected to intense demographic growth (Zhang et al., 2016). 
According to FAO (2017), globally about 523 MT CO2-e per year is emitted from rice and rice based 

cropping systems which comprise 8-10 % of total emission from agriculture related activities. In Turkey, 

due to the low of subsidies, farmers have taken on more costs for fuel as well as chemical fertilizer and 

electricity for irrigation, particularly for production of rice which is one of the most important crops 

among cereals. Rice consumption and then its production has steadily been increasing in Turkey although 

wheat is the main stable crop. In annual, rice production in Turkey was reported to be more than 552 

thousand tons (TUIK, 2018) with 116 thousand hectares with 7930 kg ha-1 on average yield depending 

on variety. Marmara Region produces more than 71 percentage of country’s paddy rice production with 

71% of country production. Osmancik and Baldo varieties are the well-known varieties among farmers 

and consumers, and have dominated the region for many years. However, new varieties such as Cammeo, 

Galileo, Ronaldo, and Luna are catching farmers’ attention in term of high yields and high milling rates 

and are becoming more popular. Nonetheless, Turkey still has rice importing country with more than 225 

thousand tons of rice imports. In the country, efforts are required to increase the production of rice 

sustainably, but effective energy use is needed to reduce production costs and preserving fossil resources, 

and decreasing environmental pollution. South of the Marmara Region of Turkey where is Çanakkale 

province is located in has climate which is suitable for rice production as many other parts. Çanakkale 
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keeps fourth rank with 11348 hectares (9.3%) in rice production at national level. The mechanization 

level is showing high level in the application of farm machinery for rice production, but it varies due to 

variations in climate, culture, technology adaptation, cropping systems, crop season and farming 

conditions. Optimal use of improved farm machinery coupled with optimal use of other recommended 

resources allow an increase in rice yield up to potential levels. Energy has been a key input of agriculture 

and agriculture production positively correlated with energy input. In recent years, energy input in 

agriculture, like fuel and electricity, has been highly affected by changes in country energy policy. Thus, 

the point of this analysis was to determine the impact of production system on energy use efficiency per 

hectare by focusing on mechanization for two rice variety production. In addition, it was to study each 

operation rate in energy consumption.  

2. MATERIALS AND METHODS 

Study area: The study was carried out in Çanakkale province, South of the Marmara Region of 

Turkey. This province is located between 39°27′-40°45′ Lat. N and between 25° 40′- 27° 30′ Lon. E, 

covering a total area of 993 318 ha, cropping area of 331 633 ha and a rice cropping area of 383,367 

decare, which is a total of 7.52% of the rice areas in Turkey. Topographic elevations in the province vary 

between 0 and 100 metre above sea level. The climate of the study area varies from arid to humid. The 

northern parts of the province experience cold weather, whereas the southern parts experience tropical 

weather. Summer is from May to September, and winter is from October to April. Annual mean of 

maximum summer temperatures in the province is about 38°C (in July), and annual mean of minimum 

winter temperature is 5 °C (in February). The annual amounts of rainfall are 200-700 mm, and about 

60% of annual rainfall events occur from December to May. In this area, rice is usually grown under 

mechanized system, but human labour is still using in many cultivation practices. The cultivars of rice 

commonly grown in Çanakkale province are listed in two groups as follows: 1-Native varieties: Baldo, 

Osmancık-97, Yatkın, and 2-Hybrid varieties: Cameo, Vasco, Luna. Farmers prefer hybrid varieties 

which open new options and flexibility under prevailing weather situations. They may also enhance land 

use efficiency following winter season because crops stay for short duration in field and leaving enough 

time for the succeeding crops. These varieties also are increasing crop productivity and probability per 

unit area at unit cost is one of the major goals of agriculture farming. The study was conducted from only 

three districts of the province, named is Biga, Ezine and centre. Out of these three districts, the first one 

is located in the continental climate, and the remaining two are located in the temperate climate. Data on 
energy use were collected from farmers in three districts interviewing 75 farmers selected randomly and 

covered farm operations. Actually the collected data belonged to the production period of 2017-2018. 

The secondary information used in this study was collected from the previous studies and publications 

by some institutions like TUIK and FAO. The questionnaires included all kinds of inputs, such as 

fertilizer, pesticides, and fuel, supplied to the crop and use of different power sources, such as human 

and agricultural machinery as well as output of farm as the yield of main product and by-product as straw. 

The first, all inputs and outputs for rice production were determined, quantified and entered into 

Microsoft Excel spreadsheets, and then transformed into energy units and expressed in MJ ha-1. 

Rice production systems: There are different farming practices in the area for rice production due 

to seasonal soil tillage and seedbed preparation in autumn following by previous crop harvest time, and 

in spring season. A brief description of these soil preparation practices is presented in Table 1 and 2 for 

autumn and spring season, respectively. Field operations began with disposal of the straw by soil 

incorporation or removal from the field. Tillage may be done in fall or may be postponed until spring 

under wet conditions, but generally begins as early as possible. This tillage is carried out in 20 to 25 cm 

depth with mouldboard plough. After then, shallow tillage is conducted with a disk harrow or a field 

cultivator. Before flooding the field, the fertilizer and pre-emergence herbicide applications are done and 
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incorporated into the soil with a spike-tooth harrow. Levelling is done with leveller blades after the first 

ploughing under dry conditions. The laser leveller is used in larger farms and allows a uniform water 

depth within the basin. Seed is broadcasted by hand into the standing water. Some farmers also broadcast 

pre-soaked seed (ungerminated) with centrifugal fertilizer broadcaster into water. For this, before 

planting, seed is soaked in water for 24 to 36 hours, drained for 18 to 24 hours, and then planted by 

centrifugal broadcaster. Generally, seed rate is 200 kg per hectare for long-large grain size varieties and 

it is 170-180 kg per hectare for medium grain type and 150 kg for small grain varieties. Under both 

season tillage practices, different soil tillage equipment is used for the first deep tillage operation (Table 

1, 2), for example disc and mouldboard plough are usually used in autumn where chisel and mouldboard 

plough are performed in spring season. Other equipment is used in both season with different times such 

as disc harrow, spring cultivator, rotovator, centrifugal fertilizing machine, land lever, sprayer, laser and 

seed drill. Farmers are preferred autumn time practices because of operation time is very limited in spring 

to prepare the seedbed on time for seed drill practice. Land levelling is followed by laser by means of a 

land leveller. Weed control, one of the major challenges toward rice production in the study area, is often 

performed by sprayer before seeding. In both season practices, direct seeding on a muddy field, 

recognized as wet seeding, is applied, where seeds are spread in mud of flooded plots. 

Fertilization: In general, nitrogen and phosphorus fertilizer is used for rice crop in Turkey. Rice 

soils are rich in potassium or they have enough available potassium, therefore no potassium application 

is done for rice crop. Fertilizer rate is N150P80 per hectare. Nitrogen is applied in three portions; the first 

part is at the pre-planting, second part at the tillering, and the third part at the panicle initiation. All 

phosphorus is given at pre-planting as basal application. Under irrigation with continuous flooding, 

nitrogen is applied in the form of ammonium sulphate or urea. 

Water management: Rice is cultivated under continuous flooding irrigation with full water control. 

The sowing is done in 5 to 10 cm depth of water. This water cover is maintained for three to five days 

and then the plot is drained, leaving the soil saturated with water for a few days. As rice plants appear, 

the plot is flooded gradually until the water depth reaches 10 to 15 cm. Water is maintained, circulating 

slowly at that depth until most grains reach to the dough stage. Water depth may decrease only on the 

occasion of top-dressing with nitrogen fertilizer or water may be drained for post-germinating herbicide 

application. Drainage at any time during early growing stage should not be done, it may stimulate the 

germination and growth of new weeds. Early drainage may also delay rice heading. 
Table 1. Agricultural practices in autumn rice production systems and their estimated fuel 

consumption  
Autumn model-1 Autumn model-2 

Time Machinery Practice Fuel(l ha-1) Time Machinery Practice Fuel(l ha-1) 

Second week 

November 
Disc plough 

Incorporation the 

stubble  
20 

Second week 

November 

Mouldboard 

plough 

Soil tillage at 10 

cm 
40 

First week 

December 
Disc harrow Breaking soil clod 10 

First week 

December 

Spring-

cultivator 

Mixing soil at 

25-30 cm 
10 

Second week 

April 

Spring-

cultivator 

Mixing soil at 25-

30 cm  
10 

Second week 

April 

Spring-

cultivator 

Mixing soil 

crossing at 25-30 

cm 

10 

Third week 
April 

Vertical-
rotovator 

Breaking soil clod 20 
Third week 
April 

Disc harrow 
Breaking soil 
clod-3 times 

30 

Fourth week 

April 
Laser Levelling 45 

Fourth week 

April 

Spring 

cultivator 

Mixing soil-2 

times 
20 

Fourth week 
April 

Fertilizer 
centrifugal 

spreaders 

Applying the 
fertiliser 

2 First week May 
Vertical 
rotovator 

Breaking soil 
clod 

20 

Fourth week 

April 
Lever 

Levelling soil 

after seedbed 
preparation  

2 First week May Laser Levelling 45 
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Fourth week 
April 

sprayer 
Applying 
herbicide on soil 

surface  

2 First week May 
Fertilizer 
centrifugal 

spreaders  

Applying the 
fertiliser 

2 

1 May 

Seed drill 

with iron 
wheel 

Seeding 2 First week May 
Spike-tooth 

harrow 

Mixing on soil 

surface-3 times 
12 

    First week May Leveller 
Pressing soil 

surface 
2 

    First week May Sprayer 

Applying 
herbicide on 

surface soil to 

control weed 

2 

    
Second week 

May 

Seed drill 
with iron 

wheel 

Seeding 2 

Total fuel   640 Total fuel   990 

The timing of drainage for harvesting is critical, because residual moisture must be available 

throughout grain filling, but the soil should be dry enough at harvest to support heavy equipment. 

Draining too early results in incompletely filled kernels that break or crack in the harvester a produce 

low milling yield. Rice variety, soil type, and lateness of the season influence drainage strategy. In 

general, draining is done for harvesting at 30 to 35 days after flowering in Turkey. 

Weed Control: The strategies integrating preventive weed control, crop or fallow rotation, 

appropriate water and fertilizer management and herbicides are widely used to control weeds in rice. 

Good water management is an important factor in weed control in direct seeded flooded rice. Seeds are 

broadcasted into standing water. The water level is increased gradually as the rice grows. Because the 

field cannot be flooded until seedlings are established, some weeds will grow along with the rice. After 

rice establishment, the water level should be raised as rapidly as possible without damaging young rice 

seedlings, then kept uniform and continuous. The shallow (less than 2.5 cm), continuous flooding 

facilitates weed growth. Liquid formulations are distributed with boom sprayers 12 to 14 metre-wide, 

cone- or fan-shaped nozzles. The farmers use knapsack sprayer or atomiser in herbicide application in 

small farm. Some farmers also mix herbicide with fertilizer and then, they broadcast the diluted product 

in the paddy. In order to control the weeds, the herbicide applications are done at the pre-emergence or 

post-emergence stages. The application at the pre-emergence stage is done in dry conditions before 

flooding. The post-emergence application is done into standing water or drained field. 

Harvesting and threshing: Rice harvesting time varies from September 15 to October 30. Rice is 

harvested at 20 to 24 percent grain moisture content. The recommended harvesting time is at 45 to 50 

days after flowering. Early harvesting may reduce the field yield of paddy and head yield of rice owing 

to the presence of immature kernels. Late harvesting may also reduce yields because of grain shattering 

and lodging. Rice is directly harvested with combine and the crop is dried to a storable moisture of 13 to 

14 percent. For drying, mechanical dryers are used. In rice production, there are main problems which 

are limited quantities of irrigation water and small farm size. Irrigation water is the most limiting factor 

for expanding the area under rice cultivation. Although the land structure and climate are suitable for rice 

growing in many micro and macro climatically regions and the farmers are very eager to produce rice. 

Due to shortage of irrigation water, it is not possible to expand rice cultivating area. In general, the 

average farm size is very small in the area. The most of rice farmers have 2 to 3 ha, area for rice 

production. Only a few farmers have 100 to 200 ha size. The small farmer cannot save the money to 

make investment for rice cultivation equipment. Thus, they may not have suitable equipment for rice 

farming. This increases production cost. 
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Table 2. Agricultural practices in spring rice production systems and their estimated fuel 

consumption  
 Spring model-1 Spring model-2 

Time Machinery Practice 
Fuel  

(l ha-1) 
Time 

Machiner

y 
Practice 

Fuel  

(l ha-1) 

Second week 

April 

Mouldboar

d plough 
Deep soil tillage 40 First week April Chisel 

Deep soil tillage in 

stubble conditions 
10 

Fourth week 

April 
Chisel 

Incorporation 

deep soil 
10 First week April Chisel 

Tillage soil in 

crossing direction 
10 

Fourth week 

April 

Spring-

cultivator 

Incorporation 

crossing soil 

tillage 

10 First week April 
Spring-

cultivator 
Mixing soil  10 

First week May Disc harrow 
Breaking soil 
clod-2 times 

20 
Second week 
April 

Spring-
cultivator 

Incorporation soil 
crossing direction  

10 

First week May Laser Levelling soil 45 
Fourth week 

April 

Vertical 

rotovator 

Breaking soil clod on 

surface 
20 

First week May Seed drill  
Application 

fertilizer 
5 

Fourth week 

April 
Laser Levelling soil 45 

First week May Leveller  
To press soil 

before seeding 
2 

Fourth week 

April 
Seed drill  Application fertilizer 5 

First week May Sprayer  
To apply the pre-
seeding 

herbicides 

2 
Fourth week 

April 
Leveller  

To press soil before 

seeding 
2 

First week May Seed drill Seeding rice 2 
Fourth week 

April 
Sprayer  

To apply the pre-

seeding herbicides 
2 

    First week May 
Seeding 

rice 
 2 

Total fuel   770  Total fuel   666  

2.3.Methodology of Energy Analysis 

The energetic efficiency of the agricultural system has been evaluated by the energy ratio between 

output and input. Human labour, machinery, diesel, chemical fertilizers, pesticides (biocide) and seed 

amounts and output yield values of rice crops (grain and straw) have been used to estimate the energy 

ratio. Energy equivalents shown in Table 3 were used for estimate the input and output energy. The 

sources of mechanical energy used on the selected farms included mechanical power sources and diesel 

oil. The mechanical energy was computed on the basis of total fuel consumption (L ha -1) in different 

operations. Energy input in mechanical power sources calculated as following equation. 

Es=[G(M+T+R)/L]/A 

Where Es, total machinery energy input for agricultural machinery in the lifetime allocated to one 

hectare (MJ ha-1); G, total weight of machine (kg); M, the manufacturing energy of constant that is taken 

86.7 MJ kg-1 [G (kg) x 86.7 (MJ kg-1)] for machinery; T, the transportation energy of constant that is 

taken 8.8 MJ kg-1 [G (kg) x 8.8 (MJ kg-1)] for machinery; R, the repair, service and maintenance energy 

equal to 6% of manufacturing; L, economic life of machinery (h); A, annual planted area (ha). Other 

inputs, like fertilizers, pesticides, fuel, and seed, used in the farms were transformed to energy value (MJ 

ha-1) by multiplying the amount of the inputs applied per hectare by the energy equivalent of each input 

described in Table 3. The energy consumption of operations and sources were estimated for the farmers 

belonging to autumn practices of rice production systems. The energy for each of the unit operations was 

estimated by summing up all components of input energy for that operation. Similarly, source energy 

consumption was estimated and analysed. The amount of output energy (MJ ha-1) is estimated by 

multiplying the rice and straw yield (kg ha-1) by rice and straw energy equivalent (MJ kg-1) as mentioned 

in Table 3. Based on the total energy equivalents of the inputs and output, the energy ratio (energy use 

efficiency), energy productivity, net energy and the specific energy were calculated using following 

equations: 

Energy ratio= Energy Output (MJ ha-1)/Energy Input (MJ ha-1) 
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Energy productivity=Grain and straw output (kg ha-1)/Energy Input (MJ ha-1) 

Net energy=Energy Output (MJ ha-1)- Energy Input (MJ ha-1) 

Specific energy= Energy Input (MJ ha-1)/Grain Output (kg ha-1) 

 

Table 3. Energy equivalents of inputs and outputs in agricultural production 

Item Unit Energy equivalent (MJ 

unit-1) 

Reference 

A. Inputs    

1-Human labour  h 1.96 (male), 1.57 (female) (Sing and Mittal, 1992) 

2-Machinery kg 95.50 (Pimentel et al., 1973) 

3-Diesel fuel l 47.8 (Kitani, 1999) 

4-Chemical fertilizers    

4.1-Nitrogen (N) kg 78.1 (Mudahar and Hignett, 1987) 

4.2-Phosphate (P2O5) kg 17.4 (Mudahar and Hignett, 1987) 

4.3-Potassium (K2O) kg 13.7 (Mudahar and Hignett, 1987) 

5-Chemicals 

(Pesticide) 

kg 120 (Singh and Mittal, 1992) 

5.1-Insecticide  Kg  185  Bockari-Gevao et al., 2005 

5.2-Herbicide  Kg  255 Bockari-Gevao et al., 2005 

5.3-Fungicide  Kg  115 (Kitani, 1999) 

6-Water for irrigation m3 1.02 (Rafiee et al., 2010) 

7-Seed kg 14 (Kitani, 1999) 

8-Electricity kWh 11.93 (Kitani, 1999) 
B. Outputs    

1-Rice grain kg 14.7 Pishgar-Komleh et al., 2011 

2-Rice straw kg 12.5 Pishgar-Komleh et al., 2011 

 

The direct energy input is the energy consumption of physical energy resources for physical work 

during field operations. Field operations consume significant amounts of energy in agricultural 

production, with most being fuel usage. The input energy was divided into direct, indirect, renewable 

and non-renewable forms. Indirect energy included energy embodied in seed, fertilizers, pesticides, 

machinery while direct energy covered human labour, electricity and diesel fuel were used in the rice 

production. Non-renewable energy includes diesel fuel, pesticides, fertilizers, electricity and machinery. 

Renewable energy consists of human labour and seed. Renewable energy is described as energy sources 

that are able to be filled naturally on a sufficiently rapid time-scale. Nevertheless, non-renewable energy 

is utilized to describe energy sources existed in a limited amount on earth. In order to have a better 

analysis of the energy consumption pattern, the whole energy input, output, and indices were calculated 

for rice production system.  

3.RESULTS AND DISCUSSION 

Energy consumption is one of the most important indicators of crop performance and environment 

sustainability; higher energy use efficiency with less input is our need for improving livelihood security 

of millions of rural household practicing rice cultivation. Energy requirement and its production potential 

largely depend on input used, it is also affected by crop establishment methods, cultivation practices, 

type and the cropping system (Lal et al., 2017). The total energy requirement of the system was 

significantly varied with the methods of establishment and rice varieties (Table 4).  
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Good levelling of the land to be cultivated rice seed germination of seedlings, healthy growth, weed 

control and weed enhancement of the effectiveness of pesticides is very important. Land levelling is done 

in small parcels with levelling blades, in larger parcels with lightweight graders, or with a laser machine. 

With the use of laser, a 20% increase in paddy yield is achieved. In land where use laser technology is 

used, the width of the paddy trenches can reach 40-50 decares. During the studies in the farms, the amount 

of rice produced per hectare during the 2017-2018 production season was calculated as an average of 

8990 and 8000 kg for hybrid and nature, respectively. Grain energy output was directly related to the 

productivity. Hence, the highest energy output was observed in the hybrid variety with the highest yield 

due to higher rice grain and straw yield. The highest energy inputs for both type variety was the fuel 

around 45%, but it was higher with 46.46% in hybrid compared with nature with 45.72% (Table 4). The 

results of studies indicated that fuel input plays an important role in energy input for rice production. In 

particular, fuel consumption in tillage and harvesting is more than in other operations in rice production. 

In general, there is a considerable reason for high diesel consumption in the study area due to old 

machineries and irrigation pumps. One of the main reasons for high consumption of diesel fuel is a 

temporal depreciation of machinery particularly in the tractors and tillage equipment. In order to improve 

the energy consumption as well as reduction of diesel fuel in rice producing system, it is powerfully 

suggested that the machinery's efficiency is increased with new machineries and equipment such as 

tractor, tillage and irrigation pumps. The total energy equivalent of the chemical fertilizers consumption 

was ordered as second component among energy inputs and constituted 15928 MJ ha-1 (23.80%) of the 

total energy input for both varieties by 66916 and 65840 MJ ha-1 for hybrid and nature variety, 

respectively. Analysis of data showed that energy input of nitrogen fertilizer has the highest share (around 

91%) within the all chemical fertilizers. It has been reported that the energy input of chemical fertilizer 

has the biggest share of the total energy input in crops production while machinery had the most 

significant impact on rice production. Similarly, several researchers reported that the energy used by 

fertilizers represented the major part of the total input energy around 40-70% of total compared with 

other input requirements (Tuti et al., 2012). In general, reducing diesel fuel and fertilizer consumption, 

mainly nitrogen, is important for energy management in this study area. Reducing chemical fertilizer use 

on rice fields, it does not only provide financial benefits to farmers but it also can reduce environmental 

pollutions. Fertilization management, integrating a legume into the crop rotation, chopped residues and 

other soil managements can reduce the chemical fertilizer energy requirements (Ozpinar, 2006; Ozpinar, 
2016). Therefore, it is necessary to focus more on fertilizers, fuel consumption than other factors to 

effectively reduce energy consumption in rice production. According to the data collected from all 

questioner farms, pesticides consumption was 2220 MJ ha-1, especially comes from herbicide use to 

control common weeds such as watergrass (Echinocloa spp.) which is the most competitive and difficult 

weed to control in rice fields in the area. Annual and perennial sedges and broadleaf weeds are also the 

most important infested weeds in the rice productions fields. Regardless of the variety, labour consumed 

around 2% energy, whereas least energy was utilized for labour. Energy share from human labour for 

rice fields of the study area was as 1.49% and 1.52% of related total energy inputs for hybrid and nature 

variety, respectively. The majority of human labour in rice production was used in the soil seedbed 

preparation, irrigation and harvesting although the majority of machine power was used in the seedbed 

preparation, harvesting (in many farms) and irrigation operation. The source of human labour in the 

questioned farms is either from family members or hired labours. 

The energy input of electricity was calculated 900 MJ ha-1. In this study, due to water being pumped 

from deep wells, water channel and supply need for consumption of the electricity energy was very high. 

A high percent of this energy in the studied area could be attributed to use of irrigation pumps of low 

efficiency despite the low electricity price in Turkey where electric energy used in agriculture is produced 

mainly from renewable sources, especially water. Seed only represented 4.39% and 2.83% of total energy 
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requirement in studied area, for hybrid and nature variety, respectively. There was a significant difference 

among two seed varieties in respect to energy consumption of seeds due to higher cost of purchase for 

hybrid, although it has high quality. However, the required quantity of seed will reduce by using high 

quality seeds. In addition, qualified seed will help to reduce the eventuality of pests and weeds infestation, 

reduce the energy needed in for weeding and chemical application and increase yield. The total energy 

output for hybrid and nature varieties were calculated as 168330 and 148850 MJ ha-1, respectively (Table 

4). This was mainly because of higher yield in hybrid (8990 kg ha-1) than that of nature varieties (8000 

kg ha-1). High resistance to pests for hybrid varieties results more yields per unit area when compared 

with nature varieties. The energy equivalents were same for both the verities, which implies that there 

was no effect on the grain energy returns. The weight of straw harvested is 1.2 times higher in hybrid 

rice, therefore the straw contains large amount of energy, which is much higher than the energy of nature 

variety straw. The energy output for straw increased by 6250 MJ with using hybrid varieties while 

correspond value was 13230 MJ for grain (Table 4). To compare the efficiency of energy resources in a 

cropping system, the key indicators used in the study are net energy, energy use efficiency, energy 

productivity and specific energy. Energy use efficiency (energy ratio), specific energy, energy 

productivity, and net energy in the study are presented in Table 5. With respect to the data analysis, the 

energy use efficiency varied from 2.3 for nature variety to 2.5 for hybrid. 

Table 4. Energy input-output analysis in rice production in Çanakkale province, Turkey 

  Hybrid  Nature   

Input (MJ ha-1) Percentage (%) (MJ ha-1) Percentage (%) 

Human labour 997.96 1.49 997.96 1.52 

Diesel fuel 30,592 45.72 30,592 46.46 

Machinery 5575 8.33 5,575 8.47 

Chemical fertilizers 15,928 23.80 15,928 24.19 

Nitrogen (N)         

Phosphorus (P2O5)         

Potassium (K2O) 0 0.00 0 0.00 

Pesticides 2,220 3.32 2,220 3.37 

Electricity 900 1.34 900 1.37 

Seed 2,940 4.39 1,864 2.83 

Water 7,764 11.60 7,764 11.79 

Total energy input 66,916 100.00 64,842 100.00 

Output 168,330   148,850   

Rice  130,830 77.72 117,600 79.01 

Straw  37,500 22.28 31,250 20.99 

In this study, results demonstrated that energy use in rice production is not efficient and on the 

other hand is detrimental to the environment due to mainly excess input use. Therefore, reducing inputs 

would be helpful to optimize rice fields by more efficient fertilizer application and diesel in rice 

production. By increasing the annual yield of rice production and/or decreasing the energy consumption, 

especially diesel fuel energy, rice production in this area will be efficient. Management systems with a 

legume as a previous crop have been reported as having a greater energy use efficiency than those with 

a cereal as the preceding crop (Ozpinar, 2016). The energy productivity indicates the amount of rice 

produced per MJ of energy consumed and it is a measure of the environmental effects associated with 

the production of crops. The energy productivity is calculated as 0.13 kg/MJ and 0.12 kg/MJ for hybrid 

and nature variety, respectively. Specific energy is an index which shows how much energy was used to 
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produce one unit of disposable product. The specific energy of rice production was 7.4 and 8.1 MJ kg-1 

for hybrid and nature variety, respectively. For producing one kilogram of paddy, 7.4 and 8.1 MJ of 

energy was spent in hybrid and nature variety, respectively. This means that each kilogram of paddy 

produced with hybrid variety will save approximately 0.7 MJ compared with the nature variety of rice 

production. Similar to the output energy, the same trend was followed in net energy; hybrid higher than 

nature variety. The net energy for rice production was about 17% greater in hybrid (101,414 MJ ha-1) 

than nature (84,008 MJ ha-1).  

 

Table 5. Energy use pattern in the study area  

  Hybrid Nature 

   

Energy rate=output energy/input energy (MJ ha-1) 2.5 2.3 

Energy productivity=rice yield (kg ha-1)/energy input (MJ ha-1) 0.13 0.12 

Specific energy=input/rice yield (MJ kg-1) 7.4 8.1 

Net Energy= output energy (MJ ha-1)-input energy (MJ ha-1) 101,414 84,008 

 

 

4.CONCLUSION 

-It is possible to conclude that the energy ratio can be increased by raising the crop yield and/or by 

decreasing energy input consumption. 

-The results of the study confirmed the importance of diesel fuel and chemical fertilizer 

consumption on total energy input in the study area. It seems to be possible to reduce energy use, 

especially fuel and fertilizer, by using better management and more efficient methods. 

-For improving energy efficiency in the study area, the farmers should be educated with regard to 

the optimal use of inputs such as fertilizers, chemicals and irrigation water as well as technologies.  

-In addition, local agricultural institutes have an important role to inform the farmers with respect 

to more efficient use of energy resources and providing more sustainable agricultural production systems 

in the region. 
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Abstract 

More than 550 drugs belonging to different disease groups were identified by using hierarchical multi-label 

classification method and their groups were identified and organized in a hierarchy. The model that was developed 

in our study gives information about the groups of drug molecules which are approved, withdrawn and nervous 

system drugs and also predicts which drugs belongs to the nervous system disease group. HMC (hierarchical 

multiple-label classification) is a tree learning algorithm and predicts all classes at once. A drug can be included 

in more than one class at the same time. In the study, 558 drugs used for treatment of different disease groups and 

nervous system diseases (NO2, NO3, N04, N05, N06) were classified at 3 basic levels using the Clus-HMC 

algorithm. Drug molecules were collected from KEGG DRUG, PubChem and DRUGBANK. A set of molecular 

identifiers for the 558 drug data set was calculated to generate hierarchical classification models with the CORINA 

Symphony program. According to the performance of the model tested using the cross-validation method, The 

performance values tested with training data are quite good. The precision-recall curve (PR curve) was given as 

the predictive performance measures of the model. These values were evaluated with average AUROC, AUPRC, 

AUPRC (weighted) and Pooled AUPRC. Nodes (0), (1), …, (8) represent the class labels. The results were given 

for each class (0), (1), …, (8). Average AUPRC (weighted) showed the best performance. Considering the nervous 

system drugs (level 3), all Drugs / NSADs / N02ADs and All Drugs / NSADs / N05ADs classes have higher 

predictive performance than other nervous system drugs. The molecular identifiers used are highly successful in 

classifying drug molecules hierarchically. For researchers working on drug design problems, 558 drugs (total of 

test data in each fold) are organized hierarchically. 

 

Keywords: Hierarchical multi-label classification, nervous system diseases and drugs, CORINA Symphony 

program. 

1. INTRODUCTION  

Drugs are small chemical molecules and they generally bind to a target protein and alter the behavior of the protein 

(Wang et al., 2015).  In order for a chemical molecule to be used as a drug, it must first bind to the target protein.  

In addition, drugs should not have side effects and toxicity and be effective for target diseases. Today, the 

development of a new drug (ligand design) brings a high cost and also a lot of time (Evens, 2007). Using advanced 

search techniques and algorithms, data mining explores the unknown patterns, relations related with data in large 

databases (Liao et al., 2012; Witten and Frank, 2005). With a set of molecular identifiers, a model can be developed 

biologically that related to the key properties, such as effect, absorption, distribution, metabolism and excretion, 

ADMET. Computer-aided data mining methods and sophisticated softwares are used as drugs to examine 

candidate molecules in the early stages (Ekins et al., 2006). Molecules not likely to be drugs can be identified and 

eliminated. For this reason, approved and withdrawn drugs in drug databases (DRUGBANK) are of great 

importance for new drug designs. The DRUGBANK contains approximately 1800 approved and 220 withdrawn 

drugs. The chemical structure and molecular properties of approved and withdrawn drugs in drug databases can 

be used to develop classification models for drug candidate molecules. The model developed in the study predicts 

the status of candidate drug molecules as approved, withdrawn and nervous system drugs. 558 drugs from different 

disease groups were classified in three basic levels using hierarchical multi-label classification (HMC). In the 

study, global molecular, size, shape and ToxPrint properties of drug molecules were calculated and results were 

used in classification problems (Bajorath, 2001). SDF files of drug molecules were collected from KEGG, 

PubChem and DRUGBANK databases. In addition, the CORINA Symphony program with over 700 predefined 

chemotypes identifying risk and safety assessments of candidate drug molecules was used to identify Toxprint 
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chemotypes of drug molecules (Sharif et al., 2015). The properties of ToxPrint chemotypes are a set of chemical 

properties and rules derived from various toxicity prediction models and safety assessment guidelines in the FDA 

and other federal agencies and industries. These features are detailed in www.toxprint.org (Yang et al., 2015). The 

rate of withdrawal of the nervous system (NS) drugs from the markets is higher than that of other disease groups. 

Because the drugs taken for NS have peripheral effects, that is, the drugs reaching the brain also affect many 

organs. In the study, drugs were classified hierarchically at three basic levels using the Clus-HMC algorithm 

(Barutcuoglu et al., 2006). The first level includes all drugs (All Drugs). On the second level, there are 3 groups. 

The second group includes ADs from other disease groups (The other ADs) and the last group includes withdrawn 

drugs (WDs). At the last level, there are 5 groups in total. These include drugs from N02, N03, N04, N05, N06 

groups according to the classification of approved NS drugs Anatomic Therapeutic Chemical (ATC).  

 

2. MATERIALS AND METHODS 

The molecular descriptors, ie, the properties of the drug molecules, present important structural features of a 

molecule with a simple mathematical representation. In order to calculate the molecular descriptors in the study, 

the CORINA Symphony program developed by Molecular Networks Inc. was applied to drug data sets. The 

program takes the chemical information of the drug data in SDF format and converts them into a useful number 

for each drug molecule, based on the physicochemical properties obtained as a result of some standard experiments 

and the strong chemotype profiling approach. The program also provides access to the ToxPrint chemotype library. 

This chemotype library contains 729 predefined chemotypes for profiling chemical data sets in the toxicity space. 

Chemotypes include valuable features, such as elements, bond types, chains and molecular rings, organic groups 

and ligands, inorganic, organometallic and so on (Mitchell, 2014). CORINA Symphony calculates six categories 

of molecular identifiers. They are global molecular, shape and dimension, 2D and 3D autocorrelation, 3D feature-

aggravated RDF, and descriptors for the autocorrelation of the surface properties of the molecule. All approved 

and withdrawn drugs were collected from KEGG DRUG, PubChem and DRUGBANK databases. The models 

developed in this study are more suitable for drugs that comply with Lipinski's five rules (Ro5). Because ADs and 

WDs in drug databanks were used to obtain models. 

2.1 Dimensional Reduction for Molecular Identifiers 

Feature extraction or selection is one of the preprocessing steps in model classification in data mining. It is an 

effective size reduction technique and it is the necessary pre-treatment method to remove noisy features 

(Krishnapuram et al., 2004). Selection was performed by reducing the number of features of the feature vectors, 

removing the unrelated or unnecessary ones (Liu et al., 2009). In order to improve the prediction performance of 

the classifiers, the redundant descriptors were eliminated using the chi-square feature selection method. Selected 

molecular identifiers provide more information for classification. For each data set, the most efficient molecular 

descriptors were identified. These descriptors are of great importance in classifying drug candidate molecules. 

2.2 Hierarchical Multi-label Classification 

Hierarchical multi-label classification (HMC) is a classification variant in which samples can belong to more than 

one class at the same time and these classes are organized in a hierarchy. Classification is the task of learning the 

class of new samples from a set of classified samples (Chen et al., 2009). HMC classification differs from normal 

classification in two ways. First, a single sample can be included in more than one class at the same time. Second, 

classes are organized in a hierarchy. The vector representation of a class set (vk) is given in Figure 1 as a 

hierarchical classification of drugs according to their groups. 
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Figure 1. Drug group hierarchy. (A) shows the class labels and (B) an example of a set of classes. 

2.3 Development of Hierarchically Organized Classification Models 

The data set used in the experiments was tested by HMC_DS 10-fold cross validation method and an externally 

independent test set. The parameter settings used in the experiments with Clus-HMC-Ens algorithm were 

explained in detail. Hierarchically organized classes and tags are given as follows; 

(0) All Drugs 

(1) All Drugs/NSADs 

(2) All Drugs/NSADs/N02ADs 

(3) All Drugs/NSADs/N03ADs 

(4) All Drugs/NSADs/N04ADs 

(5) All Drugs/NSADs/N05ADs 

(6) All Drugs/NSADs/N06ADs 

(7) All Drugs/TheotherADs 

(8) All Drugs/WDs 

FTest optimization strategy for performance measurements in both models (Pooled AUPRC, area under the 

average ( or pooled) precision-recall curve) the area under the Precision-recall curve was used. The best 

performance in the Pooled AUPRC is achieved when the average weight of all the parent's weights is used. 

3. RESULTS  

3.1 Performance of The model Tested Using The cross-validation method  

Table 1 shows the hierarchical error rate for the model HMC_DS developed. The performance values obtained 

when tested with the model training data are quite good when evaluated with average AUROC, AUPRC, AUPRC 

(weighted) and Pooled AUPRC. The results were given below (0), (1),…, (8) for each class. Average performance 

was AUPRC (weighted). Considering the nervous system drugs (level 3), all Drugs / NSADs / N02ADs and All 

Drugs / NSADs / N05ADs classes have higher predictive performance than other nervous system drugs. The 

molecular descriptors used are highly successful in classifying drug molecules hierarchically. The performance of 

the AUPRC on nodes 1, 7 and 8 is higher than the other nodes. The precision-recall curve (PR curve) was given 

in Figure 2 as the predictive performance measures of the model. The area under the PR curve is called AUPRC. 

It should be close to 1. As a result, the resulting model is good. The PR curves are generated for each class in the 

multi-label classification task positively by taking samples of the class as positive and taking other samples as 

negative. The another success index of classification model is the ROC curve. The area under the ROC curve is 

represented by AUROC. Average AUROC is the average of all areas below the ROC curves of classes. However, 

the ROC curve is not suitable for evaluating the model performance alone. If  the classes do not have more sample, 

the PR-based assessment for HMC data sets is more appropriate.  
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Table 1. Hierarchical error measurements on HMC_DS of the developed model. 

Hierarchical error measurements: Training error 

Number of samples: 558 

  Average AUROC:  0.90 

  Average AUPRC :  0.81 

  Average AUPRC :  0.91 (weighted) 

  Pooled   AUPRC :  0.89 

 Nodes 

(0) : All Drugs,                                AUROC: 0.50,     AUPRC:1,             Freq: 1 

(1) : All Drugs/NSADs,                  AUROC: 0.91,     AUPRC: 0.85,       Freq: 0.32   

(2) : All Drugs/NSADs/N02ADs,   AUROC: 0.98,     AUPRC: 0.79,       Freq: 0.07 

(3) : All Drugs/NSADs/N03ADs,   AUROC: 0.96,     AUPRC: 0.62,       Freq: 0.06 

(4) : All Drugs/NSADs/N04ADs,   AUROC: 0.98,     AUPRC: 0.79,       Freq: 0.04  

(5) : All Drugs/NSADs/N05ADs,   AUROC: 0.96,     AUPRC: 0.75,       Freq: 0.07     

(6) : All Drugs/NSADs/N06ADs,   AUROC: 0.97,     AUPRC: 0.77,       Freq: 0.08 

(7) : All Drugs/The other ADs,       AUROC: 0.95,     AUPRC: 0.88,       Freq: 0.31 

(8) : All Drugs/WDs,                      AUROC: 0.88,     AUPRC: 0.85,        Freq: 0.36 

The ROC curves provide an optimistic view of the algorithm's performance, because it determines a low false 

positive rate in some cases. This event occurs when the number of positive samples in the data set is less than the 

negatives.  In our data set, there are a large number of negative samples with a small number of positive samples, 

especially in all Drugs / NSADs subclasses (level 3) of the nervous system drugs. 

 

Figure 2. (A) PR curve and (B) ROC curve for the model tested using the cross-validation method. 

It is more accurate to evaluate the performance of the model based on PR. In Figure 2 shows the ROC curve for 

the model. The proposed model can be used to differentiate approved nervous system drugs from other approved 

drugs, but also to detect withdrawn drugs. The classification performance will vary according to the number of 

samples in the nodes and the specified levels. The number of instances on the nodes must be sufficient for each 

node, and the nodes should not have unbalanced data sets. 

4. CONCLUSION 

In the study, classification models were developed to categorize drugs as approved or withdrawn by using 

computational features of approved and withdrawn drugs obtained from drug databases. A total of 558 drugs were 
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classified into three basic levels by using the Clus-HMC-Ens algorithm with hierarchical multiple label 

classification. HMC is a tree learning algorithm. The parameters selected for the model improved the predicted 

performance of the model developed for drug data sets. FTest optimization strategy was used for performance 

measurement of the model. The developed models were given to the researchers to test candidate drug molecules. 

The models categorize drugs as approved and withdrawn from different disease groups and predict the status of 

being an approved nervous system drugs. Developed models estimate approved and withdrawn classes of drugs. 

A drug may have a curative effect on a disease other than the target disease. Classification models were realized 

by MATLAB software package (MATLAB & SIMULINK, R2015a), CLUS system and Weka data mining 

application (weka.version 3.7.13, package manager). 
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Özet 

Bitkilerin çoğaltımında vejetatif ve generatif üretim tekniklerinden yararlanılmaktadır. Vejetatif üretim 

tekniklerinden biri olan doku kültürü tekniği, laboratuvarlarda ve steril koşullarda yapay bir besin 

ortamında bitkilerin hücre, doku veya organlarından yeni doku, bitki veya bitkisel ürünlerin üretilmesi 

olarak tanımlanabilir. Bu yöntemde bitkilerin totipotensi yani bir bitki hücresinin yeni bir bitki oluşturma 

özelliğinden yararlanılmaktadır. Yeni çeşit geliştirmek ve mevcut çeşitlerde genetik varyabiliteyi 

oluşturma çalışmalarında bitki doku kültürü teknikleri önemli bir role sahiptir. Ayrıca, doku kültürü 

uygulamalarıyla, hızlı çoğaltım, gen kaynağı muhafazası, somaklonal varyasyon, dihaploid bitki üretimi, 

somatik hibridizasyon, genetik mühendisliği çalışmaları yapılmıştır. Mikroçoğaltım; gövde ucu, 

tomurcuk, embriyo, tohum, sürgün ve kök gibi tam bir bitki oluşturma potansiyeline sahip bitki 

kısımlarından meristematik büyüme bölgelerinde, bitki büyüme düzenleyicileriyle gövdelerin gelişimleri 

ve çoğalmaları teşvik edilmesiyle yapılır. Doku kültüründe, küçük bir bitki parçası kesilerek aseptik ya 

da bakterisiz bir cam şişe ya da cam kabında sentetik bir kültür ortamına alınır ve belirli peryotlarla alt 

kültürleri alınarak, kısa sürede, çok sayıda klon bitki fidesi elde etmek mümkün olur. Patojensiz bitkilerin 

üretimi için mikroçoğaltım önemli bir araçtır. Bitkilerin apikal meristemleri, hemen hemen veya 

tamamen virüssüz olan doku bölgeleri içermeleri nedeniyle, virüssüz bitki üretimi için oldukça uygun 

eksplantlardır. Ayrıca, mikroçoğaltımın başarısı esplantların alındığı anaç bitkinin genotipi, sağlık 

durumu ve yetiştirme koşulları ile doğrudan ilişkilidir. Mikroçoğaltım ile üretimdeki zorluklarının 

ortadan kaldırılması, mevsime ve zamana bağlı kalmadan daha hızlı, kitlesel bitki üretilebilmesi; ilaç ve 

besin sanayisi için hammadde temin edilmesine, bunun sonucunda da ülke ekonomisine önemli katkı 

sunabilir. 

Anahtar Kelimeler: Doku kültürü, in vitro üretim, sürgün ucu, kallus, eksplant 
 

1. GİRİŞ 

 

Doku kültürü teknolojisinde, elit bitki çeşitleri klon olarak çoğaltılabilir, tehlike altındaki bitkiler 

korunabilir, meristem kültürü ile virüssüz bitkiler elde edilebilir, bitkisel gen kaynakları saklanabilir veya 

bitki hücre kültürlerinden sekonder metabolitler elde edilebilir. Bütün bu uygulama alanlarının yanında, 

doku kültürü ayrıca transgenik bitki üretimi içinde vazgeçilemez bir yol olduğu görülmektedir( 

Kıran,2013). 

Bitki kültürü 1920’lerden beri popüler bir hale gelmiş olup yapılan çalışmalar da artış gözlenmiştir. 

Bitki “doku” kültürü adı altında birçok in vitro (yapay bir kültür ortamı) kültür ortamı gruplandırılmıştır: 

kallus kültürü, süspansiyon kültürü, gövde kültürü, saçak kök kültürü gibi. Günümüzde bitki doku 

kültürünün tanımı: aseptik şartlarda yapay bir besin ortamında (in vitro), bütün bir bitki, hücre 

(meristematik hücreler, süspansiyon veya kallus hücreleri), doku (çeşitli bitki kısımları= eksplant) veya 

organ (apikal meristem, kök vb.) gibi bitki kısımlarından yeni doku, bitki veya bitkisel ürünlerin 

(sekonder metabolitler gibi) üretilmesidir (steril ortam da bitkiyi kontamine etmeden eksplant 

parçasından bir bitki elde etme yoludur). Yeni çeşit geliştirmek ve mevcut çeşitlerde genetik varyabiliteyi 
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oluşturmak, dolayısıyla genetiksel iyileştirme çalışmalarında bitki doku kültürü önemli bir rol elde 

edilmiştir. Ayrıca, doku kültürü uygulamalarıyla, hızlı çoğaltım, gen kaynağı muhafazası, somaklonal 

varyasyon, dihaploid bitki üretimi, somatik hibridizasyon, genetik mühendisliği çalışmaları yapılmıştır. 

Kaybolmakta olan türlerin korunmasında ve çoğaltılması zor olan türlerin üretiminde çeşitli doku kültürü 

yöntemleri kaydedilmiştir (Atar ve  Çölgeçen, 2013). 

2. BİTKİ DOKU KÜLTÜRÜNÜN GENEL TANIMI 

Bitki doku kültürü, aseptik şartlarda yapay bir besin ortamında hücre, doku veya organ gibi bitki 

kısımlarından (eksplant) kontrollü çevre koşullarında yeni doku, bitki veya bitkisel ürünlerin 

üretilmesidir (Babaoğlu ve ark., 2001). Ayrıca besin olarak kullanılan bitkilerin raf ömrünün uzatılması, 

depolamaya dayanıklı olma, kesme çiçeklerde vazo ömrünün uzatılması, patojensiz bitki elde etmede 

meristematik hücrelerin kullanımı gibi konularda doku kültürü çalışmaları yapılmaktadır. Bu hücreler 

kullanılarak, somatik melezlemeler yoluyla aşağıdaki çalışmalar yapılabilir (Avaş, 2013). 

 Sitoplazmik kısırlığın aktarılması ve hibrit ıslahında kullanımı,  

 Farklı çiçek renklerinin elde edilmesi,  

 Azot fiksasyonu özelliğinin baklagil olmayanlara aktarılması (özellikle tahıllar ve çok yıllıklar),  

 Kombine bitkilerin eldesi (Pomato veya Tomapo= domates patates melezi),  

 Triploid bitki eldesi, bitkilerde yağ ve şeker oranının arttırılması 

 
3. MİKROÇOĞALTIM 

Mikroçoğaltım; gövde ucu, tomurcuk, embriyo, tohum, sürgün ve kök gibi tam bir bitki oluşturma 

potansiyeline sahip bitki kısımlarından meristematik büyüme bölgelerinde, bitki büyüme 

düzenleyicileriyle gövdelerin gelişimleri ve çoğalmaları teşvik edilmesiyle yapılır. Böylece elde edilen 

gövdelerde oluşabilecek genetik kararlılık yüksek oranda korunmuş olur. Laboratuvar ortamında belirli 

peryotlarla alt kültürleri alınarak, kısa sürede, çok sayıda klon bitki fidesi elde etmek mümkün olur 

(Hazer, 2015). 

 

Doku kültüründe, küçük bir bitki parçası kesilerek aseptik ya da bakterisiz bir cam şişe ya da cam 

kabında sentetik bir kültür ortamına alınır. Ortam genellikle jelleştirici olarak agar ve karbon kaynağı  

olarak da sukrozla gerçekleştirilebilmektedir. Ek olarak bazı vitaminler temel mineraller ve hormonları 

oluşturur. Bu şartlar altında hücreler bölünmeye başlar ve kallus olarak adlandırılan farklılaşmamış hücre 

yığını geliştirebilmek mümkündür. Hormon dengesinin sık sık değiştirilmesi ile kültür şartlarının 

ayarlanması kallusun sürgün ve kökten oluşan bitkiciklere dönüşmesini gözlemlemiştir. İlk olarak kökler 

ve sürgünler oluşur bu bitkicikler cam şişeden alınarak serada dikilir. Bitkicikler serada büyür, çiçeklenir, 

tohum oluşturur ve normal olarak bitkilerin diğer yaptığı her şeyi yaparak yaşamını devam ettirir. 

Mikroçoğaltımın mevsimsel engelleri ortadan kaldırarak yılın her gününde bitki üretimine imkan 

vermesi, az  bir alana ihtiyaç duyması, sınırlı sayıda materyalle kısa sürede çok daha fazla bitki elde 

etmeye imkan vermesi ve kolaylıkla kontrol edilebilir ortamlar sunması nedeniyle, gelenenksel bir 

yöntem olan çelikle çoğaltımdan daha önemlidir (Ersalı ve ark., 2017). 

 

Patojensiz bitkilerin üretimi için önemli bir araçtır. Bitkilerin apikal meristemleri, hemen hemen 

veya tamamen virüssüz olan doku bölgeleri içermeleri nedeniyle, virüssüz bitki üretimi için oldukça 

uygun eksplantlardır. Bakteri veya fungustan arı bitkilerin üretimini mümkün olmasına rağmen, 

meristem kültürü metodu daha çok virüslerin elenmesinde yaygın olarak kullanılmaktadır (Kıran, 2013). 

Mikroçoğaltım için üretime genellikle, sürgün ucu ile başlanır. Sürgün uçlarının sürmesi sonucu oluşan 

uzun sürgünlerden göz içeren boğumların, tekrar kültüre alınması yoluyla (tek boğum kültürü) ya da 
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sürgün uçlarının, yaprak koltuklarında bulunan uyur gözlerin, sitokinin uygulamalarıyla sürdürülmesi 

sonucu yan dalların oluşturulması yoluyla çoğaltma yapılabilmektedir. Bu iki metot ayrı ayrı 

uygulanabildiği gibi, birlikte de kullanılabilmekte ve böylece üretim hızı yükseltebilmektedir (Hepaksoy, 

2004). 

 

Mikroçoğaltım aşamaları (Hepaksoy, 2004); 

1. Anaç bitkinin seçimi ve yüzey sterilizasyonunun yapılması 

2. Kültürlerin başlatılması 

3. Sürgün çoğaltım aşaması  

4. Sürgün gelişimi ve köklendirme aşaması 

5. İn vitro köklendirme 

6. İklime alıştırma ve toprağa aktarma 

 

Kültüre Hazırlık, Anaç Bitkinin Seçimi Ve Yüzey Sterilizasyonunun Yapılması  

 

Mikroçoğaltımın başarısı esplantların alındığı anaç bitkinin genotipi, sağlık durumu ve yetiştirme 

koşulları ile doğrudan ilişkilidir.. Bu aşama esas olarak kontaminasyon problemlerini en aza 

indirgenmesi amacıyla, anaç bitkinin hijyenik koşullar altında yetiştirilmesi desteklenmelidir. 

Eksplantların kültüre alınacağı besi ortamı içeriğinde su, mineral besin elementler, vitamin, amino asit 

gibi organik kimyasallar, sukroz ve glikoz gibi karbonhidratlar, oksin ve sitokinin gibi büyüme 

düzenleyicileri ve agar veya gelrite gibi jelleştiricilere ihtiyaç ortaya çıkmıştır (Hazer, 2015). 

 

Eksplant Seçimi 

 

Kullanılacak eksplantı seçerken dikkat edilmesi gereken hususlar;  

 Bitki içi dokular dışındakilere göre daha az kontamine içerir, 

 Eksplant ne kadar küçükse o kadar az kontamine riski taşır, 

 Eksplantın rejenerasyon yeteneği büyüklüğüne ve yaşına bağlı olarak değişir, 

 Eksplantlar gelişme döneminin başlangıcında aktif büyüyen sürgünlerden alındığında başarılı sonuçlar 

elde edilmektedir,  

 Anaç bitkinin yetişme ortamındaki ışık ve sıcaklık koşulları, beslenme durumu ve yaşı eksplantın büyüme 

ve gelişmesine etki etmektedir (Özkaynak ve Samancı, 2003). 

 

Sterilizasyon 

 

Bitkiler, üzerindeki kalıntıların uzaklaştırılması için 30 dk boyunca akan çeşme suyunun altında 

bekletilmiştir.  Birkaç saniye etil alkolün içerisin de tutulur. Yüzey sterilizasyonu için farklı sürelerde 

hidrojen peroksit ve çamaşır suyu uygulanmıştır. En az 3- 4 kez steril saf su  ile çalkalanarak durulanır 

(Ahmet ve  Adak, 2007). 

 

Başlangıç Ortamları 

 

Her bitki türü için kullanılan besin ortamları benzer maddeler içermektedir. Bunlar, inorganik 

maddeler, organik maddeler, bitki büyüme düzenleyicileri ve diğer maddelerdir. Fakat kültür amacına ve 

bitki özelliğine bağlı olarak ortam bileşimi ve konsantrasyonun da değişiklik olabilmektedir (Yamaner, 

2011). 
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Çevresel Faktörler 

 

Kültür odasındaki ışık,sıcaklık ve nem bitki türlerinin isteğine bağlı olarak sürekli kontrol altın da 

tutulmaktadır (Ahmet, 2007). 

 

Sürgün Çoğaltım Aşaması 

  
 Kallus oluşumu  

 Besin ortamları  

 Adventif tomurcuk oluşumu  

 Aksillar tomurcuk oluşumu (Babaoğlu ve ark., 2001). 

 

Kallus Oluşumu 

 

Kallus kültürü, bitkilerin değişik organ dokularının kallus (farklılaşmamış hücre yığını) 

oluşturmaya teşvik edilmesidir. Kallus elde etmek için kök, kotiledon, hipokotil, yaprak ayası, damar, 

çiçek durumu, embriyo (olgun ve olgunlaşmamış), gövde segmentleri vb. Bitki bölümleri eksplant olarak 

uygulanmaktadır. Kallus türleri, in vitro çoğaltımda, kültürde ortaya çıkan somaklonal varyasyondan 

faydalanmada, hücre süspansiyon kültürlerinin oluşturulması ve gen transferlerinin uygulanabilmesi 

amacıyla yapılmıştır. Kültüre alınmış hücre ve dokulardan yeni bir bitkinin etkili bir şekilde rejenere 

olması, ürün ıslahında biyoteknolojik yöntemlerin başarıyla uygulanması için kullanılmıştır. Kallus 

kültürlerinden bitki rejenerasyonu, bitki üretim programları için oldukça kullanışlı bir metottur. Bu 

nedenle kallustan bitki rejenerasyonu için etkili bir sistem kurulması, hücre ve doku kültür 

araştırmalarının başarı için gereklidir. İn vitro doku kültürlerinde kallus oluşumu ve oluşan kalluslardan 

bitki rejenerasyonunun düzeyi, temel olarak genotip  coğrafik orijin, donör bitkinin fizyolojik şartları, 

eksplant olarak kullanılan bitki organları, kültür ortamı ve bulanr arasındaki etkileşimden etkilendiği 

gözlemlenmiştir (Ahmet, 2007). 

 

Besin Ortamları 

 

İn vitro bitki doku, hücre ve organ kültürlerinin besi ortamlarında, çalışmanın amacına (doku 

farklılaşması ve gelişmesi, klonal çoğaltım, kallus oluşturma, köklendirme, sekonder metabolit üretimi, 

patojenden arındırılmış bitki eldesi, germplazmanın uzun veya orta süreli saklanması vb.) bağlı olarak 

farklı bitki büyüme düzenleyicileri kullanılır. Bitki büyüme düzenleyicileri bitkilerde büyüme, gelişme 

ve üreme gibi olayların düzenlenmesinden sorumludur. Temel olarak, bitki büyüme düzenleyicileri hücre 

bölünmesi, hücre uzaması ve hücre farklılaşması gibi faaliyetlerin düzenlenmesini içerir. İlk keşfedilen 

bitki büyüme düzenleyicileri oksinlerdir. Daha sonra, gibberellinler, sitokininler, absisik asit ve etilen 

tanımlanmıştır. Bu beş bitki büyüme düzenleyici grubu en çok bilinenlerdir. Bunlara ek olarak, 

poliaminler, oligosakkarinler, salisilatlar, jasmonatlar listeye yeni eklenenlerdir ve yenileri de eklenmeye 

devam etmektedir (Bektaş, 2014). 

Adventif Tomurcuk Oluşumu 

Yaprak koltuk altı ya da sürgün tepelerinin dışında herhangi bir yerde oluşan tomurcuklar “adventif 

tomurcuk” olarak da isimlendirilebilir. Kalluslardan sürgün farklılaşması da adventif tomurcuk olarak 

ele alınmasına rağmen, bu tomurcuklar kallus aşamasına gerek kalmadan doğrudan bir organ ya da organ 

parçasından da elde edilmiştir . Adventif sürgün çoğaltımı, mikroçoğaltım sistemlerinde en fazla 

kullanılan çoğaltım metottur (Aydın, 2010). 

 

Aksiller Tomurcuk Oluşumu 
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Mikroçoğaltım yöntemlerinden biri olan aksiller sürgün çoğaltımı, in vitro bitki çoğaltımının en 

basit tipidir ve aksiller tomurcuk gelişiminin uyartılması ile geliştirilmiştir. Bu çalışmalarda aksiller 

tomurcuklar dormansiyi kırmak ve sürgün dalları çoğaltmak için öncelikle bitki büyüme düzenleyicileri 

ile işlem görmektedir. Yeni sürgünler daha sonra birbirinden ayrılmakta ve bitki üretmek için 

köklendirme yapılmaktadır Alternatif olarak, sürgünler daha ileri çoğaltım için propagül olarak da 

gerçekleştirebilmektedir (Aydın, 2010). 

 

Sürgün Gelişimi ve Köklendirme Aşaması 

 

Üretilen bitkilerin sayısını belirlediği için, herhangi bir çoğaltma programındaki en önemli 

aşamadır. Bu aşamada istenilen ya da belirlenen bitki sayısını elde etmek için yeniden  alt kültür ve 

yeniden yapılan kültürlerle stok sürgünler üretilir.Besi ortamının fiziksel durumu, kimyasal içeriği ve 

inkübasyon koşulları sürgünlerin üretiminde oldukça önemli bir rol oynamıştır (Babaoğlu ve ark., 2001). 

 

Köklenme 

 

Proliferasyon besi ortamında çoğaltılan sürgünler, bitki türüne göre değişen uzunluklarda 

kesilerek, oksin içeren bir besi ortamda kültüre alınarak köklendirme işlemi yapılır (Onay ve ark. 2012). 

 

İklime Alıştırma (Adaptasyon) Ve Toprağa Aktarma 

İn vitro üretilen bitkiler doğrudan dış ortama bırakıldığında, fazla miktarda su kaybettikleri için 

birçoğu hemen öldüğü gözlemlenmiştir. Bu nedenle rejenerasyon sonucu oluşan bitkilerin kademeli 

olarak doğal gelişme ortamına alıştırılması gerekmektedir. Doğal büyüme ortamına alıştırma safhasında 

bitkicikler modern niteliklere sahip olmayan işletmede polietilen torbalarla kapatılır ve geçen zamanla 

birlikte torbada delikler açarak, dış ortama tedricen uyumu sağlanır veya ışık, sıcaklık ve nemin kontrol 

edilebildiği özel büyüme odaları veya kabinlerde dış ortama aktarılır. İn vitro ortamda köklenen 

bitkicikler doğrudan dış ortama aktarılırsa, hemen ölürler çünkü bu bitkilerde kutikula tam olarak gelişim 

göstermemiştir. Stoma fonksiyonlarının başlatılması ve fotosentezi uyarmak için, in vitro ortamda 

çoğaltılan bitkiciklerinin in vivo ortama aktarılmadan önce mutlaka iklime alıştırılmasıyla elde 
edilmiştir. Bu nedenle bu safha bütün çoğaltım sürecindeki en son ve en önemli durum ortaya çıkmıştır. 

Bu yüzden bu aşama ışık, sıcaklık ve nem ile ilgili koşulların optimizasyonuyla düzenlenmelidir (Onay 

ve ark. 2012). 

 
4. MİKROÇOĞALTIMDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR 

 

4.1. Vitrifikasyon 

  

İn vitro kültürlerde gelişen dokular sıvı ortam ile temas haline girdiklerinde yapıları bozulabilmekte 

ve en önemli fiziksel sorunlardan biri olan camsılaşma ortaya çıkabilmektedir. Camsılaşmanın 

mikroçoğaltım da önemli bir sorun olduğu ve gelişen bitkilerde zayıf palizat parankiması ve kütikula 

tabakası gelişimi, anormal yaprak, sap ve kök anatomisine neden olduğu gözlemlenmiştir, karanfilde 

camsılaşma sorununu çözmek için kültürlerin birkaç gün sıvı ortamda büyütüldükten sonra katı ortamda 

alt kültüre alınmasının etkili olduğunu gözlemlenmiştir. Yapılan araştırmalarda agar, gelrit ve şeker 

konsantrasyonu artışının, makro element karışım oranının değiştirilmesinin ve kültür kabında 
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havalandırmanın ve düşük bağıl nemin bitkilerin camsılaşma oranını azalttığı kaydedilmiştir (Özkaynak 

ve Samancı, 2003). 

 
4.2.Toksik Bileşiklerin Ortamda Birikmesi Ve Kararması 

 

Fenolik bileşikler ya da sekonder metabolitler, stres koşullarında bitkiler tarafından orataya çıkan 

maddelerin üretilmesidir. Bitki doku kültüründe bitkilerin çeşitli aşamalarda kesilmesi fenolik salınımına 

neden olduğu gözlemlenmiştir. Salınan Fenolik bileşenler besi ortamını oksitlemekte ve besi ortamında 

kararmaya neden olduğu gözlemlenmiştir. Kararmış besi ortamında besinlerin alınması engellendiği için 

zamanla eksplantlar kahverengileşerek (karararak) ölmektedir.Çeşitli bitki türlerinin, özellikle odunsu 

birçok bitkinin in vitro kültürü eksplant ve ortamda görülen kararma sorunu nedeniyle güçleştirildiği 

görülmektedir. Kararmanın, eksplantların kesik uçlarından salınan fenolik bileşiklerin fenoloksidazlar, 

peroksidazlar ile ya da hava yoluyla oksidasyonu sonucu oluştuğu kaydedilmektedir. Oksitlenmiş 

ürünlerin ve kinonların yüksek derecede reaktivite göstererek enzim aktivitesini inhibe ettiği ve bu 

şekilde eksplantların ölümüne yol açtığı gözlemlenmiştir. Ortamdaki toksik bileşenlerin oluşumunu 

önleyerek ya da bu bileşenleri nötralize ederek kararmanın zararlı etkilerinin ortadan kaldırmak için 

çeşitli stratejiler oluşturulmuştur (Ersalı ve ark., 2017). 

 

Fenoller okside olarak kahverengi ve kırmızımsı-kahverengi yapıda cisimciklere dönüşmekte ve 

bu haliyle mikroskop altında görülebilmektedirler. Fenolik maddelerin bitki bünyesinde üretimindeki 

artış; büyümenin azalması, protein sentezindeki azalma ve bitkiye dıştan yüksek dozda şekerlerin 

verilmesi ile ilişkilidir (Yalçın, 2011). 

 
4.3. Kontaminasyon 

 

Mikroçoğaltımda kültür başlangıcında eksplantların ve kültür ortamının mikrobiyal 

kontaminasyonlardan steril olması gerekmektedir. Şeker içeren ortamlar mikroorganizmaların gelişimi 

için uygun ortam sağlanmıştır. Mikroorganizmalar ortamda bazı toksik maddeler ortaya çıkarabilir ve 

besin ortamında bitkilerle rekabete girerek bitkilerin yapılarının bozulmasına veya ölmesine neden 

olduğu gözlemlenmiştir (Özkaynak ve Samancı, 2003). 

6. SONUÇ 

Bitki doku kültüründe alınan bitkinin bir parçasından hastalıksız ve ari bir bitkinin oluşması 

mümkündür. Bitki doku kültüründe yapılan çalışmaların sonucun da; ürün kalitesi ve miktarını 

artırılmasına çalışılmış aynı zaman da bakteri, funguslardan ari bir bitki eldesi yapılmıştır.  Yine bitki 

doku kültürü sayesinde  hastalık ve zararlılara karşı yeni bir mücadele yöntemi ortaya çıkmıştır. 

Mikroçoğaltım ile üretimdeki zorluklarının ortadan kaldırılması, zamana bağlı kalmadan daha hızlı, daha 

seri ve aynı anda aynı özelliğe sahip  (doku, form) binlerce bitkinin üretilmesiyle park bahçelerimize 

kazandırılması, ilaç ve besin sanayisi için hammadde temin edilmesi, bunun sonucunda da ülke 

ekonomisine ve yöre halkına katkı sağlayacak doku kültürü yöntemi açıklanmıştır. 
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Abstract 

 

This paper has described the presence of two genotypes of BVDV in mammalian cell lines and commercial foetal 

calf serum (FCS). The two pestivirus isolates were studied by using reverse-transcription polymerase chain 

reaction (RT-PCR) and nucleic acid sequencing. One of the isolates was identified as BVDV genotype 2, detected 

from FCS which had been used as the supplement of the sheep foetal thymus cell line (SFT-R). The other one was 

isolated from Crandell Feline Kidney (CrFK) cell line and relevant FCS and which was determined to be BVDV 

genotype 1. It is the first time genotype 2 was detected in Turkey. The results indicate that intensive efforts should 

be made to improve testing in suspected raw materials used in the production of biologicals.  

 

Keywords:  BVDV, contamination, genotype, foetal calf serum, pestivirus. 

 

1. INTRODUCTION 

Bovine Virus Diarrhoea Virus (BVDV) is a member of Pestivirus genus in the family of Flaviviridae (Heinz et 

al., 2000), and it is a ubiquitous pathogen for cattle. BVDV has diverged into two different genotypes (i.e. namely 

BVDV 1 and BVDV 2) on the basis of their 5’-untranslated region (UTR) sequences (Ridpath et al., 1994). These 

genotypes exhibit various pathologic features and clinical manifestations under natural conditions (Pellerin et al., 

1994). Foetal calf serum (FCS) is a very important component of cell culture studies that have been added in 

culture media in production processes of cell cultures due to involving rich substance. FCS obtained from the 

foetus of infected animals may possess some drawbacks such as viral contamination risk of the mammalian cell 

lines (Burgu et al., 1992, Harasawa and Mizusawa, 1995; Vilcek et al., 2001).  

The pestiviruses involving BVDV strains have been known as contaminants of biological materials used for human 

and animal health (Falcone et al., 1999; Giangaspero et al., 2001; Harasawa and Tomiyama, 1994). Possible 

sources of vaccine (particularly live viral vaccines) contamination are foetal calf serum, cell cultures or master 

seed vaccine virus stocks. The presence of BVDV in foetal calf serum and cell cultures has also been known for a 

long time (Falcone et al., 1999; Barkema et al., 2001) and is probably the cause of vaccine contamination. 

There have been numerous reports concerning the infections caused by the virus after treating biological materials 

contaminated (Barkema et al., 2001; Falcone et al., 2003).  This is important for the animals on the infection 

spectrum of BVDV and particularly the vaccines for veterinary use are taken into account. Unfortunately, the false 

positive results in routine laboratory performances might be revealed by using of the virus contaminated FCS.  

The aim of this study is to describe two different pestivirus genotypes detected in mammalian cell lines maintained 

with BVDV-contaminated FCSs and to characterize it by using nucleotide sequencing.  

 

2. MATERIALS AND METHODS 

In a routine control for intrinsic BVDV contamination, two cell lines (namely, Sheep Foetal Thymus-Riems (SFT-

R) (Cat no: 043, BFAV, Insel Riems, Germany) and Crandell Feline Kidney (CrFK) were strongly stained 

indicative positive with immunoperoxidase (IPX) assay described elsewhere (Saunders, 1977). The possible origin 

of contamination was considered commercial FCS used for the enrichment of the cell culture media. The cell 

cultures contaminated by BVDV and several FCS in laboratory stocks constituted the subject of this study.  

 

The RNA was extracted from SFT-R, CrFK and aliquots of FCS batches using High Pure Viral RNA extraction 

kit (Roche, France). Complementary DNA (cDNA) synthesis was performed using random hexamers and 

Moloney-Murine Leukemia Virus (M-MuLV) Reverse Transcriptase kit (Fermentas, Lithuania) according to the 

manufacturer. DNA amplification was performed with Taq-DNA polymerase (Fermentas, Lithuania). For PCR 
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three different targets (i.e. 5’-UTR, Npro, and BVDV-2) were selected for obtaining sufficient genetic data for 

further analysis of the viruses. For this purpose, a 288 bp DNA product was amplified by PCR from the 5’-UTR 

using primers 324 and 326 (Vilcek et al., 1994), a 738 bp product from Npro (p20) autoprotease gene (Vilcek et al., 

1997) was also amplified using BD1 and BD2 primers. In addition, the 106 bp DNA product was obtained using 

BVDV-2 specific primers described by (Ridpath et al., 1994).  

The purified PCR products with the PCR Clean-up kit (Sigma-Aldrich, The Netherlands) obtained from serum 

batches and cell lines were sequenced properly using PCR primers in Beckman Coulter CEQ 8000 automated 

sequencing device. The sequence similarity was checked against those deposited in GenBank using the Blast 

program (Altschul et al., 1997). The sequences of interest were aligned with those obtained from this study and 

analyzed using DNADIST and NEIGHBOR of PHYLIP 3.6.1 software. Phylogenetic relations between viruses 

were showed in phylogram drawn in Treeview program. 

 

3. RESULTS 

Expected sizes of DNA products were amplified using RNA’s from cell cultures and two batches of FCS (Table). 

It was interestingly found that cell lines individually (SFT-R and CrFK) were infected by different genotypes of 

BVDV related to FCS used in their culture supplement. Two different RT-PCR products (288 bp and 106 bp) of 

CrFK and SFT-R cell lines were showed in Figure 1. Nucleotide sequencing obtained from 5’-UTR products and 

subsequent phylogenetic analysis also indicated that the viruses infecting CrFK and SFTR cells were closely 

related to members of genotype 1 and genotype 2 of BVDV, respectively (Figure 2). Meanwhile, partial sequences 

from the Npro coding region revealed similar results at the end of phylogenetic analysis (data not shown). 

 

Table. Results of RT-PCR in test materials found positive with IPX assay. 

Test Material 
Primers directed for 

5’-UTR Npro (p20) BVDV-2 

SFT-R + + + 

CrFK + - - 

FCS (Lot#1) + - - 

FCS (Lot#2) + + + 

 

 

 

 
Figure 1. Products of RT-PCR from virus isolates CrFK-TR05 (Line 1) and SFTR-TR05 (Line 2) with 5’-

UTR panpesti generic primers and BVDV-2 specific primers, respectively. M: 100 bp Marker 

 

288 bp 
106 bp 

       M               1                2 
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Figure 2. Phylogenetic tree based on the 5'UTR sequence comparison from BVDV type 1 and type 2 strains, 

obtained by the neighbour-joining method. Numbers in the branches indicate the accession numbers of the 

pestivirus isolates given by GenBank. The scale bar indicates 10-nucleotide substitutions per 100 nucleotides. 

 

4. DISCUSSION 

Pestiviruses are frequently present in FCS and hence in cell cultures and the growth of which depends on FCS. In 

numerous reports, pestivirus contaminations originated from FCS in mammalian cell lines have been reported 

(Harasawa and Mizusawa, 1995; Vilcek et al., 2001). BVD viruses divided two biotypes: cytopathogenic (cp) or 

non-cytopathogenic (ncp). The detection of ncp BVDV viruses requires immuno-cytochemical techniques. IPX 

staining of CrFK and SFT-R cells is used routinely for screening intrinsic BVDV contamination. The routine 
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screening of cells with IPX technique showed its usefulness once more by periodic controls of cultured cells in 

use.  

The contamination of biological materials with BVDV by means of FCS used in different production steps has 

been reported elsewhere (Harasawa and Mizusawa, 1995; Makoschey et al., 2003). Given a high prevalence of 

BVDV contamination in FCS (Makoschey et al., 2003) led us to monitor BVDV contamination in our FCS batches 

in use. The IPX and RT-PCR screening revealed foetal serums used for cultivation of CrFK and SFT-R cells were 

contaminated by BVDV. Although our laboratory has not got any function of biological products for veterinary 

health, one should be remembered that these contaminations easily affect many applications in a research 

laboratory, which has also diagnostic responsibilities. RT-PCR was performed not only to confirm the presence of 

BVD virus in cells but also to obtain it. The comparative analysis of partial 5’-UTR and Npro sequences revealed 

two different genotypes of BVDV in infected cells. Based on the phylogenetic analysis in the current study, the 

virus isolated from CrFK cells was a member of BVDV genotype 1 whilst the second virus isolated from SFT-R 

cells had identified as BVDV type 2. For further decision into species-level which needs to be analysed in larger 

genome sequences for each virus as described elsewhere (Vilcek et al., 1994; Avalos-Ramirez et al., 2001).  

In the controls of the vaccines prepared for human use such as mumps, measles, rubella and poliomyelitis vaccines, 

pestivirus contaminations were detected and the source of these contaminations was reported to be FCS 

contaminated by pestivirus used in the propagation of the human diploid cell lines (Studer et al., 2002). Bovine 

originated pestiviruses do not cause any health problem in humans. These infected cells are used for preparing 

attenuated vaccines for ruminants and will be revealed for the sensitive host for the possible encounter with the 

pestiviruses (Falcone et al., 2003). As a matter of fact, such incidents were observed after the use of marker IBR 

vaccines and were reported to develop a BVDV infection in more than 70% of vaccinated animals with BHV-1 

marker virus (Barkema et al., 2001). 

BVDV type 2 strains were described firstly in North America and Canada (Ridpath et al., 1994; Pellerin et al., 

1994). In the USA, 54% of BVDV strains were typed as BVDV type 2 (Ridpath et al., 1994). Recent data reported 

that 5% of diagnostic samples in southern Germany (Beer and Wolf, 1999) and 3% of 61 samples from Lower 

Saxony were BVDV type 2 (Tajima et al., 2001). It has been well known that the trade of biological products has 

a potential importance due to the transfer of infections between countries as well as the importation of livestock. 

So far, there has been no scientific report describing the presence of BVDV type 2 in Turkey. This case report is 

the first description about BVDV type 2 found in cultured cells. The present situation should be carefully 

considered due to using BVDV genotype 1 and 2 contaminated vaccines consequential economic losses in 

veterinary use and the epidemiology of BVDV-2 infection in Turkey is taken into account. The “false positive” 

results in routine laboratory work due to the use of the contaminated FCS/cells should not be forgotten. Assuring 

the absence of pestiviruses is an important part of the quality control of biological products. Therefore, intensive 

efforts should be made to improve the testing of raw materials and final products for contamination with BVDV, 

otherwise may lead to unexpected incursions in the field in naive countries. The contamination risk of cell cultures 

and foetal calf serum by BVDV should be inspected in the process of viral vaccine production.  

 

5. CONCLUSION 

The results of the present study indicated that all raw materials used in the preparation of biological materials and 

diagnostic systems should be screened for the presence of intrinsic BVDV. It should not be forgotten that outbreaks 

caused contaminated by biologicals with novel strains or genotypes may lead to economic losses in livestock.  
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Abstract 

As a result of storms and severe winds, all damages in the planted trees are called windthrow. The categories 

include wind-fallen trees, storm-broken trees, leaning stems and trees with crown damage. In forest areas in a 

sudden, unplanned and undesirable way, the occurrence of thousands, even millions cubic meters of windthrow 

damages implies a catastrophe for the forest enterprises. Windthrow cause disruption of supply-demand balance 

in the forest products market, creating compulsory forestation programs, closing roads and interrupting 

transportation. In the past many European countries, particularly in Northern and Central Europe and strong 

windthrow in Turkey it was occurred. According to climate scientists, storms and winds leading to overturns will 

occur more frequently in the near future. For this reason, a good preliminary preparation is required for windthrow 

damage. The better the preparation, the better in the management of such a disaster and good management will 

increase success. Bolu Forest Regional Directorate (BFRD) (Bolu-Duzce Provinces) was defined as the study area. 

Windthrow areas have been identified and damaged tree information has been identified in these areas. As a result 

of the study, in 2017 Aksu Region in the province of Duzce and in 2017 Bolu province Alabarda, Ardic and 

Tasliyayla region of large amounts tree damage has occurred. In the study, recommendations were made about the 

preliminary preparations for windthrow damages. 

Keywords: Forestry, Windthrow, Bolu, Duzce 

1. INTRODUCTION 

As a result of storms and heavy winds, the overall damages in standing trees are called collectively as windthrow. 

In forest areas in a sudden, unplanned and undesirable way, the occurrence of thousands, even millions cubic 

meters of windthrow damages implies a catastrophe for the forest enterprises (Engur, 2010). 

In the past windthrow was formed many European countries, particularly in Northern, Central Europe and Turkey. 

10 million m³ in the south of Germany and Sweden in 1967, 17 million m³ in the northern part of Germany in 

1972, and about 25 million m³ of trees in Central Europe in 1984 were damaged by heavy wind and storm 

(FAO,1995). Figure 1 shows wind damage in forested areas in Turkey.  

According to climate scientists, storms and winds leading to windthrow will occur more frequently in the near 

future (Casals et all., 2004). For this reason, a good preliminary preparation is required for windthrow damage. 

The better the preparation, the better in the management of such a disaster and good management will increase 

success. 

Windthrow cause problems in the forest products market to disrupt the supply-demand balance, to create 

compulsory forestation programs, to generate changes in wildlife, to change the image in forests for recreational 

purposes. It also raises many problems such as obstructing the activities of the beneficiaries, blocking the roads in 

the mountainous areas and disrupting transportation, sometimes causing insect damage due to dried and dead trees, 

loss of wood raw materials due to fungal and bacterial activities (Engur, 2010). 
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Figure 28. Tree damage after wind in woodland. 

 

The winds at a rate of 15-28 m per second are defined as storms. Although storms are similar to winds, their effects 

on forests are quite different. It causes significant damages especially in coniferous tree species. The severity of 

the damage depends on the speed of the storm, its blowing in the form of continuous and periodic pulses. When 

storms blow into blows, they cause great damages on forest trees (Canakcioglu, 1993). These damages are grouped 

into four categories. The categories include wind-fallen trees, storm-broken trees, leaning stems and trees with 

crown damage (Figure 2). 

 

Figure 2. Tree damage types (a: wind-fallen, b: storm-broken, c: leaning stems, d: crown damage). 
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In this study, windthrow areas in Bolu Forestry Regional Directorate (Bolu-Düzce Provinces) were determined 

and damaged tree information was determined in these areas. In addition, recommendations were made on the 

necessary preparations for windthrow damage. 

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1 Study Areas 

BFRD has a total forest area of 1,036,829 ha including 504,468 ha normal forest area, 125,284 ha degraded forest 

area and 406,466 ha un-forested area. Due to its geographical location, the BFRD is located on the broken and 

rough terrain in the Western Black Sea Region of Turkey. The BFRD consists of 12 forest enterprise directorates 

and covers the whole of Bolu and Duzce provinces. Figure 3 shows the location and their borders of BFRD in 

Turkey. 

 

Figure 3. The location of BFRD's in Turkey, enterprise directorates and borders. 

 

2.2 Methods 

Windthrow areas occurring in the study area and damaged tree information in these areas have been determined 

from the minutes in the Regional Directorate, in Google Earth images and maps (Figure 4).   
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Figure 4. Google Earth image of windthrow fields. 

 

3. RESULTS  

In the study, the years with the highest tree damage are 2015 (Duzce/Odayeri), 2017 (Duzce/Aksu/Tatlidere) and 

2018 (Bolu/Aladag) (Table 1). In these years, the supply-demand balance in the forest products market in the 

regions was disturbed and necessary forestation programs were made. In the study, it was determined that wind 

direction and severity had a significant effect on windthrow. 

Table 29. Windthrow Damages in the Study Area 

Number Directorate Chief Allowable Cut (m³) Years 

1 Bolu Abant 102 2014 

2 Bolu Abant 100 2015 

3 Duzce  Samandere 98 2015 

4 Duzce  Samandere 2174 2015 

5 Bolu Abant 361 2015 

6 Bolu Abant 489 2015 

7 Bolu Abant 811 2015 

8 Bolu Bolu 1520 2015 

9 Bolu Bolu 1540 2015 

10 Duzce  Odayeri 20129 2015 

11 Duzce  Asar 5508 2015 

12 Bolu Abant 71 2016 

13 Bolu Cele 280 2016 

14 Bolu Bolu 277 2016 

15 Bolu Abant 57 2016 

16 Duzce  Odayeri 174 2016 

17 Duzce  Samandere 548 2016 

18 Duzce  Aksu 20000 2017 

19 Duzce  Cicekli 1070 2017 

20 Duzce  Tatlıdere 25316 2017 

21 Aladag Alabarda, Tasliyayla, Ardıc 30000 2018 
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4. DISCUSSION 

In this study, it has been determined that wind direction and severity have a significant effect on wind turnover. In 

another study, Tas (2017), developed risk map of wind damage by using GIS based mathematical model (Fuzzy 

Logic). When weighting the risk factors to analyze their relative effects on overall wind damage risk, it was 

revealed that the most effective factors were wind direction and speed, followed by slope and site quality factors.  

5. CONCLUSION 

Windthrow which affect large areas for forest enterprises are one of the biggest disasters that can be encountered. 

In such major damage areas, forest management managers should move fast, consider appropriate strategies for 

damage management and make the right decisions. 

The main factors affecting wind damage are stand characteristics (tree species, tree age, closure, bond class), 

topographic characteristics (elevation, slope, view), climate parameters (wind, precipitation) and soil depth. 

Factors that are more effective on the risk of wind damage should be identified to prevent or minimize storm 

damage. Risk maps should also be developed for forest areas with a risk of wind damage. 

Mixed stands should be established in forests where the risk of wind damage is high, and species that are resistant 

to wind damage should be given more space. The risk of wind damage is higher in areas with wind risks and in 

old stands. Management of such forests should be kept short. 

Natural curtains made of natural species will be used in the stand as well as artificial curtains installed in the wind 

resistant species (such as oak and pine). By determining the wind direction and intensity, the character of the wind 

should be determined well and terrestrial information should be considered in the management plans. Forests that 

are at risk of wind should be divided into sections according to the wind direction. In order to prevent the effect 

of wind on risky stands, wind curtain should be installed in the side partitions. 
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Özet 

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), yabancı literatürde Geographical Information Systems (GIS)’ın Türkçe 

literatürdeki karşılığı olup, pek çok iş kolunda veri girdisi, veri saklama, veri işleme, veri dönüştürme ve raporlama 

vs. gibi konularda kolaylık sağlayan bir teknolojidir. Özellikle mühendislik alanında sunduğu üç boyutlu (3D) ve 

bütünleşik çalışma imkânlarıyla ön plana çıkan Arc-GIS programı kullanılarak Arc-Map arayüzü üzerinde 

herhangi bir sayısal yükseklik modeli (SYM) altlığında topoğrafik bilgiler işlenebilir, “Hydrology” modülü 

yardımıyla bir hidrolojik model oluşturulabilir. Bu çalışmanın amacı, havzaya ait parametrelerin tespiti ve DSİ 

Sentetik Yöntemi, Bölgesel Taşkın Frekans Analizi (BTFA), Mockus Yöntemi, Snyder Yöntemi ve Mc. Math 

Yöntemi gibi yöntemlerin havzaya uygulanabilirliğinin kontrolünün ardından seçilecek en uygun yöntemle 

yinelemeli taşkın debilerinin belirlenmesidir. Çalışma Aras Havzası içerisinde yer alan, Kars/Merkez’den geçen 

Kars Çayı’nı kapsamaktadır. Merkez Bayrampaşa’dan geçen ve akışın bir kısmının menfezlerle kontrol edildiği 

kuru derenin Kars Çayı’na katıldığı nokta baz alınarak su kolları ve havza alanları elde edilmiştir. Yapılan 

çalışmada yaklaşık 2420.5 km2 havza alanı içerisinde akışa katkı sağlayan 190.84, 168.5, 365.36, 184, 373, 

102.18, 53, 151.17, 225.4, 79.37 ve 150.46 km2 alanlarında on bir adet alt havza tespit edilmiştir. Bu havza 

karakteristikleri ve tasarlanan hidrolojik model üzerinde gerçekleştirilen arazi ve bitki örtüsü incelemeleri ve de 

oluşturulan hidrograflar yardımıyla elde edilen suyun toplanma süreleri değerlendirilerek havzalara en uygun 

taşkın debisi hesaplama yöntemi seçilmiştir. Arazi ve bitki örtüsü incelemesi ampirik akış katsayılarının ve akış 

eğri numaralarının tespitinde kullanılmıştır. Bu inceleme için A.B. kapsamında 1985 yılında başlatılan; 1990 

yılının referans alındığı; 2000, 2006 ve 2012 yıllarında güncellenen 44 sınıfta arazi örtüsü envanteri barındıran 

CORINE Land Cover çalışmasından yararlanılmıştır. Sonuç olarak, CBS programlarında tasarlanan bir hidrolojik 

modele ait havza parametrelerinin belirlenmesi, gerekli program modüllerinin sağladığı imkân ve kolaylıklar göz 

önünde bulundurulduğunda detaylı ve hızlı bir çalışma ortamı sunmakta; düzenli verilerin sistemli bir şekilde 

kullanılması halinde ise gerçeğe en yakın ve güvenilir sonuçlar verdiği görülmektedir.  

Anahtar Kelimeler: Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS), ArcGIS, ArcMap, Kars Çayı, Havza Karakteristikleri, 

Sayısal Yükseklik Modeli (SYM), Hidrolojik Model, CORINE Land Cover 

 

1. GİRİŞ 

Taşkınlar her ne kadar olağan bir doğa olayı gibi gözükse de sonuçları insan ve toplum yaşamı üzerinde oldukça 

etkilidir. 1975-2009 yılları arasında çeşitli nedenlerle Türkiye’de gerçekleşmiş taşkınlara yönelik bilgiler Tablo 

1’de verilmiştir (Altundal, 2010). Yağış rejimindeki değişikliklerin ve tektonik hareketlerin etkisinin dışında 

taşkınların son yıllarda daha sık görülmesindeki nedenler; yanlış yapılaşma, dere yataklarının daraltılıp yok 

edilmesi ve bitki örtüsündeki tahribatlardır. Taşkın zararlarını en aza indirmek için bu nedenler hakkında toplum 

bilinçlendirilmeli; yapılacak kanal, menfez, köprü vb. gibi yapılar güvenilir çıktılar doğrultusunda tasarlanmalıdır.  

Bu çalışmada Aras Havzası içerisinde yer alan alt havzalardan Kars Çayı Havzası çalışma bölgesi olarak 

seçilmiştir. Çalışmanın amacı Kars/Merkez Bayrampaşa’dan geçen ve akışın bir kısmının menfezlerle kontrol 

edildiği kuru derenin Kars Çayı’na katıldığı nokta baz alınarak bir CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) programı 

(ArcGIS/ArcMap-Hydrology) yardımıyla elde edilecek hidrolojik verilerle (havza sınırları, havza ağırlık merkezi, 

havza alanları, su kolları ve uzunlukları vb.) birlikte değişik tekerrür yıllarında meydana gelebilecek muhtemel 

taşkınların debilerini en uygun yöntemleri kullanarak hesap etmektir.    

 

mailto:necip.fazil.akkoc@gazi.edu.tr


International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                          1806 

 

 

Tablo 1. 1975-2009 Döneminde Türkiye’de Meydana Gelen Taşkınlar ve Olumsuz Etkileri 

Yıllar Taşkın Sayısı Ölü Sayısı 

Su Altında 

Kalan Alan 

(ha) 

Toplam Ekonomik Zarar ($) 

1975-1979 160 85 120.000 57.000.000 

1980-1989 152 63 190.000 1.500.000.000 

1990-1999 102 310 250.000 2.000.000.000 

2000-2009 281 176 250.000 160.000.000 

TOPLAM 695 634 810.000 3.717.000.000 

 

Çalışma kapsamında baz alınan noktanın çevrelediği ana havzada akışın toplandığı on bir adet alt havza tespit 

edilmiştir. Çalışma süresince, toplamda on ikiyi bulan bu havzaların hidrolojik verilerinin elde edildiği ArcGIS 

çıktıları, yinelemeli taşkın debisi yöntemleri ve kullanım kriterleri ve sonuçlar kısmında da elde edilen veriler 

sunulacaktır. Tartışma bölümünde ise elde edilen sonuçlar değerlendirilecektir. 

2. MATERYAL VE METOD 

2.1 ArcGIS/ArcMap-Hydrology  

Oluşturulacak akım modeli için bir sayısal yükseklik haritası kullanılmıştır (https://earthexplorer.usgs.gov). 

Sayısal yükseklik haritası topoğrafyanın konum ve koordinat bilgilerini içermesi ve çalışılan bölgenin harita 

projeksiyonuna uyarlanabilmesi açısından önemlidir.  

2.1.1 Fill (Yağış Yüzeyi Taraması) 

Spatial Analyst Tools>Hydrology>Fill komutu sayısal yükseklik haritasını akışın sağlıklı oluşabilmesi için tarar. 

Yükseklik haritası içerisinde doğal akışı engelleyebilecek eksik yahut hatalı verileri düzeltir (Şekil 1). 

Şekil 1. Fill (Yağış Yüzeyi Taraması) 
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2.1.2 Flow Direction (Akış Yönlerinin Belirlenmesi) 

Spatial Analyst Tools>Hydrology>Flow Direction komutu akış yönlerini sekiz yönlü bir akış modeli oluşturarak 

belirler (Şekil 2). 

Şekil 2. Flow Direction (Akış Yönleri) 

2.1.3. Flow Accumulation (Akım Birikintisinin Oluşturulması) 

Akış yönlerinin belirlenmesinden sonra bir sonraki işlem akışın birikeceği güzergâhları oluşturmaktır. Bunun için 

Spatial Analyst Tools>Hydrology>Flow Accumulation komutu kullanılır (Şekil 3).  

Şekil 3. Flow Accumulation (Akım Birikintisi) 

2.2. Havza ve Alt Havzaların Belirlenmesi 

2.2.1. Snap Pour Point (Havza Boşaltım Noktalarının Tespiti) 

Oluşturulan akım birikintisi üzerinde çalışılacak havza alanının belirlenmesi için havza boşaltım noktasının 

programa tanıtılması gerekmektedir. Bu işlem için Spatial Analyst Tools>Hydrology>Snap Pour Point komutu 
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kullanılır. Komutu kullanırken akım birikintisi üzerinde çalışılacak havzanın boşalacağı nokta dikkatli seçilmelidir 

(Şekil 4). 

2.2.2. Watershed (Havza Drenaj Alanlarının Belirlenmesi) 

Akım birikintisi üzerinde eş projeksiyonlu bir başka Data Frame yahut ArcGIS ile bütünleşik çalışabilen bir 

uydudan görüntüleme programı yardımıyla havza boşaltım noktaları dikkatlice seçildikten sonra Spatial Analyst 

Tools>Hydrology>Watershed komutu ile havza drenaj alanları tespit edilir. Çalışmak istenilen diğer alt havza 

drenaj alanları da aynı şekilde belirlenir (Şekil 4). 

Şekil 4. Watershed (Havza Drenaj Alanlarının Belirlenmesi) ve Snap Pour Point (Boşaltım Noktalarının Seçimi) 

2.2.3. Raster Calculator (En Uzun Su Kollarının Tespiti) 

Şekil 3’te gösterildiği üzere bir akım birikintisi oluşturulmasının ardından taşkın debisi hesaplarında küçük havzalı 

ve akıma katkısı çok az olacak su kollarının akım modelinden ayrılması için akım birikintisi üzerinde bir eşik 

değer tanımlanarak programın oluşturduğu grid sistemde istenilen büyüklükteki hücre sayısının işleme dâhil 

edilmesi Spatial Analyst Tools>Map Algebra>Raster Calculator komutuyla sağlanır (Şekil 5).   

Şekil 5. Raster Calculator (En Uzun Su Kollarının Tespiti) 
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Belirlenecek eşik değer akım birikintisi işleminde programın oluşturacağı hücre sayısının nicel büyüklüğüne göre 

belirlenir. Eğer istenirse oluşturulan akım modeli Google Earth gibi herhangi bir uydudan görüntüleme 

programından yararlanılarak kontrol edilebilir yahut düzenlenebilir.  

2.3. Meteorolojik Bilgiler ve Thiessen Poligonu 

Yağışın nasıl akışa geçtiğinin bilinmesi için öncelikle havzayı kapsayan MGI (Meteoroloji Gözlem İstasyonu) 

yağış kayıtlarının tespit edilmesi gerekir. Çalışılan havzayı kapsayan MGI’ler ve gün içinde ölçülmüş en yüksek 

yağış kayıtları (DSİ 24. Bölge Müdürlüğü) tespit edildikten sonra yağışlar, olasılık dağılım fonksiyonları 

kullanılarak en uygun dağılımın seçildiği belirli tekerrür yıllarına göre düzenlenir (Tablo 2). İstatistik olasılık 

dağılımları için Normal Dağılım (Gaussian D.), Log-Normal Dağılımı (LN), 2 ve 3 Parametreli Log-Normal 

Dağılımları (LN2, LN3), Log-Pearson Type III Dağılımı (LPT3) ve Gumbel Dağılımı (G) yağış değerlerine 

uygulanmıştır. Sonuçlar belirlenirken değerlere Kolmogorov-Smirnov (Stephens, 1992) dağılışa uyum testi 

uygulanmıştır.  

Elde edilen yinelemeli yağışı akışa geçirmek için çalışılan havza için ortalama bir yağış değeri seçilmelidir. Bu 

yinelemeli ortalama yağış yüksekliklerinin tespiti için meteoroloji gözlem istasyonlarının konumları itibariyle bir 

alansal dağılım şematize edilir. Bu işlem Thiessen Poligonu (Usul, 2009) çizilerek gerçekleştirilir. Hangi istasyon 

verisinin hangi alanda ve hangi temsil yüzdesiyle etkili olduğu bu poligon yardımıyla belirlenir. ArcGIS 

yardımıyla oluşturulan on iki adet poligon Şekil 6-7’de gösterilmiştir. 

Tablo 2’de belirtilen Havalimanı istasyonu için veriler temin edilemediğinden bu istasyon için veriler çevre 

istasyonlar baz alınarak Ağırlık Ortalama Metodu (Usul, 2009)  kullanılarak tahmin edilmiştir. 

2.4. CORINE Land Cover 

Akışın sağlıklı tahmin edilebilmesi için arazi kullanımı ve bitki örtüsü bilgilerine ihtiyaç vardır. Copernicus Global 

Land Service (CGLS), yeryüzü gözlemi için Avrupa’da pilot uygulama olan Copernicus'un Arazi İzleme Çekirdek 

Hizmetinin (LMCS) bir bileşenidir. The Global Land Service, küresel ölçekte ve orta ila düşük mekânsal 

çözünürlükte, arazi yüzeyinin durumu ve evrimi üzerine bir dizi nitelikli biyo-jeofiziksel ürün üretmektedir. 

Ürünler bitki örtüsü, su döngüsü, enerji bütçesi ve karasal kriyosferi izlemek için kullanılır 

(https://land.copernicus.eu/global/). 

Bu yapı altında A.B. kapsamında 1985 yılında başlatılan; 1990 yılının referans alındığı; 2000, 2006 ve 2012 

yıllarında güncellenen, 44 sınıfta arazi örtüsü envanteri barındıran CORINE Land Cover çalışmasından 

yararlanılarak arazi kullanımı ve bitki örtüsü bilgisi işlenmiş ve bu sayede akış eğri numaraları hesaplanmıştır.  

Tablo 2. Yinelemeli Yağış Yükseklikleri 

İst. 

No 
İstasyon 

Adı 

Gözlem 

Süresi 

(yıl) 

İstatistik Uygunluk 

Testi Sonucu 

Yinelemeli Yağış Yükseklikleri (mm) 

P2 P5 P10 P25 P50 P100 P500 P1000 

1 Bozkuş 22 Gumbel Dağılımı (G) 26.72 36.39 42.79 50.88 56.88 62.83 76.60 82.51 

2 Kağızman 41 Log-Normal 3 (LN3) 26.86 36.36 43.01 51.78 58.57 65.44 82.36 90.24 

3 Kars 81 Log-Normal 3 (LN3) 27.56 36.20 42.35 50.57 57.02 63.58 79.96 87.66 

4 Kötek 26 Gumbel Dağılımı (G) 22.84 28.38 32.04 36.67 40.10 43.51 51.39 54.78 

5 Pazarcık 31 Log-Normal 3 (LN3) 38.90 50.87 58.45 67.71 74.46 80.97 95.96 102.52 

6 Sarıkamış 80 Log-Normal 2 (LN2) 28.52 39.36 46.58 55.78 62.70 69.53 85.85 93.22 

7 Selim 28 Gumbel Dağılımı (G) 30.10 40.21 46.91 55.37 61.64 67.87 82.27 88.46 

8 Susuz 26 Normal Dağılım (N) 26.34 31.44 34.11 36.96 38.81 40.45 43.78 45.09 

9 Şenkaya 18 Gumbel Dağılımı (G) 24.36 32.44 37.79 44.54 49.56 54.53 66.03 70.98 

10 Havalimanı Kayıp Data 28.03 36.80 43.00 51.22 57.64 64.15 80.33 87.90 
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Şekil 6. Alt Havzalar Thiessen Alanları                                Şekil 7. Ana Havza Thiessen Alanları 

 

2.5. Havza Parametrelerinin Belirlenmesi 

Oluşturulan dijital çalışma sayfası üzerinde gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra ArcGIS geometrik hesaplamaları 

seçilen proje koordinat sistemi üzerinde ve istenilen birimlerde yapabilmektedir. Okunan havza parametreleri 

Tablo 3’teki gibidir. 

Tablo 3. Havza Parametreleri 

No Hidrolojik Bilgiler Alan (km2) L (km) Lc (km) Arazi Eğri Numarası 

1 Ana Havza 2420.43 99.77 42.11 80 

2 1. Alt Havza 190.84 32.66 16.86 79 

3 2. Alt Havza 168.5 25.89 13.86 79 

4 3. Alt Havza 365.36 37.02 18.035 80 

5 4. Alt Havza 184.08 26 14.485 79 

6 5. Alt Havza 373.02 50.56 30.91 78 

7 5-1. Alt Havza 102.18 21.5 14.34 80 

8 5-2. Alt Havza 52.87 22.65 13.47 76 

9 6. Alt Havza 151.17 36.22 21.87 78 

10 7. Alt Havza 225.41 35.88 19.4 80 

11 7-1. Alt Havza 78.69 20.76 13.93 80 

12 8. Alt Havza 150.46 31.15 19.18 81 

2.6. Taşkın Debisi Hesaplama Yöntemleri ve Kullanım Kriterleri 

2.6.1. Bölgesel Taşkın Frekans Analizi (BTFA) 

Havza içerisinde yahut havzaya en yakın akım gözlem istasyonları (AGI) belirlenir. Rasatlar ortalama yağış 

hesabında olduğu gibi olasılık dağılım fonksiyonlarına sokularak istasyonların her biri için en uygun tekerrürlü 
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akım değerleri belirlenir. Belirlenen akım değerleri, 2 yıl tekerrürlü taşkın debisine bölünerek değerler boyutsuz 

hale getirilir. AGI rasatları göz önünde bulundurularak Q2-A (Akım-Zaman) taşkın zarfı oluşturulur. Havza drenaj 

alanlarına taşkın zarfından yararlanılarak tekabül eden akım değerleri bulunur ve boyutsuz değerlerle çarpılarak 

yinelemeli taşkın değerleri hesap edilir. Bu yöntem gözlem kayıtları bulunan her havzada uygulanabilir. (Önöz, 

1992) 

2.6.2. Mockus Yöntemi 

Yöntem itibariyle bir sentetik birim hidrograf yöntemi olmasının yanında hidrografları bir üçgen formunda 

tanımlar. Akım gözlem kayıtlarının bulunmadığı ve suyun toplanma süresinin 30 saatten az olduğu havzalarda 

uygulanır. (Çelik, 2012)  

2.6.3. DSİ Sentetik Birim Hidrograf Yöntemi 

Bir birim hidrograf yöntemidir. Boyutsuz birim hidrograf koordinatları yardımıyla 2 saatlik yağışa ait birim 

hidrografı hesap eder. Farklı tekerrür yıllarındaki taşkın debileri, oluşturulan birim hidrografın ötelenmesi ve 

süperpozisyonu ile bulunur. Drenaj alanında uzun süreli ve güvenilir akım rasatları bulunmayan ve drenaj alanı 

1000 km2’yi aşmayan havzalarda tercih edilir. (Çelik, 2012) 

2.6.4. Snyder Yöntemi 

Sentetik birim hidrograf bulma metotlarından biri Snyder (1938) tarafından verilmiştir. Snyder A.B.D.’de Appalaş 

dağlarının bulunduğu yüksek yerlerde alanları 26 ile 26.000 km2 arasında değişen havzaları incelemiş ve standart 

bir hidrograf belirlemiştir. Hidrografı tarif etmek üzere üç parametre (taban süresi. pik debi ve havza gecikmesi) 

kullanmıştır (Usul, 2009). 

2.6.5. Mc. Math Yöntemi 

Bu yöntem genellikle her büyüklükteki düz arazide, yüzeysel drenaj kanallarının kapasitelerinin belirlenmesinde 

daha güvenilir sonuçlar vermektedir. Dik meyilli yamaçlardan beslenen yan derelere uygulanmamalıdır. (Koçyiğit, 

2015) 

3. SONUÇ  

Bölgesel Taşkın Frekans Analizi (BTFA) akım rasatlarına dayandığı için her havzada rahatlıkla uygulanabilmiştir. 

Bu yöntemde bölgedeki rasatlar uzun süreli ve güvenilir olmalıdır. Mockus Yöntemi bütün alt havzalarda ve ana 

havzada uygulanmış olup su toplanmasının en uzun sürdüğü 21.5 saat ile yaklaşık 2500 km2 drenaj alanı içeren 

ana havzadır. DSİ Sentetik Birim Hidrograf yöntemi havzalarda yeterli MGI rasatları bulunduğundan 

uygulanabilmiştir fakat 1000km2’yi aşan havzalarda uygulanmamıştır. Snyder yönteminin ise 26-26.000 km2 

drenaj alanlarına kadar çalışılması uygun görülmüştür fakat Snyder’in tarif ettiği birtakım havza karakteristikleri 

(örn. Cp ve Ct) havzaya özel katsayılar olduklarından ve rasat yapılmamış havzalarda hesap edilmeleri mümkün 

olmadığından alt havzalara uygulanamamıştır. Ana havzada ise arazinin durumuna göre bu katsayılar kabul 

edilmiştir. Mc. Math yöntemi çalışılan havzaların meyilli olmasından dolayı tercih edilmemiştir. Çalışma sonucu 

elde edilen çıktılar Tablo 4’te sunulmuştur. 

4. TARTIŞMA 

Taşkınların doğal gelişimini önlemek her ne kadar mümkün olmasa da onlarla yaşamak öğrenilmeli ve toplum 

hayatına mesnet oluşturan mimari, doğal yapı tahrip edilmeden ve en güvenilir hesaplamalarla 

projelendirilmelidir. CBS programlarının ve gelişen teknolojinin proje ön çalışma aşamalarında zamandan tasarruf 

sağlaması; aynı zamanda da dijital, güncellenebilen ve detaylı bir çalışma alanı sunması gibi imkânların üzerinde 

durulmalıdır. Bu imkânları uygun format ve işlevsel algoritmalarla birlikte kullanmak gerekirken bir diğer yandan 

da temelleri olasılığa dayanan dinamik bir döngünün üzerinde çalışıldığı unutulmamalıdır. Bütün bu kolaylıklarla 
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birlikte en değerli işin, girdi-yöntem-çıktı ilişkisinin mühendislik hafızasıyla muhakeme edilmesi ve 

değerlendirilmesi olduğuna dikkat çekilmelidir. 

Tablo 4. Ana Havza ve Alt Havzalarda Hesap Edilen Tekerrürlü Taşkın Debisi Değerleri 

 

TEŞEKKÜR  

Çalışmama kurumsal danışmanlık yapan DSİ 24. Bölge Müdürlüğüne ve yardımcı danışmanım DSİ 24. Bölge 

Havza Yönetimi İzleme ve Tahsisler Şube Müdürlüğü Hidroloji Başmühendisi Murat Sezer’e teşekkür ederim.  

KAYNAKLAR 

USGS, Science for a changing world: https://earthexplorer.usgs.gov [Erişim 28.05.18] 

Altundal, M., T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, DSİ 2. Bölge Eski Müdürü, Dünya Su Günü Semineri: Taşkınların 

Ekonomik Boyutları, Afyon, 22-24 Mart 2010 

T.C. Tarım ve Orman Bakanlığı, Kars, DSİ 24. Bölge Müdürlüğü, Havza Yönetimi İzleme ve Tahsisler Şube 

Müdürlüğü 

Stephens, M. A., U.S.A., California, Stanford University, Department of Statistics, An Appreciation of 

Kolmogorov’s 1933 Paper, Technical Report No:453, 1992 

Usul, N., Middle East Technical University, Engineering Hydrology (3rd Ed.). "METU Press", 2009, 57-62 pp 

and 198-200 pp 

The Copernicus Global Land Service (CGLS), Providing bio-geophysical products of global land surface: 

https://land.copernicus.eu/global/products/lc [Erişim 21.10.18] 

Önöz, B., İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, Bölgesel Taşkın Frekans Analizi, 

1992 

Çelik, H. E., ÇEM Sel Kontrolü Semineri: Sel Kontrolünde Hidroloji, Afyon, 15-17 Şubat 2012 

Koçyiğit, Ö., Gazi Üniversitesi, Yayınlanmamış Ders Notları, 2015 

1. Havza 5-2. Havza

Yöntem Q2 Q5 Q10 Q25 Q50 Q100 Q500 Q1000 Yöntem Q2 Q5 Q10 Q25 Q50 Q100 Q500 Q1000

Mockus 14,32 34,33 51,40 76,78 98,23 121,20 182,13 212,12 Mockus 2,71 10,86 18,62 30,62 40,95 52,08 81,67 96,19

Sentetik 12,86 28,46 42,09 62,67 80,03 98,59 147,75 171,90 Sentetik 2,73 8,49 13,92 22,09 29,43 37,36 58,40 68,71

BTFA 13,24 21,89 28,43 37,63 45,02 53,37 75,31 86,15 BTFA 5,37 8,88 11,53 15,27 18,26 21,65 30,55 34,95

2. Havza 6. Havza

Yöntem Q2 Q5 Q10 Q25 Q50 Q100 Q500 Q1000 Yöntem Q2 Q5 Q10 Q25 Q50 Q100 Q500 Q1000

Mockus 16,88 42,04 63,74 96,16 123,66 153,16 231,58 270,22 Mockus 17,61 41,72 61,38 89,46 112,29 136,17 196,23 224,16

Sentetik 13,24 29,82 44,34 65,76 83,78 103,01 153,74 178,60 Sentetik 16,30 37,50 55,20 80,49 101,04 122,55 176,65 201,80

BTFA 12,13 20,06 26,04 34,48 41,24 48,90 69,00 78,93 BTFA 11,24 18,58 24,13 31,94 38,22 45,30 63,93 73,13

3. Havza 7. Havza

Yöntem Q2 Q5 Q10 Q25 Q50 Q100 Q500 Q1000 Yöntem Q2 Q5 Q10 Q25 Q50 Q100 Q500 Q1000

Mockus 18,41 44,88 67,36 100,54 128,36 158,06 235,81 273,45 Mockus 10,16 28,02 43,29 65,64 84,05 103,59 152,84 175,54

Sentetik 18,01 38,65 55,47 81,00 102,86 126,68 189,08 219,30 Sentetik 11,22 27,34 41,52 62,69 80,37 99,15 146,51 168,35

BTFA 20,90 34,55 44,87 59,39 71,05 84,24 118,87 135,98 BTFA 14,88 24,61 31,95 42,30 50,60 59,99 84,66 96,84

4. Havza 7-1. Havza

Yöntem Q2 Q5 Q10 Q25 Q50 Q100 Q500 Q1000 Yöntem Q2 Q5 Q10 Q25 Q50 Q100 Q500 Q1000

Mockus 9,91 26,90 41,53 63,11 81,01 100,12 148,56 170,92 Mockus 6,77 20,44 32,43 50,20 64,95 80,68 120,46 138,76

Sentetik 9,49 22,39 33,95 50,82 64,69 79,42 116,51 133,64 Sentetik 5,44 14,21 21,94 33,21 42,46 52,26 78,16 90,08

BTFA 12,91 21,34 27,71 36,69 43,89 52,03 73,42 83,99 BTFA 7,10 11,75 15,25 20,19 24,15 28,63 40,41 46,22

5. Havza 8. Havza

Yöntem Q2 Q5 Q10 Q25 Q50 Q100 Q500 Q1000 Yöntem Q2 Q5 Q10 Q25 Q50 Q100 Q500 Q1000

Mockus 12,01 38,75 62,77 98,88 129,35 161,88 246,66 287,41 Mockus 10,94 29,46 45,17 68,07 86,85 106,76 156,64 179,44

Sentetik 13,22 34,99 54,01 82,63 106,37 131,58 200,17 233,11 Sentetik 9,82 24,23 36,41 53,93 68,17 83,18 121,81 139,49

BTFA 21,21 35,06 45,53 60,27 72,10 85,47 120,62 137,98 BTFA 11,20 18,52 24,05 31,84 38,09 45,15 63,72 72,89

5-1. Havza Ana Havza

Yöntem Q2 Q5 Q10 Q25 Q50 Q100 Q500 Q1000 Yöntem Q2 Q5 Q10 Q25 Q50 Q100 Q500 Q1000

Mockus 10,28 28,58 44,31 67,40 86,58 106,86 159,02 183,85 Mockus 56,06 144,67 220,48 332,37 425,78 525,34 782,77 905,40

Sentetik 8,32 21,43 32,35 48,14 61,09 74,69 110,22 127,32 Snyder 43,65 95,63 138,09 210,61 272,21 338,16 509,67 591,72

BTFA 8,54 14,11 18,33 24,26 29,02 34,40 48,55 55,54 BTFA 78,93 130,50 169,46 224,31 268,36 318,14 448,94 513,56
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ABSTRACT 

Lean manufacturing provides to minimize the wastes in a system and there are lots of decision 

making points in adaption of the new system. In this point, the multi-criteria decision making methods 

can help the decision makers to make better decisions by creating appropriate options where uncertainly, 

complexity, and conflicting goals are present. In this study, the supermarket location of the kanban 

system, which will be used in a lean manufacturing system in an automotive supplier industry, was 

determined by Analytical Network Process (ANP) approach. Therefore, it is aimed to 

find the optimum location by comparing three possible supermarket locations with 4 main criteria and 

9 sub criteria. For this purpose, three alternative locationshave been evaluated by considering the criteria 

of labor used, production area, conformity of 5S system and user friendliness. In conclusion, the best 

location for the supermarket was proposed based on the evaluations by the management of the shop-floor 

in the firm. 

 

1.INTRODUCTION 
Decision making process exists in the basis of all management functions. Therefore, making the 

right decisions is important to gain advantages in the management of the production or service systems. 
In this situation, the Multi Criteria Decision Making Methods help the decision makers to make better 

decisions by creating appropriate options in cases of uncertainty, complexity and conflicting goals (Hahn, 

2003). 

One of the methods used in decision making problems is the Analytical Hierarchy Process (AHP), 

which was developed and brought into literature by Thomas L. Saaty.AHP is a theory of relative 

measurement based on paired comparisons determining priorities for factors (Saaty, 2007). In the 

implementation of AHP is the separation of the non-structural decision into its components and 

organizing it in a hierarchical order. In addition to this, it is assumed that the factors that are at the same 

level in the hierarchical structure are independent of each other and that the factors have no effect on 

each other. However, many factors affecting decision making problems in real life interact with each 

other and making the best decision requires that these relations be taken into consideration. Besides, the 

Analytical Network Process is a more general form of AHP, describing the relationships and aspects 

between the components and expressing them as series. 

In the following sections of this study, kanban system, which is one of the lean production 

techniques used by companies to reduce costs and gain an advantage in the competitive market,is briefly 

mentioned. Then, the structure of ANP method is given.In the application section, the stages of the 

supermarket location determination problem created by ANP method, criteria and the weights given to 

these criteria arepresented. In the conclusion section, the results are evaluated. 

 

2. LEAN PRODUCTION AND KANBAN SYSTEM 

In a competitive environment, enterprises have to provide the consumers’ requirements in their 

products such as amount, price and etc.While providing these requirements, enterprises carry on their 

production activities in an environment with varying demands, price, quality, time, production capacity, 

mailto:*saydogan@nursankd.com
mailto:safakkiris@gmail.com
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raw materials, semi-manufactured products and components.In such an environment where there is a lot 

of variability, enterprises need to fulfill their production planning and control activities effectively in 

order to use their existing resources(Koçak, 2008).  

Firms should respond to customer demands as soon as possible with their minimum resources by 

using all production factors in the flexible way and always seek to realize all of their potentials. (Bağcı, 

2006). Under such challenging conditions, both efficient production and fulfilling customer requirements 

can only be put in practice by Just In Time production. Just In Time production from process design to 

production planning in a firm; is a production philosophy that every department should adopt and 

maintain from product design to inventory control. One of the most important building blocks of Just-in-

Time Production is the establishment of the pulling system. 

Production in pull systems, the program is scheduled according to the requirement of the final 

customer demand. Each process produces its own production by pulling the required product from the 

previous process at the required amount and time. Kanban system, which is the most widely used type 

of pull system, was first applied by Taiichi Ohno in Toyota. 

 

3. ANALYTIC NETWORK PROCESS 
The analytic hierarchy process developed by Thomas L. Saaty that takes into account the 

quantitative values as well as the qualitative values, unlike classical decision making techniques. The 

Analytical Hierarchy Process models the decision making problems in a hierarchical structure in one way 

(Saaty, 2001).At the top of the hierarchy is a purpose, and under this objective, there are options at the 

bottom of the criteria, sub-criteria and hierarchy respectively.Within this hierarchical structure, the 

criteria at the same level are independent from each other and the impact of the criteria on each other in 

the decision-making process is not taken into account.Contrary to this, it is only possible to make the 

right decision in real life by taking into consideration the relations between the criteria of the decision 

problem.ANP takes into account the relationships between the decision criteria and eliminates the 

necessity of modeling by adhering to a single direction of the decision problem.ANP method consists of 

identifying problems, relationships and ways between components, and displaying them as a network. 

Due to this structure, indirect interactions and feedbacks between not directly correlated main and sub 

structures can be calculated.These relations between the criteria must be taken in consideration in order 

to make the best decision(Dağdevirenet al, 2006). Analytic Network Process structure is shown in Figure 
1. 

 
Figure 1. Analytic Network Process Structure 

In ANP, the model is first established and the problem is formulated.Paired comparison matrices 

are created for criteria that optimize the problem, and decision maker compares them according to the 

Saaty score scale (Aytürk, 2006). Compared criteria are formed as a matrix.The studies have been applied 

in different sectors. Some of these can be given as the following. 

An application of the Analytic Hierarchy Process and Analytical Network Process has been 

proposed to improve the selection of generator units. (Momohand Zhu, 2003). In order to achieve optimal 
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production, effective approaches are provided to find an optimal set of product combinations for the 

company. The Hierarchy Process and Analytical Network Process approaches were used to analyze the 

inputs and outputs of multiple processes, combining the opinions of experts in order of importance, to 

obtain the optimal product (Chung et al, 2005). Another study has shown that, the multiplicative synthesis 

of alternative priorities of benefits, opportunities, costs and risks obtained from different Analytic 

Hierarchy or Network models may be ambiguous (Wijnmalen, 2007). The workload levels of the faculty 

members were evaluated by Analytical Network Process method (Bulut and Soylu, 2009). Three 

companies in the wafer fabrication industry were used to demonstrate the application of the hybrid AHP 

/ ANP approach (Yang et al., 2009). The estimated market share of the white goods sector in Turkey was 

examined by Analytic Network Process method.(Alptekin, 2010)A quantitative SWOT analysis was 

proposed to systematically determine priorities among SWOT factors. The proposed method was 

obtained by carrying out Analytical Hierarchy Process and Analytical Network Process (Görener, 2012). 

The compatibility of the combi boilerselection problem with the Analytical Network Process method is 

analyzed (Ertuğrul and Aytaç, 2012). Analytical Network Process method was used for selecting supplier 

in supply chain management (Baynal and Yüzügüllü, 2013). Both Analytical Hierarchy Process and 

Analytical Network Process method were used to determine the method of group decision in the selection 

of ready mixed concrete company (Ömürbek and Tunca, 2013). Online shopping site selection has been 

examined by two of the multi-criteria decision making methods Analytic Hierarchy Process and 

Analytical Network Process (Ömürbek and Şimşek, 2014).The best university selection problem was 

examined by Analytical Network Process method (Yıldız, 2014).AHP and ANP method were used to 

determine whether the board of the solar energy investment company would invest in a particular thermal 

power plant project (Beltrán et al., 2014). 

As it can be understood from the studies, multi-criteria decision making methods are that can be 

used in both industrial decision making problems and social life problems. Due to these reasons, every 

complex problem encountered in daily life can be the subject of ANP. 

 

4. DETERMINATION OF SUPERMARKET LOCATION IN A LEAN PRODUCTION 

SYSTEM 
This study was carried out to determine the location of the supermarkets in the shop-floor, which 

canbe used for the kanban system where wiring harness for automobiles is produced in the automotive 
sector. ANP approach was used in the decision-making process.Three possible super market locations, 4 

main criteria and their total 9 sub-criteria were determined for the problem. The optimum location for 

the supermarket was proposed in the end. The SuperDecisions software was used in the analysis. 

Possible supermarket locations are determined by the management of the firm, and these locations 

are titled as A, B and C.  
 Between Assembly Line with KST (A) 

 Collectively on the Edge of the Line (B) 

 Individual for Each Family on the Edge of the Line (C) 

Expert opinions were used in deciding the criteria affecting the selection of supermarket 

locations.Accordingly, the main criteria affecting the selection of supermarkets locations were 

determined as the use of the labor force, production area, 5S system conformity and ease of use. The sub-

criteria of these main criteria can be listed as follows: 

Use of the Labor Force 
 New System Set-up And Compliance 

 Material Tracking 

 Incorrect Material Use 

Production Area 
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 Layout 

 Common Area For Common Materials 

5S System Conformity 
 Sort, Set in Order, Shine 

 Standardize, Sustain 

Ease Of Use 
 Material Supply 

 Utilization of Spiderman 

After the determination of the criteria, the interaction between the criteria was determined by the 

same expert and it was decided that each sub-criterion was interacting with the other sub-criterion.  

The SuperDecision software program was used to determine the relationships between each main 

criterion within the decision model and the sub-criteria within these main criteria. The network structure 

of the model showing the dependencies and feedback between the specified criteria is shown in Figure 

2. 

 
Figure 2. Network Model 

After the structuring of the problem, paired comparisons were made for the sub-criteria of each 

main criterion. The 1-9 scale recommended by Saaty was used for these comparisons.When comparing 

the criteria; if the two criteria have the same importance, 1, if a criterion on the left is more important 

than a criterion on the right, 3 should be marked if it is considered to be 7 or less important. 

Table 1.Saaty 1-9 Scale (Saaty, 1980) 

Values Definition 

1 Equality 

3 Less important (less superiority) 

5 Quite important (rather superior) 

7 Very important(Its superiority) 

9 Extremely important(Exact superiority) 

2, 4, 6, 

8 

Intermediate values (values between two consecutive judgments to be 

used when consensus is required) 

 

Table 2 is given as an example for these paired comparisons. Here, the sub-criteria of the main 
criteria of Ease of Use were scored according to their importance in the determination of the best 

supermarket locations. 
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Table 2. Grading of the sub-criteria of the Ease of Use sub-criterion. 

MaterialTracking 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
IncorrectMaterialU

se 

MaterialTracking 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

New System Set-

upAndCompliance 

IncorrectMaterialU

se 9 8 7 6 5 4 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
New System Set-

upAndCompliance 

 

It was determined by the expert in the shop-floor that the Incorrect Material Use sub-criterion was 

critically more important than Material Tracking, i.e. weighed as 1/7. Similarly, New System Setup and 

Compliance criterion was less important than Incorrect Material Use, i.e. weighed as 3. 

The other step to reach the solution is making the paired comparison of the alternatives for each 

criterion.According to the goal of choosing optimum supermarket location, 4 main criteria and sub-

criteria of these main criteria along with ANP model with alternatives have been created. In the model 

created; among the main criteria, there is an interaction between all criteria and alternatives among the 

sub-criteria of these main criteria. The aim of the model is to select optimum alternative by defining all 

criteria that affect optimum supermarket location determination and the relations between these criteria 

as network structure. In this way, the results obtained by double comparisons are transferred to 

SuperDecisions software program, and unweighted super matrix, weighted super matrix and limit matrix 

is formed.  

The consistency index should be less than 0.1 for the results to be consistent. It can be said that the 

comparisons are sufficient based on the result of 0.062.  

According to the results obtained by using the SuperDecisions package program, the priority values 

of the criteria and alternatives are shown in Figure 3. 

 
Figure 3. Weights of Criteria 

As seen in the values of the criteria, the weight of the Layout and Common Area for Common 

Materials sub-criteria in the problem is 0.67 and 0.33, respectively.  
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Figure 4. Weights of Alternatives 

Based on the results, the best location of the supermarket was obtained as “A” with the weight of 

0.46.  

5. CONCLUSION AND SUGGESTIONS 

This study was carried out to determine the location of the supermarkets in the automotive sector 

which will be used for the transition to a kanban system of a company where wiring harness is produced. 

In order to solve the problem, Analytical Network Process method, one of the multi criteria decision 

making methods, was used.The purpose of this method is to enable qualitative or quantitative data to be 

used in the decision process and to enable interactions and feedback between criteria. 

Any dependence and feedback relationships between the criteria and sub-criteria affecting the 

decision-making process are determined by the experts of the company. 

Pair of comparison matrices was formed among the criteria that would optimize the problem. The 

expert was asked to compare the criteria according to the Saaty score scale and the interactions were 

transferred to the SuperDecision software program. When the results were evaluated; location “A”was 

obtained as the most appropriate solution. Then, the weights of location C and Bwere determined as 0.27 

and 0.26, respectively.  

The current location of the factory is in the form of location of B.Taking into account the results 

of this study, if the layout is changed by location A, the gain from the total covered area will be 833 m2. 

In addition, in the new layout, 83 m2 of rest and meeting space is reserved for break area of production 

operators, human resources information meetings and quality information meetings. Since the cables will 

be fed from one point to the production lines with the proposed layout plan, the use of controlled cable 

is aimed. In this way, the use of the wrong material and fifo rule violations in the supermarkets can be 

prevented. 

Different criteria can be also evaluated in the problem due to its structure. In order to meet the 

company's future requirements, more detailed analysis can be possible by including different criteria to 

the model.Similar problems can also be solved by different multi-criteria decision making techniques 

such as AHP, TOPSIS and etc. 
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Özet 

Bu çalışma Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) içerisinde yer alan 9 ülkede (Azerbaycan, Belarus, Ermenistan, 

Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Özbekistan, Rusya, Tacikistan) 1993-2016 yılları arasında meydana gelen 

ekonomik büyüme, tarımsal katma değer, enerji kullanımı ve CO2 salınımı arasındaki ilişkinin panel veri analizleri 

yardımı ile ortaya konulması amacı ile yapılmıştır. Çalışmada Autoregressive Distrubuted Lag (ARDL) modeli 

kullanılmış olup, yapılan analiz sonucunda ele alınan bağımsız değişkenlerin (tarımsal katma değer, enerji 

kullanımı ve CO2 salınımı) bağımlı değişken olan ekonomik büyüme (GDP) üzerinde uzun dönemde pozitif yönlü 

ve istatistiki olarak anlamlı bir ilişki olduğu belirlenmiştir. Bu ülkelerin enerji zengin ülkeler olması nedeni ile 

enerji kullanımının ekonomik büyüme üzerindeki etkisi diğer değişkenlere göre daha yüksek çıkmıştır. Bu 

ülkelerin tarımsal katma değerlerinin halen ekonomik büyüme içinde etkili olması bu ülkelerin tarım sektörünün 

GDP içindeki paylarının halen önemli olduğunun göstergesidir. 

 

Anahtar Kelimeler: Bağımsız Devletler Topluluğu, Panel Veri Analizi, ARDL, Ekonomik Büyüme 

 

1. GİRİŞ 

Büyüme, sayısal olarak bir artışı ifade eden kavram olup, ekonomik büyüme ekonomi içerisinde üretim 

faktörlerinin genişleme veya artışlarına bağlı olarak üretim kapasitesindeki sayısal olarak ölçülebilen artışı ifade 

etmektedir. Üretimdeki artışın sonucu olarak büyüme, ulusal gelirin artması olarak ta ifade edilebilir (Berber, 

2004). Ekonomik büyümeyi temsil etmede bir çok kriter kullanılabilir. Bunların başında ise Gayri Safi Yurt İçi 

Hasıla (GSYİH) gelmektedir. GSYİH,  bir ekonomide bir yılda üretilen nihai malların piyasa değeri, hem alıcıların 

bu malları satın almak için ödedikleri para miktarına hem de üretim faktörlerinin elde ettikleri gelirlerin toplamına 

eşittir (Ünsal, 2005). 

Kalkınma ve büyüme farklı süreçler olup büyüme kalkınma içinde yer alan en önemli göstergelerden biridir. 

Kalkınma süreci içerisinde gelişmiş, gelişmekte ve az gelişmiş ülke kavramının oluşmasında sanayileşmenin 

önemli bir yeri vardır. 18.yy sonu, 19. yy’ın başlarında Sanayi Devrimi ile hızlanan, öncelikle tekstil sektöründe 

başlayan makineleşme ve kömür üretimi ve demir çelik kullanımı gibi gelişmeler ile artan sanayileşme gelişmişlik 

kavramının ayrılmasındaki etkili faktörlerdir. Tarım ağırlıklı toplumlardan artık makine üreten ve otomasyona 

geçiş ile birlikte üretim sürecinin makineleştiği bir prosesin oluşmasının hem olumlu hem de olumsuz etkileri 

oluşmuştur. Olumsuz etkilerinden en önemlisi ise sanayileşmenin çevre üzerindeki negatif baskısı olmuştur.  

Sanayileşme sürecindeki en önemli girdinin enerji kullanımı olduğu düşünüldüğünde enerji kullanımında 

değişimler ülkelerin sanayileşme süreci hakkında bilgi vermektedir. Bu sanayileşme sürecindeki birincil enerji 

kaynaklarının kömür, petrol ve türevi ürünler oluşturmakta olduğu göz önüne alınırsa sürecin çevre üzerindeki 

etkisi ise CO2 emisyonu ile ilişkilidir. Uluslararası Enerji Ajansı, enerji arzı ve kullanımındaki mevcut eğilimin 

ekonomik, çevresel ve sosyal açılardan sürdürülemez olduğunu, kararlı ve kalıcı önlemler alınmadıkça, enerjiyle 

ilişkili CO2 emisyonunun 2050 yılında iki kattan daha fazla olacağını ve artan petrol talebinin petrol arz eden 

ülkelerde güvenlik kaygılarını artıracağını bildirmektedir (Apergis ve ark. 2010). 

İklim değişiminde sanayileşmenin payı büyük olsa da ekonomik büyümenin en önemli göstergelerinden biri 

sanayileşmedir. Ülkelerin gelişmişliği genellikle sanayileşmedeki durumları ile gösterilmekte ve buna bağlı olarak 

ta gelişmiş ülke yoğun enerji kullanan ve CO2 salınımı yapan ülke tanımını ortaya çıkarmaktadır. Bu konuda 

yapılan ulusal ve uluslararası çalışmalarda gelir, enerji kullanımı ve CO2 salınımı ile ilgili birçok çalışma 
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bulunmaktadır. Çalışmalar genellikle enerji kullanımı ile ekonomik büyüme arasında pozitif ilişkiyi desteklerken 

(Kraft, Kraft, 1978; Mury ve Nan, 1996; Terzi, 1998; Sarı ve ark., 2001; Şengül ve Tuncer, 2006; Lee ve Chang, 

2008) , CO2 ile ekonomik büyüme her zaman aynı yönlü sonuç vermeyebilmektedir. Bu konuda Simon Kuznets’ 

in 1958’ de ortaya koyduğu Çevresel Kuznets Eğrisi (ÇKE) ile ilgili teorisi etkili olmaktadır. Bilindiği üzere, ÇKE’ 

nin tepe noktası bireylerin bilinç düzeyine ulaştığı düzey olarak ifade edilmektedir (Kuznets, 1955). Ters “U” 

şeklinde oluşacağı öngörülen bu eğriye göre, büyümenin ilk aşamalarında ülkelerdeki gelir artışı ile çevresel 

kirlenme artarak belirli bir noktada azami seviyeye ulaşacak, daha sonra gelir artışı ile çevresel kirlenme seviyesi 

azalmaya başlayacaktır. Bunun anlamı; düşük gelirli bireyle çevre konusunda yeterli bilince sahip olmadığı, gelir 

arttıkça insanlarda çevre bilincinin ulaşarak çevreye daha duyarlı hale gelmeleri konusundaki öngörüdür. Bunun 

sonucu olarak gelir ile kirlilik değerleri arasında ters-U şeklinde bir ilişki oluşacaktır. Bu konuda yapılan 

çalışmalarda gelir ile ÇKE destekleyen çalışmalar mevcut olduğu gibi (Grossman ve Krueger, 1991; Erol ve ark., 

2013; Narayan ve Narayan, 2013; Kasman ve Duman, 2015), ekonomik büyüme ile çevre kirliliği arasında 

doğrudan bir ilişki tespit edemeyen (Grossman ve Krueger, 1995) veya ÇKE hipotezinin desteklenmediği 

sonucuna ulaşılan çalışmalar da (Akbostancı ve ark., 2009; Arı ve Zeren, 2011; Begum ve ark. 2015, Kızılkaya ve 

ark., 2016;) bulunmaktadır.  

Bir diğer sorulan soruda ekonomik büyümenin içinde tarımın payı ne olmalı sorusudur. Günümüzde bu konudaki 

en yaygın görüş kişi başına düşen gelirin yüksek olduğu gelişmiş ülkelerin bunu daha çok sanayi, teknoloji ve 

bilgiye dayalı olarak elde ettikleri az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde ise kişi başına gelirin düşük olduğu ve 

ana sektörün tarım olduğu yönündedir. Buna bağlı olarak sanayi sektörü, gelişmiş olmayı ve gücü, tarım sektörü 

ise geri kalmışlığı ve zayıflığı simgelemekte ve tarımsal olmaktan çıkıp sanayi toplumu olma yolundaki girişimler, 

fakirlik zincirini kırıp zenginleşmeye doğru atılan ilk hamleler anlamına gelebilmektedir (Taban ve Kar, 2003). 

Enerji yoğunluğu konusunda büyük bir potansiyele sahip BDT ülkelerinde büyüme, enerji kullanımı, tarımsal 

katma değer ve CO2 salınımı arasındaki ilişkiler bu enerji bölgesinin dünyada meydana getirdiği etkinin ortaya 

konulması açısından önem taşımaktadır. Bu araştırmada, Bağımsız Devletler Topluluğu olarak adlandırılan 9 ülke 

(Azerbaycan, Belarus, Ermenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Moldova, Özbekistan, Rusya, Tacikistan) araştırmaya 

dahil edilmiştir. Araştırmada, panel veri setinden yararlanılmıştır. Panel veri seti yardımıyla, birim kök testi 

yapılarak serilerin durağanlığı araştırılmıştır. Sonrasında ise, ARDL modeli yardımıyla incelemeye alınan 

değişkenlerin uzun dönem katsayıları elde edilmiştir.  

2. MATERYAL VE METOD 

Araştırmada, BDT’de C02 salınımı (kt), enerji kullanımı (kişi başı petrol eşdeğeri kg), GDP (cari fiyatlarla kişi 

başı $) ve tarımsal katma değer (cari fiyatlarla toplam $) arasındaki ilişki irdelenmiştir. Panel veri seti yardımıyla 

bazı ekonometrik modellerden yararlanılmıştır. Araştırma, 1993-2016 yıllarını kapsamaktadır. Bağımsız Devletler 

Topluluğu olarak adlandırılan 9 ülke, araştırma alanını oluşturmaktadır. Söz konusu ülkeler, Belarus, Ermenistan, 

Kırgızistan, Kazakistan, Moldova, Özbekistan, Rusya, Tacikistan ve Azerbaycan dır. Araştırma, analiz boyutunda 

iki temel üzerine kurgulanmıştır. Tam logaritmik formda değerlendirilen veriler, birim kök testi ve ARDL 

(Autoregressive Distributed Lag) yardımıyla çözümlenmiştir. Bağımlı ve bağımsız değişkenlere ait kısaltmalar 

Tablo 1’de sunulmuştur.  

Tablo 1. Araştırmada kullanılan Değişkenler ve Kısaltmaları 

Değişken Sembol Birimi Veri Kaynağı 

C02 Salınımı CO2 kt The WorldBank 

Enerji Kullanımı ENERJİ Kişi başı petrol eşdeğeri kg ş  The WorldBank 

Tarımsal Katma Değer  TARIM Cari fiyatlarla toplam $ The WorldBank 

GDP  GDP cari fiyatlarla kişi başı $ The WorldBank 
Kaynak: The WWorldBank, 2018a 

Testlere ilişkin tanımlayıcı bilgiler şu şekilde ifade edilebilir;  

Birim Kök Testi (ADF) 
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Birim, kök testi ile serilerin durağanlık araştırmaları yapılmaktadır. Durağanlık sınamaları sahte regresyon 

problemiyle karşılaşmamak amacıyla yapılmaktadır. Birim kök testinin yapılması gerekliliği, literatürde birçok 

çalışmada ortaya koyulmuştur. Bu çalışmalar;   (Maddala & Shaowen , 1999; Kao & Chiang, 2000; Hadri, 2000; 

Choi, 2001; Levin, Lin, & Chu, 2002; Im, Pesaran, & Shin, 2003). Birim kök testinin birçok türü bulunmaktadır. 

Ancak temelde birim kök testleri ADF prensibine dayanmaktadır. Bu araştırmada da, ADF birim kök testinden 

yararlanılmıştır. ADF test istatistiğine ilişkin notasyon aşağıdaki gibi ifade edilebilir;  

∆𝑋𝑡 = 𝛽0 + 𝛽1𝑡 + 𝛽𝑖𝑋𝑡−1 +∑𝜃𝑖∆𝑋𝑡−𝑗 + 𝑒𝑡

𝑛

𝑗=1

                                                           (2) 

Eşitlik 2’ de, β0; sabit terimi, t; deterministik trendi, n; gecikme uzunluğunu ve et; stokastik terimi ifade etmektedir. 

ADF test istatistiği sonuçları MacKinnon kritik değeri yardımıyla karşılaştırılmaktadır. %1, %5 , %10 önem 

düzeyine göre kabul/red edilerek serinin durağanlığına karar verilmektedir (MacKinnon, 1996).  

Autoregressive Distributed Lag (ARDL)   

Literatürde sıklıkla eşbütünleşme testlerinde hata terimine dayalı Engle-Granger (1987) , sistem yaklaşımına 

dayalı Johansen (1988) ve Johansen & Jesilius (1990) modelleri kullanılmaktadır (Altıntaş ,2013). Ancak bu 

yöntemlerin geçerli olabilmesi için, değişkenlerin tamamının I(0) düzeyinde durağan olmayıp I(1) düzeyinde 

durağan olması gerekmektedir (Peseran et. al., 2001).  Aynı seviyede durağan olmayan seriler ile eş bütünleşme 

testi yapılabilmesine ise ARDL sınır testi yaklaşımı olanak vermektedir (Peseran and Shin, 1995; Peseran et. al., 

2001). ARDL yaklaşımın avantajı değişkenlerin bütünleşme derecelerini dikkate almadan eş bütünleşme 

sınamasının yapılabilmesidir. Yöntemde temel olarak dikkat edilmesi gereken 3 önemli nokta bulunmaktadır.  I- 

sınır testi prosedürü kolaydır ve Johansen and Juselius (1990) gibi çok değişkenli eş bütünleşme yöntemlerinin 

aksine, gecikme uzunlukları belirlendikten sonra eş bütünleşme ilişkisi sınaması yapılabilmektedir. II- sınır testi 

prosedürü Johansen and Juselius (1990) eş bütünleşme tekniklerinden farklı olarak, birim kök testi modeline dahil 

edilen değişkenlerin ön testlerinin yapılmasını gerektirmemektedir. Sınır testi, modeldeki serilerin I(2) düzeyinde 

olmasının haricinde, I(0) ve I(1) veya hepsinin karşılıklı aynı düzeyde eş bütünleşik olup olmadığına bakılmaksızın 

uygulanabilmektedir. III- sınır testi küçük veya sınırlı örnek kümeleri için oldukça etkindir. 

3. SONUÇ  

Araştırmada öncelikli olarak ele alınan serilere ilişkin birim kök içerip içermedikleri araştırılmıştır. Ele alınan 

serilerde birim kök testi sonuçları incelenecek olursa, sadece sabitli duruma göre I(0) düzeyinde tüm değişkenlerin 

birim kök içerdiği, I(1) düzeyinde ise tüm değişkenlerin durağan olduğu belirlenmiştir. Sabitli ve trendli duruma 

göre ise, I(0) düzeyinde sadece CO2’ in durağan, diğer değişkenler ise birim kök içermektedir. I(1) düzeyinde, 

GDP haricindeki diğer değişkenler durağan olarak görülmüştür.  

Tablo 2. Birim Kök Testi Sonuçları 

Değişkenler 

ADF 

Sabitli Sabitli ve Trandli 

Düzey (I0) Δ (I1) Düzey (I0) Δ (I1) 

CO2 15,30 89,05* 33,54** 66,74* 

ENERJİ 25,26 78,25* 25,27 54,90* 

TARIM 6,49 48,18* 9,42 29,68** 

GDP 7,16 29,26** 7,18 13,38 
*,**, *** %1, %5 ve %10 hata düzeyinde istatistiki olarak anlamlıdır. 

 

Birim kök testi sonuçlarına göre, değişkenlerden birisi I(0) diğeri I(1) düzeyinde durağan ise, ARDL testi 

yapılması mümkün olabilmektedir. İncelenen değişkenlere ilişkin ARDL uzun dönem test sonuçları Tablo 3’de 

verilmiştir.  

BDT ülkelerinde, incelemeye alınan değişkenlerin tamamı uzun dönemde istatistiksel olarak önemli görülmüştür. 

Uzun dönemde tarımsal katma değer (TARIM)’ deki % 1’lik artış GDP düzeyini %0,693 oranında arttırmaktadır. 

Enerji kullanımı (ENERJİ) ve CO2 ise uzun dönemde % 1 arttıkça GDP düzeyini sırasıyla %0,777 ve %0,686 
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oranında arttırmaktadır. Araştırmaya konu olan BDT ülkelerinde enerji kullanım düzeyinin artışının GDP üzerinde 

diğer değişkenlerden daha fazla etkisi bulunmaktadır. Bölgenin enerji kaynakları açısından zenginliği, çevresel 

kirleticiler bakımından etkili olduğu düşünülen sanayi, ulaşım ve tarım sektörünün tam gelişmemiş olması, buna 

karşın ekonomik büyümenin tüketime bağlı olarak gerçekleşmesinden dolayı bölge gelişime açık olduğundan 

değişkenler GDP üzerinde pozitif etki yaratmaktadır. CO2 ve GDP arasındaki ilişkinin pozitif yönlü çıkması ise 

Çevresel Kuznets eğrisine benzer bir şekilde düşünülebilir. Yani, bölgenin Çevresel Kuznets Eğrisi teorisindeki 

tepe noktaya ulaşmamış olduğunu söylemek mümkündür. (Tablo 3).  

Tablo 3. ARDL Uzun Dönem Sonuçları 

BDT 

Dependent Variable: LNGDP 

ARDL (4,3,3,3) 

Long Run Coefficient 

Independent Variable Coefficient t-stat 

LNTARIM 0,693 9,497*** 

LNENERJİ 0,777 2,204** 

LNCO2 0,686 1,993** 

(ARDL maximum lags were specified as automatic selection). *** and ** mean that significant respectively at 99% and 95%  

 

Araştırmada ele alınan BDT ülkeleri için ARDL kısa dönem test sonuçları Tablo 4’de verilmiştir. BDT ülkelerinde 

incelemeye alınan değişkenler için kısa dönem ilişkiler incelendiğinde, tarımsal katma değer değişkenin düzey 

değeri ile COINTEG değişkenleri istatistiksel olarak önemli görülmüştür. GDP değişkeninin gecikmeli değerleri, 

Enerji kullanımı ve CO2 değişkeni kısa dönemde etkisiz olarak belirlenmiştir. Tarımsal katma değerdeki %1 lik 

artış GDP düzeyinde %0,614 oranında artışa neden olmaktadır.  

Tablo 4. ARDL Kısa Dönem Sonuçları 

BDT 

Dependent Variable: LNGDP 

ARDL (4,3,3,3) 

Variable Coefficient t-Statistic 

COINTEQ01 -0,238 -2,815*** 

D(LNTOTALGDP(-1)) 0,087 0,461 

D(LNTOTALGDP(-2)) -0,097 -0,555 

D(LNTOTALGDP(-3)) 0,157 1,641 

D(LNTARIM) 0,614 9,664*** 

D(LNTARIM(-1)) 0,036 0,163 

D(LNTARIM(-2)) 0,049 0,262 

D(LNENERJİ) -0,832 -1,017 

D(LNENERJİ(-1)) 0,323 0,410 

D(LNENERJİ(-2)) -0,821 -0,940 

D(LNCO2) 1,028 1,248 

D(LNCO2(-1)) -0,257 -0,530 

D(LNCO2(-2)) 0,787 0,822 

C -0,861 -2,948*** 

Mean dependent var 0,082 S.D. dependent var 0,180 

S.E. of regression 0,067 Akaike info criterion -1,733 

Sum squared resid 0,389 Schwarz criterion 0,283 

Log likelihood 316,163 Hannan-Quinn criter. -0,919 
***,**, * mean that significant respectively at 99% 95% and 90%. Parenthesis is p-value 
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4. TARTIŞMA 

Yapılan analiz sonucu uzun dönemde ele alınan 3 değişken (AGRI, CO2 ve ENUSE) GDP üzerinde istatistiki 

olarak anlamlı pozitif yönlü katkı yaparken, kısa dönemde sadece tarımsal katma değer değişkeninin katkısını 

pozitif yönlü ve istatistiki olarak anlamlı olduğu görülmüştür. Ülkeler, ekonomik büyümelerini farklı dinamikler 

üzerine kurgulayabilirler. Kimi ülkeler, sahip olduğu doğal kaynakları etkin ve verimli kullanarak bunlardan katma 

değer yaratır. Bu durum ülkelerin mevcut potansiyelleriyle ilgilidir. Bu açıdan bakıldığında BDT ülkeleri enerji 

kaynakları açısından önemli merkezlerdir. Son 30 yıl içinde meydana gelen gelişmeler Sovyetler Birliği’nin 

yıkılması, 1997 sonrası Rusya ve Ukrayna’nın endüstri sektörlerinin güçlenmeye başlaması ile enerji kullanımında 

artışlar söz konusu olmuştur (Ersoy, 2010).  

BDT ülkelerinde kişi başına enerji kullanım miktarı açısından incelendiğinde özellikle Rusya, Belarus ve 

Kazakistan’ın diğer BDT ülkelerinden daha fazla olduğu görülmektedir (Şekil 2). Baltacı ve ark. (2017)’de BDT 

ülkeleri üzerinde yaptıkları çalışmada kişi başı enerji kullanımının GDP’ı pozitif yönlü, CO2 artışının ise negatif 

yönlü etkilediği bulunmuştur.  

 

Şekil 2. Araştırma Alanında Kişi Başı Enerji Kullanımı (kg petrol eşdeğeri), 2016 (The WorldBank, 2018a) 

Ele alınan ülkelerin enerji zengini olmasına rağmen kişi başı enerji tüketimi açısından ele alınan coğrafya Avrupa 

ülkeleri ve ABD’ye göre daha düşüktür. Şekil 3’den de görüleceği üzere kişi başı 2,18 ton/kişi petrol eşdeğerinin 

altında olup Şekil 2 ve Şekil 3 ve Şekil 4 birlikte değerlendirildiğinde bu ülkelerin kişi başı CO2 emisyon salınımı 

açısından da dünya ortalamasının altında olduğunu söylemek yanlış olmaz. 

 

Şekil 3. Dünyada Kişi Başı Enerji Kullanımı (kg petrol eşdeğeri), 2016 (The WorldBank, 2018a) 
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Şekil 4. Dünyada Ülkelere Göre CO2 Emisyon Hacmi (MtCO₂), 2016 (Global Carbon Atlas, 2018) 

 

Kişi başı enerji kullanımı ele alınan BDT ülkeleri için GDP artışını en önemli etkileyen etmen olarak bulunsa da 

tarımsal katma değerin GDP üzerindeki etkisi de dikkate alınmalıdır. Ele alınan BDT ülkeleri una rağmen BDT 

ülkeleri tarımsal üretim açısından önemli ülkelerdir. Dünya Bankası verileri de incelendiğinde ele alınan ülkelerin 

Dünyanın önemli tarımsal katma değer oluşturan bölgeleri arasında olduğu görülmektedir (Şekil 5). Aynı zamanda 

bu ülkelerin kişi başı tarımsal üretim değerleri ve GSYİH içinde tarım sektörünün payı da gelişmiş ülkelere göre 

daha yüksektir (Şekil 5, Şekil 6 ve Şekil 7). 

 

 

Şekil 5. Dünyada Ülkelere Göre Tarımsal Katma Değer Oluşumu (US$), 2017 (The WorldBank, 2018a) 

 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                          1827 

 

 

 

Şekil 6. Kişi Başı Tarımsal Katma Değer (US$), 2016 (Worldbank, 2018) 

 

Şekil 7. Tarım, Orman ve Balıkçılık Katma Değerinin GSYİH içindeki Payı (%), 2016 (The WorldBank, 2018b) 

Sonuç olarak ele alınan BDT’ye ait 9 ülkede GSYİH’nın oluşumunda enerjinin payı kadar tarım sektörü de önemli 

durumdadır. Ele alınan ülkelerin CO2 emisyon artışı ile GSYİH arasındaki uzun dönemde pozitif ilişki Çevresel 

Kuznet eğrisi kapsamında değerlendirildiğinde bölgede yaşayan bireylerin gelir artışı ile çevre bilinci arasındaki 

ilişkinin belirli bir noktadan sonra ters yönlü olacağı teorisi kapsamında istenilen noktada olmadığını 

göstermektedir. Bölge daha çok enerji kullanımı arttırma ve buna bağlı olarak ta CO2 salınımının artışı yönlü bir 

eğilim içerisindedir. 
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Bağımsız Devletler Topluluğunda Kuznets Yaklaşımının Değerlendirilmesi 
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Özet 

Kontrolsüz üretim ve ticari aktiviteler yaşadığımız dünya üzerindeki kaynakların hoyratça 

kullanılmasına yol açmaktadır. Bu üretim ve ticari aktivitelerin sonucunda belirli bir çevre maliyeti 

oluşmaktadır. Özellikle sanayi devriminden günümüze kadarki olan süreçte çevresel bozulmalar iklim 

değişikliği ve küresel ısınma gibi tüm dünyayı ilgilendiren sorunları doğurmuştur. Diğer taraftan da, bu 

sorunların büyümemesi için önlemler alınır. Ancak, alınan tedbirler ülke ekonomilerinin büyümesinin 

önünde engel oluşturabilir. Bu tahribatın ve söz konusu ikilemin birincil nedeni insandır. Bu araştırmada, 

Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) olarak adlandırılan 9 ülkede Çevresel Kuznets Eğrisi (ÇKE) 

yaklaşımının geçerliliği sınanmıştır. Panel veri analizi ile yapılan araştırmada, öncelikle panel birim kök 

testleri ile serilerin durağanlığı araştırılmıştır. Araştırmada kübik model kullanılmıştır. Panel veri 

yardımıyla yapılan en küçük kareler çözümlemesine göre, modele dahil edilen GDP, GDP2, GDP3 ve 

popülasyon değişkenlerinin tümü istatistiksel olarak %1 düzeyinde anlamlı görülmüştür. Değişkenlere 

ilişkin katsayılar incelendiğinde, incelemeye alınan süreç içerisinde CO2 salınımı ve gelir değişkeni 

arasında “N” şeklinde bir ilişki olduğu belirlenmiştir.  Araştırma bölgesine bütüncül olarak bakıldığında, 

fosil yakıtlardan enerji elde edilme oranı ortalama %80 düzeyindedir (Tacikistan hariç). BDT, söz konusu 

üretimi gerçekleştirirken, fosil yakıtlardan enerji elde edilmesine ikame olarak daha çevreci ve 

yenilenebilir kaynaklarla bu üretimi gerçekleştirme metotlarına yönelim sağlamalıdır. 

Anahtar Kelimeler: CO2 salınımı, Bağımsız Devletler Topluluğu, Kuznets Eğrisi, GDP. 

 

Abstract 

 

Uncontrolled production and commercial activities lead to loutishly the use of resources in the 

world we live in. A certain environmental cost occurs as a result of these production and commercial 

activities. Especially, from the industrial revolution up to the present, environmental degradation has 
caused problems concerning the whole world such as climate change and global warming. Measures are 

taken to prevent the growth of these problems. However, the measures taken may hamper the growth of 

national economies. The primary cause is human of this destruction and dilemma. In this study, the 

validity of the Environmental Kuznets Curve (EKC) approach has been tested in nine countries called 

Commonwealth of Independent States (CIS). In the research conducted by panel data analysis, firstly 

stationary of the series were investigated aid unit root test. Cubic model was used in research. According 

to the least squares analysis done with the help of panel data, the GDP, GDP2, GDP3 and population 

variables included in the model were statistically significant at 1% level. When the coefficients for the 

variables were examined, it was determined that there was an “N” shape relationship between CO2 

emission and income variable. In the case of the research region, the rate of obtaining energy from fossil 

fuels is about 80% (excluding Tajikistan). In doing so, it should provide a more environmentally-friendly 

and renewable resource, rather than energy from fossil fuels. 

 

Keywords: CO2 release, Commonwealth of Independent States  (CIS), Kuznets Curve, GDP.  
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Ekonomik olarak büyüme sürecinde ülkelerin kullandığı girdilerin başında enerji gelmektedir. Söz 

konusu süreçte sektörlerin bir çoğunda ve özellikle sanayi malları üretiminde çeşitli gerekçelerle fosil 

yakıtlara bağlı daha fazla enerji kullanımı dikkat çekmektedir. Buna bağlı olarak da, önemli ölçüde CO2 

salınımı gerçekleşmektedir. Atmosfere salınan fosil yakıtlarının yaklaşık %50’ sinin atmosferde kaldığı, 

geriye kalan bölümünün ise tatlı su ve deniz suları tarafından absorbe edildiği ifade edilmektedir 

(Meadows vd., 1990). Sanayi devriminden itibaren yoğun bir şekilde atmosfere salınan CO2 ve diğer 

gazlara ilişkin farkındalıklar 20. Yy’ ın ikinci yarısından itibaren oluşmaya başlamıştır. Bu farkındalık, 

değişen iklim koşulları, kuraklık, ekstrem iklim olayları vb olaylar sonucunda üzerinde hassasiyetle 

durulması gereken konular arasında yer almaya başlamıştır. Bu nedenle, atmosfer ve ozon tabakasının 

küresel kamu malı olarak kabul görmesi ve ortaya çıkan zararın ise küresel kamusal kötülük olarak 

adlandırılması süreci önemli görülmektedir. (Barrett, 1999). Bu hassasiyetle, 1987 yılında deklare edilen 

ve 1998 yılına kadar 165 ülkenin katılım sağladığı Montreal Protokolü zararlı gazların azaltılmasına 

yönelik ilk anlaşma olarak uluslararası çevre politikasında işbirliğinin başlangıcı olarak kabul edilebilir. 

Protokol, küresel iklim değişikliği ve kuraklık gibi bir çok alanda mücadele konularında, özellikle CO2 

gibi gazların azaltılması gerektiğini öngören Kyoto Protokolüne de temel teşkil etmiştir. 1988 yılında 

Hükümetler arası İklim Değişiklikleri Paneli (IPCC) toplanmış ve oluşturulan çalışma grubu 1990 yılında 

CO2 ve çeşitli gazlara ilişkin tavsiyelerinde %60 oranında salınımların düşürülmesi gerekliliğine vurgu 

yapmıştır.  Devam eden süreçte, OECD ülkeleri ülkesel dinamiklere göre çeşitlilik sağlamış ve farklı 

hedefler ortaya koymuştur. 1997 yılına gelindiğinde ise, Japonya’ nın Kyoto şehrinde Birleşmiş Milletler 

İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi” imzalanmıştır. Sözleşmenin yürürülüğe girmesi için de, 1990’ da 

toplam salınımın %55’ ini gerçekleştiren 55 ülkenin sözleşmeye taraf olması zorunlu tutulmuştur 

(Barrett, 1999). 2005 yılına gelindiğinde protokol yürürlüğe girmiş ve 2010 yılı itibariyle 191 ülke bu 

anlaşma üzerinde mutabakat sağlamıştır. Bu yönlü anlaşmaların varlığı her ne kadar kabul edilse de, 

çevre sorunlarının önemi gittikçe artmaktadır. Çünkü problem olarak adlandırılabilecek olayların boyutu 

gün geçtikçe artmaktadır. Bu sorunların ekonomik yaklaşımlar ile doğrudan ilişkili olduğu bilinmektedir. 

Ekonomik yaklaşımlar çevre sorunlarına önemli ölçüde katkı yaparken, çevresel sorunlar da ekonomik 

süreçleri olumsuz etkileyebilmektedir. Bu iki yönlü ilişkide var olan döngü bir süreklilik içerisinde 

devam etmektedir. Bu iki olguyu birbirinden ayrı tutma olanağı bulunmamaktadır. O halde, sürdürülebilir 

ekonomik gelişme için kaynakların etkin ve verimli kullanımı seçeneği iyi değerlendirilmelidir. Çeşitli 

metotlarla araştırılıp, sonuçları ortaya koyulabilen bu konulardaki araştırmalar son yıllarda dikkat 
çekmeye başlamıştır (Erataş ve Uysal, 2014). Bu araştırmaların temelini Kuznets (1955) yılında ortaya 

koyduğu gelir dağılımı ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin incelendiği Kuznets Eğrisi ve daha 

sonra Grossman ve Krueger (1991)’ in çevreye uyarladığı Çevresel Kuznets Eğrisi (ÇKE) 

oluşturmaktadır. Kuznets (1955)’ e göre, kişi başına düşen gelir ile gelir adaletsizliği arasında belirli bir 

noktaya kadar doğrusal bir ilişki bulunmakta, belirli bir noktadan sonra kişi başına gelir attıkça gelir 

dağılımındaki adaletsizlik azalmaya başlamaktadır. Grossman ve Krueger (1991)’ in ortaya koyduğu 

hipoteze göre ise, ekonomik büyümenin ilk yıllarında çevresel bozulmanın artacağı, belirli bir dönüm 

noktasından sonra ise, toplumsal bilinçlenmenin olacağı ve bu yönlü politikaların daha etkin hale gelerek 

çevresel bozulmaların azalacağını ifade etmişlerdir. ÇKE varsayımı, ekonomik büyüme ile birçok 

değişkenin ele alınabileceği modellemelere uyarlanabilmektedir. Yapılan araştırmalarda, 2012 yılı 

itibariyle Dünya üzerindeki fosil yakıtlardan kaynaklı CO2 salınımının yaklaşık %50’ sinin ABD, Çin 

ve Hindistan tarafından gerçekleştirildiği ifade edilmektedir. Diğer bir ifadeyle, 10 ülkenin de (Çin, 

Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Almanya, Kore, Kanada, İran ve Suudi Arabistan) toplam CO2 

emisyonunun 2/3’ nden sorumlu olduğu belirtilmektedir. 2006 yılında Çin birinci, 2009 yılında ise 

Hindistan dördüncü büyük emisyon çıkarak ülke olmuştur. Bu artışlar, doğrudan ekonomik büyüme ile 

ilişkilidir. 1990-2014 döneminde Çin’ de üç kat Hindistan’ da ise iki buçuk kat artış olmuştur (IEA, 

2015). Burada, kömür üretimi ve tüketimi önemli yer tutmaktadır. ‘013 verilerine göre, Hindistan enerji 
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talebinin yaklaşık %45’ ini kömürden elde etmektedir. Benzer şekilde yapılan tahminlere göre 2030 

yılında Çin dünyanın en büyük kömür üreten ve aynı zamanda da tüketen ülkesi olabilecektir (IEA, 

2015). Şartlar bu şekilde devam ederse, Çin ve Hindistan Dünya’ nın emisyon bakımından en büyük iki 

sorumlu ülkesi olmaya devam edecektir (Yurtkuran ve Terzi, 2018).  

Bu çalışmanın amacı, Bağımsız Devletler Topluluğu’ nda ÇKE (Çevresel Kuznets Eğrisi) hipotezi 

varsayımının geçerliliğini araştırmaktır. Elde edilen bulgular ile literatüre katkı sağlanacağı 

öngörülmekle birlikte, araştırma alanına ilişkin ekonomik büyüme ile çevre tahribatı olarak ifade 

edilebilecek CO2 salınımı arasındaki ilişkinin kantitatif olarak ifade edilmesi politika yapıcılara bir 

kılavuz niteliği taşıyacaktır.  Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) olarak ifade edilen bölge, Belarus,  

Ermenistan, Kırgızistan, Kazakistan, Moldova, Özbekistan, Rusya, Tacikistan ve Azerbaycan gibi 9 

ülkeden oluşmaktadır. Söz konusu ülkelerdeki ekonomik büyüme ve CO2 arasındaki ilişkinin gelişimini 

1993-2016 yılları arasında Şekil’1 de görmek mümkündür.  

 
Şekil 1. 1993-2016 Yılları Arası BDT’ nda CO2 salınımı ve Ekonomik Büyüme Trendi (Kaynak: 

Wordbank İstatistikleri, 2018) 

 

İncelemeye alınan 9 ülkede, araştırma yılları arasında önemli değişiklikler görülmektedir. Bu 

değişiklikleri Tablo 1’ de görmek mümkündür.  

 

Tablo 1. 1993-2016 Yılları Arası BDT’ nda Ekonomik Büyüme ve CO2 Salınımının Değişim 

Trendi 
CO2 (kt) Değişim % GDP (Per Capita) Değişim % Ülke 

-16,7936 213,4954 Belarus 

122,3676 911,9385 Ermenistan 

13,24333 139,8393 Kırgızistan 

17,72013 438,1066 Kazakistan 

-68,083 329,7057 Moldova 

-8,61937 253,5521 Özbekistan 

-8,0391 198,6338 Rusya 

-0,29885 170,3625 Tacikistan 

-20,6382 631,3727 Azerbaycan 
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BDT’ ndaki CO2 ve ekonomik büyümenin 1993-2016 yılları arasındaki değişim trendi ülkeler 

bazında incelenecek olursa, CO2 salınımında en büyük değişim %122’ lik artışla Ermenistan’ da 

gerçekleştiği söylenebilir. Sonrasında ise artış olan ülkeleri, Kazakistan ve Kırgızistan olarak ifade etmek 

mümkündür. CO2 trendinde azalış gerçekleştiren ülkelerde ise ilk sırayı %68 oranında azalışla Moldova 

almaktadır. Bunu, Azerbaycan ve Belarus takip etmektedir. Ekonomik büyüme bakımından ise, tüm 

ülkelerin 1993 yılına göre önemli ölçüde geliştiği söylenebilir. En büyük gelişmeyi ise, CO2 salınımında 

olduğu gibi oransal olarak Ermenistan gerçekleştirmiştir. Bunu Kazakistan ve Azerbaycan takip 

etmektedir. Tablo 1’ deki sonuçlar toparlanacak olursa, ekonomik büyüme ile CO2 salınımı arasında tüm 

ülkeler bazında olmasa bile önemli ölçüde doğrusal bir ilişki olduğu söylenebilir.  

 
2. MATERYAL VE YÖNTEM 

 

Araştırmada, 1993-2016 yılları arası BDT (Bağımsız Devletler topluluğu)’ nun çevre kirliliği ve 

ekonomik büyüme arasındaki ilişki ÇKE çerçevesinde irdelenmiştir. BDT olarak ifade edilen ülkeler, 

Belarus, Ermenistan, Kırgızistan, Kazakistan, Moldova, Özbekistan, Rusya, Tacikistan ve Azerbaycan 

dır. Panel veri setinden yararlanılan araştırmada, kübik model kullanılmıştır ve popülasyon değişkeni de 

modele dahil edilmiştir. Tam logaritmik formda çalışılan modele ilişkin temel notasyon Eşitlik (1) deki 

gibi ifade edilebilir. 

CO2it= α+ GDPit + GDP2
it + GDP3

it +  Populasyonit + uit                          (1) 

Eşitlik 1’ de ifade edilen modele ilişkin değişkenlerden, α= β0, GDP=β1, GDP2=β2, GDP3=β3 

olarak ifade edilebilir. ÇKE hipotezinde, modelden elde edilen sonuçlara göre aşağıda ifade edilen 

çıkarımları yapmak mümkündür; 

 β1 = β2 = β3 ise gelir ile çevre kirliliği arasında ilişki yoktur.  

 β1 > 0, β2 = β3 = 0 ise gelir arttıkça çevre kirliliği de artmaktadır.  

 

 β1 > 0, β2 < 0 ve β3 = 0 ise gelir ile çevre kirliliği arasında “ters U” şeklinde bir şeklinde bir ilişki vardır.  

 β1 < 0, β2 > 0 ve β3 = 0 ise gelir ile çevre kirliliği arasında “U” şeklinde bir ilişki vardır.  

 β1 > 0, β2 < 0 ve β3 > 0 ise gelir ile çevre kirliği arasında “N” şeklinde bir ilişki vardır.  

 β1 < 0, β2 > 0 ve β3 < 0 ise gelir ile çevre kirliliği arasında “ters N” şeklinde bir ilişki vardır 

Bu çıkarımlara ilişkin görseller Şekil 2’ de ifade edilmiştir.  
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Şekil 2. ÇKE Hipotezinden Elde Edilebilecek Sonuçlara Yönelik Görseller                                             

 

 

Kaynak: Albayrak, E. N., & Gökçe, A. (2016). Ekonomik Büyüme ve Çevresel Kirlilik İlişkisi:  

Çevresel Kuznets Eğrisi ve Türkiye Örneğ. Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, 4(2), 279-301. 

 

Araştırmada, model çözümlemesi için panel veri setinden yararlanılmıştır. Panel veri seti 

yardımıyla, öncelikle CO2 salınımı (kt), kişi başına düşen GSYH (cari fiyatlarla $ US) ve nüfus (kişi) 

değişkenleri için birim kök testi yapılmıştır. Birim kök testi ile, serilerin geçmiş dönemlerdeki kendi 

değerlerinden etkilenip etkilenmediği araştırılır. Kendi değerlerinden etkilenen serilerde sahte bağlanım 

sorunu ortaya çıkar. Sahte bağlanımlı kantitatif sonuçlar doğru bilgileri içermez. Panel veri seti için 

önerilen kendi ile bağlanımlı model şu şekilde yazılabilir; 

lnYit = ρilnYit-1 + δi lnXit + Ɛit                                                                             (2) 
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Birim kök testlerinin çeşitli fraksiyonları bulunmaktadır ve literatürde araştırmacılar tarafından 

önerilmiştir (Maddala and Wu, 1999; Kao and Chiang, 2000; Hadri, 2000; Choi, 2001; Levin et. al., 

2002; Im et al., 2003). Bu araştırmada birim kök sınaması için ADF test istatistiğine dayalı Levin, Lin, 

Chu (LLC) birim kök testinden yararlanılmıştır. ADF prensiplerine dayanan birim kök sınamaları için 

temel bağlaşım aşağıdaki gibi ifade edilebilir;  

 

∆𝑙𝑛𝑋𝑖𝑡 = 𝛽𝑖𝑙𝑛𝑋𝑖𝑡−1 + ∑ 𝜃𝑖𝑗∆𝑙𝑛𝑋𝑖𝑡−𝑗 + 𝑒𝑖𝑡
𝑛
𝑗=1                                              (3) 

 

Seriler durağan hale getirildikten sonra, Panel Regresyon çözümlemesi yapılmıştır. Panel 

Regresyon Analizi’ ne yönelik notasyonu Eşitlik 1’ de görmek mümkündür. Ekonometrik analizlerde 

panel veri analizinin bazı avantajları bulunmaktadır. Bu avantajları şu şekilde ifade etmek mümkündür 

(Baltagi, 2005);  

 

 Panel veri setinde heterojenlik kontrolü yapmak mümkündür.  

 Çoklu bağıntı sorunuyla karşılaşmak, klasik zaman serisi analizlerine göre daha az olasıdır.  

 Değişim dinamiklerine karşı daha hassas ve anlaşılırdır.  

 Uzun yıllar serisi olmadan da analiz imkanı yapmaya olanak sağlar. 

 Değişkenlerin etkinliği olarak klasik zaman serisi analizlerine göre daha avantajlıdır.  

 

Panel Regresyon Analizi’ ne geçmeden önce, analizin yapılmasında uygulanan iki yöntemden 

hangisinin kullanılacağı bilinmelidir. Bu yöntemler Sabit Etkiler Modeli ve Rassal Etkiler Modeli dir. 

Bunun belirlenmesinde Hausman Testi’ nden yararlanılmıştır. Yapılan Haussman Testi sonucunda Sabit 

Etkiler Modeli’ nin uygulanmasına karar verilmiştir. Panel regresyon analizi yapıldıktan sonra, 

değişkenlere ilişkin Diagnostic Testler yapılmıştır. Bu testlerle yapılan analize ilişkin normallik 

sınamaları değerlendirilmiştir. Ayrıca, Panele dahil olan yatay kesitlerin birbirleriyle olan ilişkilerini 

ortaya koymak amacıyla yatay kesit bağımlılık testi yapılmıştır.  

 
3. SONUÇ 

4.  

Araştırmada, değişkenlerin geçmiş dönem değerlerinden etkilenip etkilenmediğini belirlemek 

amacıyla birim kök testi yapılmıştır. Yapılan LLC birim kök testi sonuçları Tablo 2’ de verilmiştir.  

 

Tablo 2. LLC Birim Kök Testi Sonuçları 
 Variables Individual Effect Individual Effect and Trend 

Level 1st Dif. Level 1st Dif. 

CO2
it
 0,3745 -6,1892* -2,2870** -5,0488* 

GDP
it
 -1,5217*** -1,4284*** 1,3229 -1,4797*** 

GDP
2

it
 

-1,3450*** -1,2462 1,2105 -1,3654*** 

GDP
3

it
 

-1,3249*** 1,7200 1,2182 2,5910 

Populasyon
it 

 -3,0382* 4,6110* -9,6835* -3,3785* 

*,**,*** mean that significant respectively at 1%, 5% and 10% . According SIC 

 

Değişkenler, I(0) ve I(1) düzeyine göre farklı seviyelerde durağan olarak görülmüştür. Ancak, 

genel itibari ile değişkenler gerek Individual Effect gerek se Individual Effect and Trend göz önünde 

bulundurulduğunda düzeyde durağan olarak kabul edilebilir.  
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Durağanlık sınamaları yapılan değişkenlere ilişkin katsayıları elde etmek amacıyla Panel 

Regresyon Modeli kurulmuştur. Panel Regresyon Analizi’ nde kullanılacak yöntemin belirlenmesinde 

uygulanan Hausman Testi Sonuçları Tablo 3’ de verilmiştir.  

 

Tablo 3. Hausman Testi Sonuçları 

Equation: Untitled Test period random effects 
 

Test Summary Chi-Sq. Statistic Chi-Sq. d.f. Prob.  

Period random 166.692375 4 0.0000 

 

Tablo 3 incelendiğinde Hausman Testi sonuçları ifade edilmiştir. Buna göre, rassal etkiler modeli 

üzerine kurulan hipotez %1 düzeyinde anlamlı görülmüştür. Hausman test istatistiği sonucundan elde 

edilen istatistiksel olarak anlamlı bir olasılık değeri sabit etkiler modelinin tercih edilmesi yönünde bilgi 

vermektedir. Bu nedenle, kurulan Panel Regresyon Modeli’ nde sabit etkiler modeli kullanılmıştır.  

 

Sabit etkiler modeline göre kurulmuş Panel Regresyon Analizi sonuçları Tablo 4’ de ifade 

edilmiştir.  

 

Tablo 4. Panel Regresyon Sonuçları  
Coefficient Std. hata 

R
2=

 0,95 

Adj. R
2 

=0,94 

F stat=131,66 

Prob=0,000 

Jarqua-Bera=2,4890 

GDP
it
 12,7801* 3,2137 

GDP
2

it
 -1,5534* 0,4433 

GDP
3

it
 0,0663* 0,0201 

Popülasyon
it 

 1,2817* 0,0361 

*,**, *** mean that significant respectively at 1% 5% and 10%. According SIC 

 

Tablo 4 incelendiğinde, modele dahil edilen değişkenlerin tamamı istatistiksel olarak %1 

düzeyinde anlamlı görülmüştür. Model bütünüyle anlamlı olup, modele dahil edilen değişkenlerin modeli 

açıklama gücü %95 olarak belirlenmiştir. Modelde homojenlik problemi olmayıp, normal dağılım 

gösterdiği söylenebilir. Elde edilen katsayıların işaretleri ÇKE’ nin nasıl bir trend izlediği konusunda 

bilgi vermektedir. Elde edilen sonuçlara göre, β1 > 0, β2 < 0 ve β3 > 0 olarak belirlendiğinden gelir ile 

çevre kirliği arasında “N” şeklinde bir ilişkinin varlığından bahsedilebilir.  

 

Panele dahil edilen yatay kesitlerin birbirleriyle olan ilişkisini belirlemek amacıyla yatay kesit 

bağımlılık testi yapılmıştır. Yatay kesit bağımlılığının varlığı, panelin zaman boyutu yatay kesit 

boyutundan büyük olduğunda Breusch-Pagan (1980) Lagrange Multiplier (LM) testiyle; her ikisi de 

büyük olduğunda Pesaran (2004) Cross-Section Dependence (CD) testiyle araştırılabilmektedir (Göçer 

vd, 2012). Bu araştırmada, her iki teste göre de sonuçlar belirlenmiştir. Yatay kesit bağımlık testine 

ilişkin sonuçlar Tablo 5’ de verilmiştir.  

 

Tablo 5. Yatay Kesit Bağımlılık Testi Sonuçları 
Test Statistic d.f. Prob. 

Breusch-Pagan LM 244.8357 36 0.0000 

Pesaran scaled LM 23.55086  0.0000 

Pesaran CD -2.436932  0.0148 
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Tablo 5 incelendiğinde, yatay kesit bağımlılık sonuçları %1 düzeyinde anlamlı görülmüştür. 

Buradan hareketle, paneli oluşturan ülkeler arasında yatay kesit bağımlılığının olduğu söylenebilir. 

Ülkelerin birindeki GDP’ deki değişim trendi ve buna bağlı oluşturduğu çevre baskısı tüm paneli 

etkileyebilmektedir. Bölge bazında politikalar oluşturulurken bu durumun dikkate alınması gerekliliği 

ortaya çıkmaktadır.  

 

 
5. TARTIŞMA 

 

Araştırma bölgesine bütüncül olarak bakıldığında, fosil yakıtlardan enerji elde edilme oranı 

ortalama %80 düzeyindedir (Tacikistan hariç). Bölge enerji zengini bir coğrafya olarak 

değerlendirildiğinde, enerji üretiminde kullanılan girdilerin niteliği önem taşımaktadır. Bu bölgenin en 

fazla CO2 salınımını Rusya gerçekleştirmektedir (Şekil 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Dünya Ülkelerinde CO2 Emisyon Hacmi (MtCO2)                                                          

Kaynak: http://globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions  

 

İnceleme alanındaki ülkeler, enerji potansiyeli bakımından avantajlı kabul edilse de kişi başı enerji 

tüketimi açısından AB ve ABD’ye göre daha düşük düzeydedir. Kişi başı 2,18 ton/kişi petrol eşdeğerinin 

altında olup bu ülkelerin kişi başı CO2 emisyon salınımı açısından da dünya ortalamasının altında 

olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır (Worldbank, 2018). Ancak, yatay kesit bağımlılığı da dikkate 

alındığında, BDT üretime yönelik faaliyetlerini gerçekleştirirken, fosil yakıtlardan enerji elde edilmesine 

ikame olarak daha çevreci ve yenilenebilir kaynaklarla bu üretimi gerçekleştirme metotlarına yönelim 

sağlamalıdır. Bunu birçok birçok AB ülkesinde görmek mümkündür. Alım garantisi, altyapı yatırımları, 

teşvikler vb uygulamalar gerçekleştirilmektedir. Bazı uygulamaları yasal zeminde netleştirerek (örneğin 

elektrik üreten şirketlere kota uygulaması vb) daha çevreci uygulamalar sağlanmaktadır. Ayrıca, kredi 

destekleri, sübvansiyonları, vergi kolaylıkları gibi üretimde maliyet düşürücü uygulamalarla da 

yenilenebilir enerji üretimine yönelim sağlamaktadırlar. AB’ nin 2030 yılı sera gazı emisyon hedefi 

mevcut düzeyin %40 azaltılması yönündedir. Ayrıca, yenilenebilir enerjide ve enerji verimliliğinde %27 

artış hedefi bulunmaktadır (European Commission, 2015). Bu tür uygulamaların BDT’ nda da teşvik 

edilmesi ve var olan yenilenebilir kaynaklarla enerji üretim düzeyini arttırmalarıyla hem daha çevreci 

http://globalcarbonatlas.org/en/CO2-emissions
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üretim sağlanması hem de fosil yakıtlara olan bağımlılığın azaltılması yolu öneri olarak 

değerlendirilebilir.   
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Özet 

Bitkiler büyüme ve gelişmeleri sırasında işlevi olmayan, çok sayıda ve çeşitli organik bileşikler üretirler. 

Bu maddeler sekonder metabolitler, ikincil ürünler veya doğal ürünler olarak bilinir. Sekonder 

metabolitler, bitkinin ekosistemle olan ilişkisinde, çevresel koşullara uyumunda, savunma, korunma, 

hayatta kalma, nesillerini sürdürme gibi önemli olaylarda çeşitli avantajlar sağlayan kimyasal 

maddelerdir. Bunlara arasında; bitkiyi patojenlere karşı koruyan antibakteriyel, antifungal, antiviral; 

diğer bitkilere karsı doğal yaşamda rekabet gücünü arttıran anti-germinatif ve toksik maddeler verilebilir. 

Sekonder metabolitlerin en fazla kullanıldığı alanlardan biri ilaç olarak kullanımıdır. Bilindiği gibi 

özellikle çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçların hammaddesini oluşturan alkaloidler 

bitkilerde doğal ortamlarında iz miktarlarda üretilmekte, bu da bu maddelerin pazar fiyatlarının çok 

yüksek boyutlara ulaşmasına neden olmaktadır. Yine sekonder metabolitlerin besin maddesi olarak 

kullanımı ve zirai ilaç olarak kullanımı da bulunmaktadır. Bu sekonder metabolitlerin üretiminde bitki 

doku kültürü teknikleri büyük avantaj sağlamaktadır. Bitki doku kültürleri, steril koşullar altında, yapay 

bir besi ortamında, tam bitkiden veya bitkinin çeşitli kısımlarından elde edilen kültürlerdir. Doku kültürü 

uygulamalarında sekonder metabolitin fazla olduğu kısımların kültüre alınmaktadır. Özellikle kök 

kültürleri, sürgün kültürleri, embriyo kültürleri, farklılaşmamış ve organize olmamış kültürler ile 

metabolitler üretilebilmektedir. Flavonoit üretiminde kallus, süspansiyon ve biyoreaktör yöntemi ile çok 

başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Bu tip çalışmaların çoğalması, tarım alanlarındaki kısıtlanma, aşırı 

toplamayla yok olma ve mevsimlere bağlı kalma gibi pek çok dezavantajı ortadan kaldırmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: sekonder metabolit, doku kültürü, in vitro üretim, kallus, sürgün kültürü 

 

1. GİRİŞ  

Bitkiler, fotosentezle güneş enerjisini kimyasal bağ enerjiye dönüştürmeleri ile yeryüzündeki canlılığın 

ana kaynağı olmasının yanı sıra renkleri, kokuları ve görünüşleriyle dünyamızı yaşanılır kılan canlılar 
topluluğudur. Ayrıca bitkiler besin kaynağı, giyim, ilaç vb. malzemenin üretildiği kaynaklardır. Anadolu 

coğrafyası, 3000 den fazlası endemik olmak üzere, 10000 civarında bitki türüyle zengin bir floraya 

kaynaklık eder (Korkmaz, 2013). 

 

Bitki doku kültürü, soyu tehdit altındaki türlerin korunması ve çoğaltılması zor olan türlerin üretiminde, 

çeşitli doku kültürü yöntemleri rutin olarak uygulanmaktadır. Bu doğrultuda bitki kısımları sterilizasyon 

işlemine tabi tutulduktan sonra yapay besi ortamlarına alınmakta ve sıcaklık, ışık ve nem kontrollü 

odacıklarda kültüre edilmektedir (Emek, 2010). 
 

Sekonder metabolitler; aminoasitler, basit şekerler, basit karakterli lipitler ve yağlar gibi yaşamsal 

faaliyetler için gerekli olan primer metabolitlerden oluşur. Sekonder metabolitler bitkinin büyüme ve 

gelişmesinde, savunma mekanizmasında, dış etkilerden korunmasında ve bitkiler arası etkileşimin 
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sağlanmasında önemli rol oynamaktadır. Bitkilerdeki bu organik bileşikler özellikle ilaç yapımında 

önemli bir yere sahiptir (Çulhaoğlu, 2011). 

 

2. BİTKİ DOKU KÜLTÜRÜ  

Bitki doku kültürleri, steril koşullar altında, yapay bir besi ortamında, tam bitkiden veya bitkinin çeşitli 

kısımlarından elde edilen kültürlerdir. Bitkisel ürünlerin biyoreaktör ortamında üretimi için tam bitki 

kullanılabileceği gibi bitkinin hücreleri (meristematik veya kallus hücreleri), dokuları (çeşitli bitki 

kısımları) veya organları (apikal meristem, kök vb.) kullanılabilir. Bitkilerin söz konusu bitkiye ait 

herhangi bir parçadan eşeysiz çoğalabilme özelliklerine "totipotensi" denir. Bitki doku kültürleri 

bitkilerin totipotensi özelliği sayesinde üretilebilir. Totipotensi özelliği, gelişimleri sırasında bitkileri 

hayvanlardan ayıran en önemli özelliktir. Bu özellik sayesinde tek hücreden organizma üretilebilir. Bu 

nedenle bitki doku kültürleri hayvansal dokulardan daha çok ve daha hızlı üretilebilirler (Karataş ve ark., 

2016). 

 

2.1. Bitki Büyüme Düzenleyiciler 

 

İn vitro bitki doku, hücre ve organ kültürlerinin besi ortamlarında, çalışmanın amacına (doku 

farklılaşması ve gelişmesi, klonal çoğaltım, kallus oluşturma, köklendirme, sekonder metabolit üretimi, 

patojenden arındırılmış bitki eldesi, germplazmanın uzun veya orta süreli saklanması vb.) bağlı olarak 

farklı bitki büyüme düzenleyicileri kullanılır. Bitki büyüme düzenleyicileri bitkilerde büyüme, gelişme 

ve üreme gibi olayların düzenlenmesinden sorumludur. Temel olarak, bitki büyüme düzenleyicileri hücre 

bölünmesi, hücre uzaması ve hücre farklılaşması gibi faaliyetlerin düzenlenmesini içerir. İlk keşfedilen 

bitki büyüme düzenleyicileri oksinlerdir. Daha sonra, gibberellinler, sitokininler, absisik asit ve etilen 

tanımlanmıştır (Bektaş, 2014). 

 

2.2. Bitki Doku Kültürünün Klasik Çoğaltma Yöntemleriyle Karşılaştırılması  

 

Günümüzde, bitki ıslahının tarım üretimini arttırmasındaki payı ve önemi çok büyüktür. Geleneksel ıslah 

yöntemleri bitkisel üretimin arttırılmasında oldukça başarılı olmasına rağmen çevre şartlarına bağlı 

olduğu için yavaş ve zaman almaktadır. Ayrıca, bu yöntemlerde doğadaki dar sınırlar içerisinde bulunan 
çeşitlilikten faydalanmak esastır. Bugün doku kültürlerinden elde edilen sonuçlar laboratuvar dışına 

çıkarak pratikte ve ticarette kullanım alanı bulmuş olup, gelişen tekniklerle her geçen gün daha da önem 

kazanmaktadır (Poyraz, 2012). 

 

3. SEKONDER METABOLİTLER 

Sekonder metabolitler, bitkinin ekosistemle olan ilişkisinde, çevresel koşullara uyumunda, savunma, 

korunma, hayatta kalma, nesillerini sürdürme gibi önemli olaylarda çeşitli avantajlar sağlayan kimyasal 

maddelerdir. Bunlar arasında; bitkiyi patojenlere karşı koruyan antibakteriyel, antifungal, antiviral; diğer 

bitkilere karsı doğal yaşamda rekabet gücünü arttıran anti-germinatif ve toksik maddeler; UV ısınları, 

tuzluluk, kuraklık gibi zararlı çevresel etmenlerin neden oldugu stres kosullarında direnç arttırıcı 

metabolitler; zararlı hayvanlar ve otlara karşı korunmayı sağlayan insektisit, pestisit, molluskusit ve 

herbisidler; polinasyon ve tohum dagılımını saglamak üzere hayvanları cezbedecek renkli ve güzel 

kokulu metabolitler bulunmaktadır (Çetin, 2006). 
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3.1. Sekonder Matabolitlerin Ekonomik Önemi 

  

İnsanlığın başlangıcından bu yana bitkiler yiyecek (tahıl, baklagil, sebze, meyve vb.), hayvan yemi 

(yonca, arpa, mısır vb.), koku verici ve tatlandırıcı olarak kullanılmaktadır. Ayrıca bitki reçine ve 

sakızları çeşitli amaçlar için kullanılırken bazı bitkilerden iplik üretimi yapılmaktadır. Birçok bitkiden 

süs bitkisi olarak yararlanılırken, pek çok bitkiden ise ilaç elde edilmektedir. Dünyada 750.000 – 

1.000.000 kadar bitki türünün var olduğu tahmin edilmektedir. Bunlardan yalnızca 500,000 kadarı 

tanımlanıp isimlendirilmiştir. Gıda olarak kullanılan bitkiler 3.000 civarında olsa da bu sayının 10.000 

civarında olabileceği düşünülmektedir. Türkiye’nin tedavi amacı ile kullandığı bitki miktarı en az 500 

civarındadır. Dünya çapında düşünülürse kullanılabilecek tıbbi bitki miktarının 100.000 civarında olması 

gerektiği tahmin edilmektedir (Yağcı ve ark., 2008). 

 

3.2. Sekonder Metabolit Üretimi  

Sekonder metabolitler, bitkinin ekosistemle olan ilişkisinde, çevresel koşullara uyumunda, savunma, 

korunma, hayatta kalma, nesillerini sürdürme gibi önemli olaylarda çeşitli avantajlar sağlayan kimyasal 

maddelerdir. Sekonder metabolizmanın stres koşullarında ortaya çıkıyor olması bitkiler açısından 

olumsuzluk gibi görünse de sekonder metabolit üretimini teşvik ettiğinden bilim adamları ve insanlık 

için pozitif etki olarak algılanmaktadır. Bilindiği gibi özellikle çeşitli hastalıkların tedavisinde kullanılan 

ilaçların hammaddesini oluşturan alkaloidler bitkilerde doğal ortamlarında iz miktarlarda üretilmekte, bu 

da bu maddelerin pazar fiyatlarının çok yüksek boyutlara ulaşmasına neden olmaktadır (Oluk, 2006). 

 

3.2.1. İlaç Olarak Kullanılan Sekonder Metabolitler  

 

Tarihle ilgili erişilebilen yazılı kaynaklarda, ilk insanların çeşitli hastalıkların tedavisi için bitkilerden 

yararlandıkları belirtilmektedir. Elbette bu kullanım biçimi etken madde olan sekonder üründen çok, 

bitkinin kendisine veya değişik yollarla elde edilen özütlerine dayanmaktadır. Bugün bile Dünya 

nüfusunun çoğunluğu için bitkiler ilaçların hammaddesi olarak kullanılmaktadır. Özellikle gelişmekte 

olan ülkelerde nüfusun %80’ı sağlık gereksinimlerini ilk etapta tıbbi bitkilerden sağlamaktadır. Dünya 

nüfusunun %80’inin gelişmekte olan ülkelerde yaşadığı düşünülürse toplam Dünya nüfusunun %64’ü 

bitkileri tedavi amaçlı kullanmaktadır (Kartal, 2013). 
 

3.2.2. Besin Katkı Maddeleri Olarak Kullanılan Sekonder Metabolitler 

  

İnsanoğlu için yaşamsal değeri tartışılmaz olan bitki primer metabolitlerinin yanı sıra, tat ve koku verici 

maddeler de besin endüstrisinde önemli yer tutmaktadır. (Akay, 2011). 

 

3.2.3. Zirai İlaç Olarak Kullanılan Sekonder Metabolitler 

 

 Zirai mücadelede de sekonder metabolitlerin oldukça önemli bir yeri vardır. Suni ilaçların; toprağa, bitki 

örtüsüne, havaya ve diğer yararlı organizmalara olan zararlı etkisinden dolayı yasaklanmaya başlanması, 

özellikle organik tarım alanında, bakteri, böcek ve virüslere karşı doğal sekonder metabolitlerin 

kullanılmasını teşvik etmektedir (Akay, 2011). 

  



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                          1842 

 

 

4. BİTKİ DOKU VE HÜCRE KÜLTÜRÜ İLE SEKONDER ÜRÜNLERİN ÜRETİMİ  

 

Tüm yaşam formlarında ortak olan birincil metabolik gidiş yollarından başka, çoğu zaman birkaç türe ve 

hatta tek bir çeşide ait olabilen bileşiklerin oluşumuna önderlik eden bazı reaksiyonlar mevcuttur. İşte bu 

reaksiyonlar sekonder metabolizma olarak tanımlanır ve ürünleri de sekonder ürünler olarak adlandırılır. 

Çeşitli araştırmanın sonuçlarına göre sekonder metabolitin fazla olduğu kısımların kültüre alınması daha 

uygundur (Babaoğlu ve ark., 2002). 
• Kök kültürleri  

• Sürgün kültürleri 

• Embriyo kültürleri 

• Farklılaşmamış ve organize olmamış kültürler ile metabolit üretimi. 

 

4.1. Kök Kültürleri  

 

Bitki tarafından üretilen metabolitin sentez yerinin köklerde bulunduğu durumlarda, bu organdan alınan 

parçaların, teorik olarak, ana bitkideki kök hücreleri kadar veya daha yüksek düzeyde olması beklenir. 

Ancak çok az bitki hücre kültüründe sınırsız büyüme ile birlikte metabolit üretiminin sağlandığı 

bildirilmiştir (Kartal, 2013). 

 

4.2. Sürgün Kültürleri 

 

Bitkilerde sekonder metabolit birikimi ile sürgün primordiumlarının oluşumu arasındaki ilişkiden yola 

çıkarak, sürgün kültürleri ile madde üretimi ayrıntılı olarak irdelenmiştir (Babaoğlu ve ark., 2002). 

 

4.3. Embriyo Kültürleri 

 

Şayet bir metabolit embriyoda üretiliyor veya birikiyorsa bu metabolitin üretimi embrio kültürleri ile 

gerçekleşebilir. Ancak burada kastedilen kaynak bitkiden çıkarılıp kültürü yapılan embriyodan ziyade, 

somatik embriyo kültürleridir. Somatik embriyo kültürleri lipidler gibi depo maddelerinin üretimi veya 

araştırılmasında faydalı kaynaklardır (Kartal, 2013). 

 

4.4. Kallus Kültürleri 

 

Kallus kültürleri, ana bitkiden kesilip çıkartılan ve bölünme özelliğini yitirmemiş organ veya doku 

parçalarının karbon kaynağı (genellikle sakkaroz) ve bitki büyüme düzenleyicileri (genellikle bir oksin 

ve sitokinin) içeren yarı katı besi ortamında büyütülmesi sonucu oluşan morfolozik düzensizliğe sahip 

kütleler olarak tarif edilebilir. Dolayısı ile kallus kültürünün başlatıldığı doku parçasının orjini sekonder 

metabolitlerin üretiminde önem kazanmaktadır. Örneğin, tropan alkaloidlerinin üretimi hedefleniyorsa, 

Solanaceae familyası üyelerinin kök dokularında bu maddelerin biriktiği bölgeler seçilmelidir (Kartal, 

2013). 

 

4.5. Süspansiyon Kültürü 

 

Hücre süspansiyon kültürleri çalkalamalı düzeneklerde sıvı halindeki besiyeri içinde geliştirilir. Gelişen 

hücre süspansiyonu büyüyen bireysel ve kümeleşmiş hücrelerden oluşur. Kültüre edilmiş bitki hücreleri 
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iki biçimde saklanabilir: İki aseptik koşullarda agar gibi uygun katı besiyerlerinde kallus şeklinde, 

ikincisi ise aseptik koşullarda sıvı besiyerlerinde süspansiyon kültürü adı verilen küçük hücre kümeleri 

şeklindedir. Kallus, düzensiz bitki hücrelerinin kümeleşerek, kısmen farklılaşmış hızlı üreyebilen halidir 

(Babaoğlu ve ark., 2002). 

 

Süspansiyon Kültürlerinde Sekonder Ürün Veriminin Artırılması  

 

Sekonder ürün miktarını değişen fiziksel ve kimyasal çevre koşulları oldukça etkiler. Aynı zamanda 

kültür ortamında bulunan besinler; yani karbon, fosfor, azot kaynakları ve diğer makro elementler ile 

bitki büyüme düzenleyicileri; yani oksinler ve sitokininler hem büyümeye hem de metabolit oluşumuna 

etki etmektedir Bunların yanı sıra, bitkisel  koşullarda, kültür tipine, hücre hattına ve hatta kültürün 

yaşına göre etkilidir (Çetin, 2006). 

 

5. KÜLTÜR ORTAMINDAKİ FİZİKSEL KOŞULLAR 

5.1. Işık 

Sekonder metabolitlerin üretimi söz konusu olduğunda ısık, doku ve hücrelerde metabolit birikimini 

etkilemekte ve fotoperiyod, ısık kalitesi ve şiddeti önemli parametreler olmaktadır (Çetin, 2006). 

 

5.2. Sıcaklık 

Genellikle kültürler 20 ila 30 C arasındaki sabit sıcaklıklarda tutulurlar fakat yinede belli bir bitki türü 

için büyüme ve farklılaşmanın optimum düzeyde gerçekleştiği sıcaklık değerinin önceden belirlenmesi 

gerekir. Çünkü farklı bitki türlerin optimum sıcaklık istekleri farklı olabilir.  Sıcaklığın diğer bir önemli 

rolüde ortamdaki su miktarına bağlı olarak vitrifikasyonu (camlaşmayı) etkilemesidir (Babaoğlu ve ark., 

2002). 

 

5.3. Ph 

Kök kültürlerinde kök gelişimi ve sekonder metabolit birikimini etkileyen bir diğer faktör de pH olup, 

farklı bitkilerde yapılan çalışmalarda sekonder metabolit üretiminin artırılmasında oldukça etkili olduğu 

tespit edilmiştir. Bu çalışmalarda pH’daki değişimlerin ortamın asitliğini ya da bazlığını değiştirerek 

bitki materyalleri üzerinde strese neden olduğu ve bu şekilde metabolit birikimini artırdığı ifade 
edilmiştir (Demirci, 2015). 

 

5.4. Ozmotik Basınç 

Bitki doku ve hücre kültürlerinde kullanılan besi ortamında özellikle karbon kaynağı (genlikle sakaroz) 

ve makro bileşenlerin derişiminin arttırılması, kültürde ozmotik basıncın artmasına ve böylece kültürü 

yapılan hücrelerde strese yol açmaktadır. Sonuçta sekonder metabolitlerin üretiminde bir artış 

gözlenmektedir (Demirci, 2015). 

 

5.5.Diğer 

Havalandırma ve kültür ortamının çalkalanması gibi fiziksel etmenler de kültürlerin  büyüme ve sekonder 

metabolit üretiminde önemli etkide bulunmaktadır (Babaoğlu ve ark., 2002). 
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6. KÜLTÜR ORTAMINDAKİ KİMYASAL KOŞULLAR 

6.1. Karbon Kaynağı 

Besin ortamlarında kullanılan karbon kaynağı da kök kültürlerinde gelişimi etkileyen önemli 

faktörlerden biridir. Farklı karbon kaynakları (sakkaroz, glikoz, fruktoz, maltoz glikoz+fruktoz, 

sakkaroz+glikoz ve fruktoz+sakkaroz) kullanılarak kök gelişimi ve sekonder metabolit birikimi 

araştırılmıştır. Şekerlerin sekonder metabolit üretimini artırması, osmotik strese karşı hücrelerin verdiği 

tepkiden kaynaklanmaktadır. Ayrıca şekerlerin, kalkon sentez geni gibi içinde antosiyaninlerin de 

bulunduğu fenolik bileşiklerin sentezinde rol alan genlerin ekspresyonunu sağlayarak da bu bileşiklerin 

birikimini artırdıkları bilinmektedir (Demirci, 2015). 

 
6.2. Azot Kaynağı 

Kök kültürlerinde besin ortamı bileşenlerinin dışında kullanılan bazı kimyasal maddelerin de sekonder 

metabolit üretimi üzerine olan etkileri incelenmiş; Echinacea purpurea bitkisinde nitrat , Oldenlandia 

umbellata bitkisinde ise hindistan cevizi sütü uygulamalarının sekonder metabolit miktarının 

artırılmasını sağladığı tespit edilmiştir . Nitekim nitrat ve fosfat yapılarında azot bulundurdukları için 

besin ortamı içeriğinde varolan elementler olup, aminoasitlerin ve proteinlerin oluşumunda rol aldıkları 

için sekonder metabolit üretimine de etki etmektedirler (Babaoğlu ve ark., 2002).  

 
6.3. Büyüme Düzenleyiciler 

Bitki Büyüme Düzenleyicileri; Bitki büyüme düzenleyicileri sekonder metabolitlerin biyosentetik 

yollarının baskılanması ya da aktive edilmesinde önemli rol oynarlar. Gerek kullanılan oksin ve 

sitokininlerin niteligi ve miktarı, gerekse oksin/sitokinin oranı büyümeyi ve doğrudan sekonder metabolit 

birikimini etkilemektedir (Demirci, 2015). 

 
7. SONUÇ 

Sekonder metabolit üretimi konusunda bitki doku kültüründen doğrudan veya dolaylı olarak yararlanılan 

çok miktarda çalışma vardır. Çalışmaların bir kısmında deneysel aşama bitirilmiş, ticari üretime 

geçilmiştir. Flavonoit üretiminde kallus, süspansiyon ve biyoreaktör yöntemi ile çok başarılı sonuçlar 

elde edilebilmektedir. Bu tip çalışmaların çoğalması, tarım alanlarındaki kısıtlanma, aşırı toplamayla yok 

olma ve mevsimlere bağlı kalma gibi pek çok dezavantajı ortadan kaldırmaktadır. Günümüzde dünya 

nüfusunun artışı ile yerleşimin artması sonucunda ekim alanlarının kısıtlanması ve besin kıtlıklarının 

yaşanması, iklimsel değişiklikler nedeniyle çeşitli canlıların nesillerinin yok olma tehlikesiyle karşı 

karşıya kalması bilim insanlarının bu tür çalışmalara ağırlık vermesini gerektirmiştir. Son yüzyılda büyük 

ilerleme kaydeden, birçok bilim dalının ortaklaşa çalıştığı biyoteknoloji bilimi, hem besinsel kıtlığa hem 

de türlerin korunmasına çok parlak çözümler vaadetmektedir. 

 

KAYNAKLAR 

 

Akay Ş 2011. Fındık Bitkisinin (Corylus Avellana) Farklı Organlarından Endofitik Fungusların 

İzolasyonu ve Sekonder Metabolitlerinin Araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Ege Üniversitesi Fen 

Bilimleri Enstitüsü, İzmir. 

 

Babaoğlu M, Gurel, E ve Özcan S (Edt.) 2011. Bitki Biyoteknolojisi I - Doku Kültürü ve Uygulamaları. 

374, Selçuk Üniversitesi Vakfı Yayınları, Konya. 

 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                          1845 

 

 

Bektaş E 2014. Orchıs sancta l. Ve serapıas vomeracea (burm. F.) Brıq Türlerinin Bitki Doku Kültürü 

Yöntemiyle Üretimi. Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Fen bilimleri Enstitüsü, Trabzon. 

 

Çetin B 2006. Rubia tinctorum Bitkisinde Agrobacterium rhizogenes Aracılığıyla Transforme Saçaklı 

Kök Kültürlerinin Oluşturulması Ve Sekonder Metabolit Üretimi. Doktora Tezi, Celal Bayar 

Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Manisa. 

 

Çulhaoğlu B 2011. Salvıa Chrysophylla Ve Salvıa Trıchoclada Bitkilerindeki Sekonder Metabolitlerin 

İzolasyonu, Yarı Sentetik Türevlerinin Eldesi, Anttoksidan Ve Antikolinesteraz Aktivitelerinin  

İncelenmesi. Yüksek Lisans Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, İstanbul. 

 

Demirci T, Özdamar P ve Baydar N 2015. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ile Sebzelerde Kök Kaynaklı 

Sekonder Metabolitlerin Üretiminin Artırılmasına Yönelik In Vitro Uygulamalar. Türk Tarım – Gıda 

Bilim ve Teknoloji Dergisi, 3(5): 261-270.  

 

Emek Y 2010. Rhaponticoides mykalea (Hub.-Mor.) M. V. Agab. & Greuter’nın In Vıtro Koşullarda 

Çoğaltılması ve Bu Süreçlere Etki Eden Faktörlerin Araştırılması. Yüksek Lisans Tezi, Adnan Menderes 

üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Aydın. 

   

Karataş İ, Karataş R ve Elmastaş M 2016. Antosiyaninlerin Kallus ve Hücre Süspansiyon Kültürüyle 

Üretimi. Gaziosmanpaşa Bilimsel Araştırma Dergisi, 12: 80-91. 

 

Kartal N 2013. Bitkisel Kökenli Biyoteknolojik Ürünler. Yüksek Lisans Tezi, Erciyes Üniversitesi 

Eczacılık Fakültesi, Kayseri. 

 

Korkmaz Y 2013. Bitki Doku Kültürü Teknikleri ile Üretilen Doğal Tetraploid Trıfolıum pratense l. 

Rejenerantları arasındaki Somaklonal Varyasyonun Belirlenmesi. Yüksek Lisans Tezi, Bülent Ecevit 

Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Zonguldak. 

 

Oluk E 2006. Bitki Hücre Süspansiyon Kültürleri Ve Sekonder Metabolit Üretimi. Anadolu Üniversitesi 
Bilim Ve Teknoloji Dergisi,7(2): 3-310. 

 

Poyraz H 2012. Endemik Erodium somanum’un Bitki Doku Kültürü Yöntemi ile Mikroçoğaltımı. 

Yüksek Lisans Tezi, Dumlupınar Üniversitesi, Biyoloji Anabilim Dalı, Kütahya. 

 

Yağcı C, Toker MC  ve Toker G 2008. Bitki Doku Kültürü Yoluyla Üretilen Flavonoitler Türk Bilimsel 

Derlemeler Dergisi, 1(1): 47-58. 

 
  



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                          1846 

 

 

Investigation of Production and Thermal Analysis of Polyvinyl Alcohol Nanofibers Reinforced Epoxy 

Composites 

 

Mürsel EKREM1*, Fatih YILDIRIM1, Necati ATABERK1 

 

*1Necmettin Erbakan University Engineering and Architectural Faculty Mechanical Engg. Department 

Konya/Turkiye. 

 

*Corresponding author e-mail: mekrem@konya.edu.tr 

 

Abstract 

In this study, the production and thermal analysis of Polyvinyl Alcohol (PVA) nanofibers reinforced epoxy 

composites were investigated. PVA nanofibers were produced by electro spinning method. First, metallic molds 

were made according to ASTM D638-10 standards. Secondly, the PVA nanofibers were cut to size 8x115 mm 

according to this standard. Than these PVA nanofibers were placed in the middle of the metallic molds and epoxy 

resin was added. Finally, PVA nanofibers reinforced epoxy composites was completed 24 hours of curing and then 

lasted at 80 °C for 15 hours of post cured. In additionally, Thermogravimetric analysis (TGA) was applied to 

investigate the thermal properties of samples taken from the PVA nanofibers reinforced epoxy composites 

produced. Decomposition temperatures of the samples produced in the TGA tests were obtained with respect to 

mass loss. 

 

Keywords: Composites, Electro spinning method, Epoxy, Nanofibers, Thermal analysis. 

 

1. INTRODUCTION 

Generally, nanoparticles are added to epoxy matrix materials and in new and different features nanocomposites 

are formed. But, nanoparticles are reinforced to until a certain ratio. This situation restricts the use of nanoparticles 

in composite materials. In addition, it is seen another factor that the production of nanoparticles is quite difficult 

(Ekrem, 2015). Therefore, nanoparticles and nanofibers are used instead of nanoparticles in composite materials. 

Easy production of nanofibers and increased mechanical properties when applied to composite materials 

emphasize the effect on applications (Teo & Ramakrishna, 2009).  

Polymer nanofibers produced by electro spinning method have porous structure. The random orientation of the 

polymer nanofibers leads to the formation of a porous structure and a high surface area. A porous characteristic of 

nanofibres facilitates resin flow by providing significant permeability.  This ensures that the reinforcing structure 

is completely wetted. At the same time, nanofibers having this structure increase fracture toughness in composite 

materials. To prewetting the nanofibers placed on the surface of the composite prepregs causes the resin not to 

solidify completely. After the nanofibers are placed directly on the carbon woven fabrics, the addition of epoxy 

allows the resin layer to be completely wetted (Zhang, Lin, & Wang, 2010). 

During the electro spinning process, the change in the structural formation such as the crystallinity structure and 

molecular orientation in fiber has an important role in the deformation behavior of the fibers by adding unique 

physical properties to the material (Huan, Bai, Cheng, & Han, 2016). Fibers having amorphous structure provide 

elastomeric properties. Fibers having crystalline structures show dimensional stability. The fact that the 

crystallinity and amorphous phase in the fiber structure is random and regular is one of the main factors affecting 

the mechanical characteristics of the material. In addition, the fiber structure, the geometric alignment of the fibers, 

the individual fiber properties and the interaction between the fibers affect the mechanical properties of the fiber 

mat. These features are difficult to control during the electro spinning process. Therefore it is important to 

determine the stress deformation of the single fiber (Baji, Mai, Wong, Abtahi, & Chen, 2010). 

Although the electro spinning method is a new field, the production of nanofiber reinforced composite materials 

is rapidly increasing. Increasing the mechanical properties of the single fiber makes a significant contribution to 

the formation of new composite materials such as control of the nanofiber in the matrix and the control of the 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                          1847 

 

 

fiber-matrix bond. The fibers are obtained from the polymer solutions by the electro-spinning method. It is 

desirable that the polymers have both suitability for structural reinforcement and high mechanical properties. 

Therefore, the choice of polymer is very important for composite materials. (Zucchelli, Focarete, Gualandi, & 

Ramakrishna, 2011). 

The fiber-reinforced polymer requires the active impregnation of the fibers into the polymer matrix to form 

interfaces compatible with the composites. In this study, solution interactions with fiber felts produced by electro 

spinning method for the production of nano composites with optimum mechanical properties were investigated. 

The nonwoven polyamide 6 (PA6) nanofibers were obtained using the PVA matrix in the nonwoven felt using the 

solution-based treatment method. The highest tensile stress of the composite is specified for the optimal weight of 

the PVA solution for 16%. This ratio shows that after the solvent has been evaporated, all the pores of said web 

are filled with PVA matrix and the gaps in the compound obtained as PVA solution are removed by impregnation 

of nanofiber mats. These processing methods are effective for obtaining consistent nanofiber-matrix interfaces that 

exhibit greater functionality for optically transparent electrospun nanofiber composites (Stachewicz, Modaresifar, 

Bailey, Peijs, & Barber, 2012).  

In this study, manufacturing and thermal stability of PVA nanofibers reinforced epoxy composites were 

investigated. First approximately 0.13 m thickness PVA nanofibers were produced by electro spinning. The PVA 

nanofibers were then superposed 10 layer. Thermogravimetric analysis (TGA) was applied to investigate the 

thermal properties of samples taken from the PVA nanofibers reinforced epoxy composites produced. 

Furthermore, changes in the morphology of the PVA nanofibers were carried out by scanning electron microscopy 

(SEM). 

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1 Materials 

The PVA polymer may be made a solution by adding purified water and a well spinning may be done. Closed 

formula of PVA is [-CH2CHOH-]n and molecular weight is 124000 g/mole. It was supplied by Sigma Aldrich 

Company. Sodium dodecyl sulphate (SDS) with a closed formula of CH3(CH2)11OSO3Na, a general anionic 

surface active substance purchased from Merck company has an analytical purity with a molecular weight of 

288.38 g/mole. 

2.2 Production of Polyvinyl Alcohol Nanofibers 

Solution preparation was started with PVA attainment. As shown in Figure 29., 10 g of PVA powder (10% w/w) 

was added into 90 g of pure water which was heated up to 70°C slowly. This mixture was mixed by a magnetic 

mixer for 3 hours and complete dissolution of PVA was achieved. The pure water disappeared from totally 100 g 

of solution was added and mixture was continued. A solution was prepared with a g of surface active substance, 

sodium dodecyl sulphate (SDS) and 99 g of pure water and mixed in a magnetic mixer for 10 minutes. 1 gram of 

1% SDS solution was added versus 10 g of PVA solution to reduce surface tension.  
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Figure 29. Production of Polyvinyl Alcohol Nanofibers by electrospinning method 

The samples exposed to spinning procedure were put into the electrospinning mechanism prepared as 

rotating drum at horizontal axis. The syringe pump was selected with a 0.35 ml/h rate; syringe-collector 

distance was selected as 12 cm. High tension power source was adjusted at 25 kV and the experiment 

was started. The rotating drum rotates at a speed of 500 rpm and is carried out at a speed of 5 mm / s in 

the forward and backward mechanism.The experiment was carried out in a laboratory environment at a 

room temperature of 26°C. Fiber samples obtained were dried in a drying-oven at 60°C for 1 hour. 

2.3 Manufacturing of PVA Nanofiber Reinforced Epoxy Composite 

Steel plates with chromium nickel material conforming to ASTM D638-10 standards were cut to 

150x150x1 mm. Her metal kalıp 3 test örneği üretecek şekilde tasarlanmıştır. Firstly, the mold disjunctive 

was applied to prevent the epoxy from sticking to these molds. 13 micrometers thick non-stick 

polytetrafluoroethylene film, which is cut in length and width of 150x150 mm between two molds, was 

glued. This prevents middle layers from sticking together.  

 

Figure 30. Manufacturing of PVA Nanofiber Reinforced Epoxy Composite 
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PVA nanofibers, which were produced by electro spinning method, were cut to size 8x115 mm. 

PVA nanofibers were separated from aluminum foil. The thickness of these nanofibers was measured as 

0.13 m with both micrometer and comparator. PVA nanofibers were placed on top of each other with 
10 layers in mold. The weight ratio of epoxy/hardener was 100/40 as manufacturer’s advice. The total 

amount required for each sample was defined to be 6.40 g. On the placed PVA fibers, epoxy resins were 

added via the injector. Thus, PVA nanoelyaf reinforced epoxy composites were finalized before curing. 

PVA nano fiber-reinforced epoxy composites were kept under 0.70 bar vacuum for 24 hours at room 

temperature to remove air bubbles and pre-cure. In Figure 3 shows the production pictures of both epoxy 

and PVA nanoscale-modified epoxy composite. 

 

 
Figure 31. Manufactured materials: a) pure epoxy sample b) PVA nanofiber reinforced epoxy composite 

2.4 Characterization of PVA nanofiber mats 

SEM images of PVA nanofiber mats were obtained by ZEISS Evo LS 10 device at 20kV voltage.  TGA 

measurements were performed in calibrated Setaram–LabsysEvo Thermo Gravimetric Analyzer with 

weight resolution of 0.02 g and temperature resolution of 0.1 °C. The thermally stability, decomposition 

temperatures and residual mass were investigated by TGA. The test samples were heated at 25 °C to 650 

°C with a heating rate of 10 °C/min under a nitrogen atmosphere. 

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

3.1 SEM Images of PVA Nanofibers 

In figure 4 shows the SEM images of 5 000 X and 50 000 X magnification of the nano fibers. When these 

images are examined, it is seen that PVA nanofibers are produced in one direction with the help of rotary 

drum and long fibers are formed. In addition, when the 5 KX magnification image is examined in Figure 

4.a, it is seen that no beading occurs in the nanofibers. 

The SEM image of 50KX magnification in Figure 4.b is pasted into the autocad program and the PVA 

nanofibers was averaged by measuring the size of smallest and largest nano fibers for 10 sample. The 

diameters of PVA nanofibers were measured in the range of 180-295 nm. 

 

a) b) 
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Figure 32. SEM images of PVA nanofibers; a) 5 KX magnification and b) 20 KX magnification  

 

3.2 Thermal Analysis of PVA Nanofibers 
 

Thermogravimetric analysis (TGA) is one of the main thermal analysis used for measuring the 

weight loss of a sample. Mass chance of a sample such as polymers, thermosets, plastics, coatings, paints, 

etc. can be studied with this analysis. TGA is generally employed for the characterization of thermal 

stability, loss of mass, material purity and determination of humidity of a sample. 

The TGA curves of the electrospun PVA nanofibers reinforced epoxy and epoxy were shown in 

Figure 33. When the TGA graph was investigated, it was seen that the thermal degradation of epoxy and 

PVA nanofibers reinforced epoxy was negligable until the temperature reached approximately 305 °C. 

A 50% mass loss for both materials was realized at 350 °C. PVA nanofibers reinforced epoxy 2.92% 

mass loss was obtained at 580 °C. 

 

Figure 33. TGA curves of PVA nanofibers reinforced epoxy 
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4. CONCLUSION 

The aim of this study is to investigate the production and thermal analysis of PVA nanofiber reinforced 

epoxy composite by producing polyvinyl alcohol nanofibers by electrospinning method. The 

conventional epoxy resin was used as matrix of adhesive material As a result of this study: 

 When the SEM images of the PVA nano materials were examined, no pilling was observed in the 
nanofibers and the diameters were measured in the range of 180-295 nm. 

 For the production of PVA nanoelyaf-reinforced epoxy composites, it was placed on the pre-
prepared mold by laying 10 layers of PVA nanoelyaf which had a thickness of 0.13 nm. PVA 

nano fiber-reinforced epoxy composites were kept under 0.70 bar vacuum for 24 hours at room 

temperature to remove air bubbles and pre-cure. 

 When the thermogravimetric analysis (TGA) was examined, 50% mass loss occurred at the same 

temperature in both epoxy and epoxy composite samples reinforced with PVA nanoelyaf. 

However, the decomposition temperature of the epoxy composite reinforced with PVA nanofiber 

was at 560 ° C, while the epoxy was obtained at 575 ° C. 
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Abstract 

 

Adenoviruses are causative agents that infect various different organ and systems (respiratory, gastrointestinal, 

etc.) on both animals and humans. More than 100 serologically different types of this viruses have been identified 

and classified in mammalian animals and birds that occurs a persistent infection which has importance for 

opportunistic other pathogens. In this study were serologically investigated the presence of ovine Adenovirus type 

2 infection in sheep and goat sera by using virus neutralization test. Totally, 88 serum samples have been tested 

and 67 (76,13%) of them were found positive. In this study, the presence of ovine adenovirus infection in small 

ruminants in our country has been revealed and it is aimed in the future to be informed about the prevalence of 

adenovirus infections in samples obtained from different geographical regions of Turkey. Thus, the status of 

infection in the field and the role of adenoviruses in mixed infections will also be determined.  

 

Keywords: ovine adenovirus type 2, seroprevalence, ruminants, Turkey. 

1. INTRODUCTION 

Ovine Adenoviruses (OAdVs) in two different genera belongs to Adenoviridae family, are seven types in sheep 

and goats recognized by the International Committee on Taxonomy of Viruses (ICTV) (Russel et al., 1995; 

Lehmkuhl et al., 2001). Ovine mastadenovirus A and Ovine mastadenovirus B in Mastadenovirus genus, Ovine 

atadenovirus D in Atadenovirus genus are located (ICTV report, 2018). Although it has been reported as clinical 

signs in affected animals have been reported respiratory tract symptoms and gastrointestinal system findings 

(Nguyen et al., 1988), but Adenovirus infections are largely asymptomatic. And also encephalitis, abortion in 

pregnant animals have been reported (Lehmkuhl et al., 1999). Adenoviruses (AdVs), also known as DNA tumour 

viruses, can integrate their genomes into the mammalian genome (Kümin et al., 2002) and can cause 

adenocarcinomas in animals, but they also open the organism for opportunistic pathogens because of their 

immunosuppressive effects.  

Common infection of cattle and small ruminants for AdVs may be possible due to common pasture and barn/stall 

use. Even mixed infections with bovine and ovine AdVs can be monitored together (Lehmkuhl et al., 1993; Boyle 

et al., 1994; Alpay et al., 2014). In our country, there are limited studies on the serological, virological and 

pathological presence of adenoviruses in ruminant species. 

In this study, we investigated serologically the presence of adenovirus infections in small ruminants. Our opinion 

is that this study findings will help define the role of the adenoviruses in circulation in our country. 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

Total 88 serum samples from 4 different towns localized in Urfa, Burdur, Antalya, Konya cities from sheep (n=52) 

and goats (n=36) have investigated by using Virus Neutralization test (VNT). The VNT was briefly carried out as 

follows: 

OAdV-2 used in the tests was obtained from Ankara University Veterinary Faculty Virology Department. For 

standardization of the virus, Madine Darby Bovine Kidney (MDBK) was used as the cell line. Titration test 

performed described by Frey and Liess (1971). The virus titer was calculated at 100DKID50 and prepared for VNT.  
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Serum samples were diluted 1: 5 and placed in 2 wells from each specimen into 96-well plates. An equal volume 

of virus dilution was added to them at the rate of 100DKID50. After 1 hour of waiting, the plates from the oven 

were added to the suspension with 300,000 cells in ml. All of the virus control wells were checked daily until 

infection occurred. Subsequent to the results of serum wells were evaluated under an inverted microscope. 

 

3. RESULTS  

Virus titer was calculated as 103,75/0,1 ml. Total positivity rate for OAdV-2 in all samples (n=88) have found 

76,13% (67/88).  

According to the VNT results, the seroprevalence of OAdV-2 were 79% in Urfa, 36% in Burdur, 100% in Antalya 

and 100% in Konya, respectively. The result of VNT has shown in Table 1. 

 

Table 1. Result of VNT 

City Number of Samples Species Positivity rate % 

Urfa 43 sheep 79 (34/43) 

Burdur 31 goat 36 (12/31) 

Antalya 5 goat 100 (5/5) 

Konya 9 sheep 100 (9/9) 
 

4. DISCUSSION 

Serological surveys in some countries have been performed for OAdVs in small ruminants (Lehmkuhl et al., 1993; 

Rusvai and Fodor, 1998) and OAdV infection has been reported as most frequent virus infection in small 

ruminants.    

The studies about AdV infections in small ruminants in Turkey has been limited (Okur and Akça, 2002; Çeribasi 

et al., 2016). Most virological and serological investigations use of BAdVs is concentrated on cattle (Alkan, 1998; 

Alpay et al., 2014; Okur-Gumusova et al., 2007). In a study by Alpay et al. (2014) demonstrates the presence of 

mixed infections in detecting high positivity against bovine adenoviruses in sheep and goats. Moreover, in the 

mentioned study, the positivity rate of bovine AdV antibodies in cattle was lower than in small ruminants. 

The studies of identification of the aetiological agents in pneumonia or gastrointestinal infection cases of sheep 

and goats in Turkey, OAdVs remains just diagnostic purpose (Çeribaşı et al., 2016). The viruses in mentioned 

studies were not isolated from clinical specimens or further characterization studies have not been performed. 

Additionally, there are no adenovirus infections in animals in the panels of diagnostic laboratories. 

The seropositivity rates determined in this study were consistent with other studies. Although the number of 

samples is a small amount, antibody response to OAdV-2 was detected in all investigated herds. The serological 

profile of OAdV-2 in this study showed that a presence of high antibody in small ruminants. Adenoviruses, which 

are not recognized by veterinarians in the field, and therefore cannot be avoided by breeders, should be 

investigated. There are no vaccine applications for OAdV infections in our country. This high rate of seropositivity 

in this study may be related to this infection that this infection is very common in small ruminants in our country.  

5. CONCLUSION 

Dissemination of investigations about Adenovirus infections in the respiratory system or gastrointestinal tract 

infections in cattle or small ruminants is needed in our country. It is recommended that the presence and prevalence 

of OAdV infection will be investigated antigenically. For this purpose, the samples obtained from animals with 

clinical findings should be taken and investigate the presence of AdV infection. The AdV positive samples from 
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small ruminants should be characterized by molecular techniques for understanding the circulation of AdV types 

in our country.  

AdVs have a vector potential for animal vaccine antigens. If the AdV isolates from our country are won, their use 

as vaccine vectors for future studies can also be investigated.  

In addition, studies to be done in terms of mixed infections (both different types of Adenoviruses and other 

pathogen microorganisms) with Adenovirus infection including mammalian and birds are thought that it will 

provide important information in the investigation of the pathogenesis of adenovirus infections in our country. 
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Abstract 

In this study, the full combustion process of Elbistan-lignite, the changes in its structure and the forming gases 

along combustion of the coal were investigated. For this purpose, TG-FTIR and TG-DSC devices were used at 

different heating rates. The experiments were performed under atmospheric conditions from 25°C to 1000°C. The 

combustion profile was determined from TG-DSC analysis (ignition temperature, max-peak temperature and burn-

out temperature), and the resulting gas products were determined by using TG-FTIR analysis. In addition, the 

effect of heating rate on these properties was examined. Especially, it was observed to the release of CO2 between 

200 and 700°C during the oxidation. In order to better understand the changes in its structure by increasing 

temperature, the samples that were oxidized at 200, 400, 600 and 800°C were used. 

Keywords: Coal, Combustion, TG-DSC, TG-FTIR, FTIR analysis 

1. INTRODUCTION 

Coal is abundantly available natural resource. It is the most common fuel used for electricity generation, as well 

as playing a crucial role in industries such as iron and steel. Coal was used at 37.4% of the world's total electricity 

production in 2013. According to the assumption of International Energy Agency, it will continue unchanged in 

the future, the share of coal in electricity generation will remain approximately at the same level in 2040 (TKİ 

2015 Kömür (Linyit) Sektör Raporu, 2016). 

Differential thermal analysis (DTA) and differential scanning calorimeter (DSC) are the methods widely used in 

characterization of fossil fuels undergoing combustion or pyrolysis because of their fast and cheap analysis and 

easy performance of experiments. There have been many studies on the combustion and pyrolysis process of coal 

by using thermoanalytical techniques (TGA), which most common are thermogravimetry (TG), differential 

thermogravimetry (DTG), differential thermal analysis (DTA), differential scanning calorimetry (DSC). 

In recent years, Thermogravimetry-Fourier transform infrared spectroscopy (TG-FTIR) and thermogravimetry-

mass spectrometry (TG-MS) techniques have received attention. It can be identified in the gases evolved during 

combustion or pyrolysis process of coal by using combined systems (TG-FTIR-GC/MS). 

In the study, it was aimed to better understand the combustion process of coal having low calorific value and high 

ash/moisture by aid of TG-DTG/DSC analysis, and TG-FTIR analysis was used to understand which gases are 

released during the combustion process.  

 

2. MATERIALS AND METHODS 

Coal used in this study was supplied from Elbistan (Turkey). The sample was stored in airless-pouches and in a 

vacuum dessicator to avoid air-oxidation before usage. It is confirmed by the chemical and elemental analysis of 

the sample (Table 1).  
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Table 1. Proximate and ultimate analyses of coal (on air dried basis) 

Proximate 

analyses 

Mass % 

Moisture 7.98 

Ash 42.50 

Volatile matter 42.64 

Fixed carbon 6.88 

Ultimate analysis Mass % 

C 12.22 

H 4.28 

N 0.63 

S 1.62 

 

2.1 Thermal analysis 

Thermogravimetric analysis of the sample was performed on an NETZSCH STA 409 PC Luxx with high resolution 

balance systems (the balance and temperature control system can accurately record weight loss of 0.001 mg and 

temperature of 0.1 K). The calcined α-Al2O3 powder as the standard reference was used. The original sample (~15 

mg, and wet sample) was put into a pan. The combustion process was investigated from 25°C to 1000°C at heating 

rates of 5, 10, 20°Cmin-1. Before the experiments, calibration settings of the instrument were carried out by using 

calibration sets provided by Netzsch firm. 

Another TG-FTIR instrument (Perkin Elmer Pyris STA 600 Thermogravimetric Analysis & Spectrum 1 FT-IR 

Spectrometer) was utilized to determine gas products released during the oxidation process of coal. The analysis 

was performed in Bayburt University Central Research Laboratory. TG-FTIR analysis was carried out from 25°C 

to 1000°C under air atmosphere at heating rate of 10°Cmin-1. In the analysis, the gases were transferred from TG 

to the FTIR device using the transfer line and the FTIR spectra of the gases were identified.  The spectra of gases 

were recorded from 4000 to 500 cm-1.  

In addition, FTIR analysis was performed to detect the coal structure during oxidation in the range of 4000 to 400 

cm-1 at the Perkin Elmer Instrument. For the analysis, the coal samples were prepared by oxidizing at different 

temperatures (relatively, 200, 400, 600, 800°C) under air atmosphere during 2 h.  

3. RESULTS  

3.1 TG-DTG analysis 

Fig. 1 displays the TG curves of coal at heating rates of 5, 10 and 20°Cmin-1 in air atmosphere. As can be seen 

Fig.1, it will occur a temperature difference between the sample and the furnace during any heating process.  The 

magnitude of this difference is always related to the heating rate. At high heating rates, when the reaction takes 

place, the difference between the temperature of the furnace and the sample will be the maximum. Thus, it has a 

shorter reaction time at the same time and at the same temperature region, and therefore the temperature needed 

for the combustion of the sample is also higher. In this situation, the combustion process shifts to the right. Higher 

heating rates will cause simultaneous evolution and ignition of volatiles, but devolatilization will occur prior to 

ignition and combustion at lower heating rates. Therefore, the ignition temperature and the burn-out temperature 

rise (Li, et al. 2005). 
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Figure 1. TG curves of coal at different heating rates 

The ignition, the peak-max and the burn-out temperature (key features at combustion profile) can be obtained from 

DTG curves at Figure 2. According to the heating rates, the changes in the temperatures are given in Table 2. They 

indicate the combustibility of coal. The most important is the peak-max temperature (maximum weight loss rate). 

The coals with lower peak temperature can be easily ignited and burned (Marinova et al., 2009) and when this 

temperature is high, the coal is less reactive. The peak-max temperature increases as the heating rate increases. As 

stated before, the burn-out temperature of the coal varies with increasing heating rate. As a fuel parameter, the 

burn-out temperature displays the residence time and the completion of oxidation (Varol et al., 2010; Liu et al., 

2012). 

 

 
 

Figure 2.  DTG curves of coal at different heating rates 
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It is seen three reaction regions at certain temperature intervals at Fig 1. The first region is below 200°C, the second 

region (the main combustion region) is in between 200°C and ~520°C, and the third region ranges from 520°C to 

750°C. The mass-loss (%) can be obtained from TG curves for each heating rate. It is approximately 13% in the 

first region. It shows releasing the initial moisture in the coal. The major mass loss (~35%) occur in the region 2, 

and it is ~10% in the third region, which the mineral matters decompose at two steps (Sis 2009, Kok et al. 2004, 

Sis 2007, Elbeyli and Pişkin, 2006).  

Table 2. Tig, Tpeak-max, Tburn-out values for the main combustion of coal at second region 

Heating rate (°Cmin-1) Tig (°C) T peak-max (°C) Tburn-out (°C) 

5 220 314 484 

10 230 334 549 

20 240 344 559 

 

3.2. DSC analysis 

Figure 3 displays DSC curves that provide the evaluation of heat flux with increasing temperature.  In 

the first region, it is seen the endothermic peak in DSC curves, which is a result of the release of inherent 

moisture in coal. This stage ends up when oxidation reactions predominate and energetic balance begins 

to be exothermic. From the beginning of exothermic curve, the temperature of coal increases suddenly. 

The temperature continues to rise until the ignition temperature is reached. There is a steep rise in heat 

evolution during the oxidation process of char. The maximum peak is attained when the residual solid is 

burning. Tig, Tpeak- max and Tburn-out can also be read from this profile. These results are in good agreement 

with DTG results. Also, there is an exothermic peak showing the decomposing of the mineral matters 

between 550 to 750°C, too. 

 

Figure 3. DSC curves of coal at different heating rates 
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3.3. TG-FTIR analysis 

Gas products released during combustion of coal were watched by using TG-FTIR spectrometer, as can 

be known EGA (Evolved Gas Analysis), in the range of 4000-500 cm-1. TG-FTIR coupling analysis 

permits determining the chemical reactions by detecting the evolved gases at 10°Cmin -1  heating rate 

(Yang et al. 2016; Scaccia 2013; Wang et al. 2018, Stuart 2004). It is a suitable approach as it permits 

the decomposition pathways to be monitored. The FTIR spectrums of the released gases from TG 

apparatus are illustrated in Figure 4. With the increasing of temperature, the intensity peak of CO2 and 

CO increases dramatically, but it is seen that the intensity peak of CO is less than CO2 during the 

combustion process. It is observed especially the O-H spectrum 4000-3600 cm-1, the CO2 spectrum at 

2400-2220 cm-1, the CO spectrum at 2220-2050 cm-1, the SO2 spectrum at 1400-1300 cm-1. O-H peak 

shows that moisture is released first in combustion environment with further release in the temperature 

range of 250°C to 550°C. The formation of CO2 peak starts at 200°C, and reaches its max value at 350°C, 

reduces to 500°C, and then rises again at 600°C.  The peak-max temperature of main combustion region 

at DTG profile for heating rate of 10°Cmin-1 is 334°C.The peak-max temperature in the DTG curve is 

almost the same the temperature at which the CO2 peak at FTIR spectra is highest. The formation of SO2 

peak start around 250°C, and reaches its max value approximately between 400°C to 550°C. After the 

burn-out temperature, the CO2 formation corresponds to the decomposition of mineral matters in coal. 

As can be seen at DTG profile, the decomposition of mineral matters has two steps (Sis, 2007). There 

are two peak-max temperature (600 and 700°C) in the third region.  It was understood that the CO2 peak 

at 600°C increased due to the decomposition of mineral matter at Fig. 4. The evolution of gases in FTIR 

spectra was found to be in accordance with the DTG curves. 

 

 

 

Figure 4. FTIR spectra of gas products evolved from coal at different temperatures  

3.4. FTIR analysis 

At Fig. 5, FTIR analysis was used to identify the changing of functional groups and the compositions of 

coal during combustion process. It occurs O-H stretching in the range 3700-3200 cm−1, C-H aliphatic 

and aromatic stretching in the range 3000-2800 cm-1. It represents C=C, C=O stretching in the 2000-

1500 cm-1 region, aromatic carbonyl/carboxyl C=O stretching in the 1830-1600 cm−1 region, and 

aromatic C=C ring stretching at 1600-1500 cm-1, aromatic C=C ring stretching at 1430-1420 cm-1. It 
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usually contains aliphatic ether C-O and alcohol C-O stretching in 1400-1000 cm-1 region. It is usually 

seen the metal oxide bands (Me-O) below 1000 cm-1 (mineral matters such as calcium sulfate, pyrite at 

690-470 cm-1), which is caused by interatomic vibrations (Stuart, 2004; Elbeyli and Pişkin, 2006; Kliche 

and Popovic, 1990). It was understood that the increasing temperature caused the decreasing of some 

groups, and even the disappearance of some groups such as O-H, C-H, C=C, C=O. 

 

Figure 5. FTIR spectrum of oxidized at different temperatures 

 

4. DISCUSSION 

There are many studies about the burning profile of coal by TGA, but there isn’t study about an 

investigation of combustion behavior of self-coals by using both TGA-FTIR and FTIR techniques in the 

literature. The combustion process of coal of with low calorific value, high ash are studied in air by using 

a TG-DTG/DSC and TGA-FTIR combined system. 

5. CONCLUSION 

In this study, simultaneous thermal analysis (TG-DTG/DSC) methods were used successfully to 

determine the burning profile of coal. It was seen that increasing of the heating rate increases the ignition, 

burn-out, and peak-max temperatures. It was determined the releasing gases analysis by aid of TG-FTIR 

analysis. In addition, the coal’s structure was investigated by FTIR analysis and observed that O-H, C-

C, C=C, C=O and C-O groups decreased by increasing temperature, moreover some of them disappeared. 

Knowing the combustion behavior and products can help us improve efficiency of the combustion 

process and increase environmental awareness. 
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Abstarct 

The use of enzymes in the industrial field has increased at the last decades. Cellulases are the third largest industrial 

enzymes worldwide due to their use in many areas. The reusability of enzymes have important role due to reducing 

cost and time for the industrial applications. Immobilization process is supported the repeated use of enzymes. 

Immobilized enzymes have some advantages; such as higher stability, easier product recovery, easier enzyme 

recovery, possibility of reuse of the enzyme and rapid termination of the reaction. In this study, the cellulase 

enzyme produced from Bacillus methlylotrophicus Y37 was immobilized on vermiculite and optimization studies 

were performed. The amount of vermiculite, enzyme and gluteraldehyde treatment time, the amount of 

gluteraldehyde was optimized. The best yield was observed as %34,8 for two hours enzyme vermiculite treatment 

in the presence of 3% gluteraldehyde at the one hour gluteraldehyde treatment. 

Key words: Bacillus methlylotrophicus Y37, cellulase, immobilization, vermiculite 

 

1.INTRODUCTION 

The cell study with the effect of the enzyme. Chemical enzymes are necessary for the dynamic processes requiring 

constant change in the chemical composition. These changes are regulated by catalytic reactions due to regulated 

by enzymes. For that reason enzymes are called biological catalysts (Harisha,2007). The cellulase enzyme has an 

important area in the industrial field (Amir IJAZ et al.,2011). Cellulases; It is used in many areas such as detergent, 

textile, paper, food, feed, beer and wine industry (Haliskaranfil ,2012). In addition, cellulases have a 

pharmaceutical importance. It has an important status in the treatment of phytobezoar (a kind of bezoar found in 

the human stomach.) (Amir IJAZ et al.,2011). Enzymes used in almost all areas of the industry are usually obtained 

from microorganisms. This is due to microorganism-induced enzymes have the advantage that, they are very high 

catalytic activity of enzymes comparing with plant or animal enzymes. In addition, it has more stable and cheaper, 

and can be obtained in large quantities (Güven,2011). Enzyme production can be controlled in microorganisms, 

these controls improves yield. (Sarika et al.,2018). 

In industrial applications; low enzymatic activity and stability is an obstacle in the development of large scale 

applications.. However, these problems can be overcome by the use of immobilized enzyme. The immobilized 

enzyme is defined as the covalently bound or adsorbed enzyme on a solid support. It is important that the low cost 

and has a suitable surface area for enzyme reactions of selected support material. (N.M. Mubarak at al.,2014). 

Vermiculite is a cheap, has good ion exchange and high porosity and mica type mineral found in different 

countries. Therefore, it is used for various purposes (Anita et al.,1997). 

In this work, was performed optimization of immobilizasion of cellulase on vermiculite. 

2.MATERIALS AND METHODS 

2.1.Material 

2.1.1.Bacteria Isolates and Standard Strain 

In this study, bacterial isolates were isolated from Kocaeli province and its environment and Umuttepe Campus, 

and they were stocked in Kocaeli University Faculty of Science Chemistry Department Biochemistry Research 

Laboratory. Cellulase producer bacterium strain was obtained from Bacillus methlylotrophicus Y37. All chemicals 

used in the experimental study have analytical purity and are supplied on Sigma Chemical Ltd. (USA), Fluka AG 

(Switzerland), Riedel AG (Germany) and Merck AG (Germany). 

mailto:*tufangamz@gmail.com
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2.2.Methods 

2.2.1.Preparation of Immobilization Support 

First, the vermiculite to be used for cellulase immobilization was washed overnightwith pH 5.0, 1 M sodium 

acetate (NaAc) buffer. Then it was decanted, treated with 30% H2O2 and washed with water and dried overnight 

in the oven. After this process, it was boiled with 2% Na2CO3, washed with distillate water and treated with NaCl 
overnight. The NaCl treated adsorbent was named as Na-vermiculite. 

2.2.2.Immobilization Process and Determination of Activity 

Na-vermiculite was treated with cellulase at + 4 °C for 2 hours at a ratio of 1: 5 ml and washed with plenty of 

water to remove uncombined proteins. The resulting vermiculite-enzyme mixture was treated with gluteraldehyde 

presence of 3% for 1 hour at a ratio of 1: 5 ml at + 4 °C. 0.1 g of the immobilized enzyme was treated with 0.8mL 

of 1% carboxymethylcellulase (CMC) prepared in 50mM pH 7 tris-HCl buffer and incubated in a water bath at 

50°C for 3 minutes. After incubation 1 ml of dinitrosalicylic acid was added (DNS) and boiled for 5 minutes. Then 

cooled in an ice bath for 10 minutes and optical density was determined at 540 nm in UV spectrophotometer. One 

unit of enzyme was determined as the amount of enzyme that provided 1 μM glucose formation in the specified 
conditions. 

3.RESULTS 

3.1. Optimization of Immobilized Enzyme Amount 

To determine the best amount of immobilized enzyme for enzymatic activity, 0.1-0.2-0.3-0.5-0.7-0.9-1.0 g of 

adsorbed was performed as described in section 2.2.2. The results are shown in Figure 1 and the best amount is 
determined as 0.1 g immobilized cellulase (Figure 1). 

 

 

Figure 1. The effect of immobilized cellulase enzyme on enzymatic activity 

 

3.2. Optimization of Percent of Gluteraldehyde  

For the optimization of quantitiy of glutaldehyde the enzyme-adsrbed vermiculite was treated with 0.5-1-3-5-7-

10% gluteraldehyde and the best percentage of gluteraldehyde was determined as 3% (Figure 2 ) 
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 Figure 2. Effect of different glutaraldehyde percentages on immobilization process 

 

3.3. Optimization of the Gluteraldehyde Treatment Time 

To optimize the time of glutaraldehyde treatment, the enzyme adsorbed vermiculite was treated with 

gluteraldehyde at increasing time intervalsAs a result of the glutaraldehyde treatment time study, the best yield 

was found to be 32.2% at hte 60 minutes treatment. (Figure 3). 

 
Figure 3 The effect of glutaraldehyde treatment time on immobilization process 

 

3.4. Optimization of the Enzyme Treatment Time 

In order to increase the immobilization efficiency, the treatment time of the vermiculite with the cellulase enzyme 

was also optimized. The best yield was found to be 34.8% with 2 h enzyme treatment. (Figure 4). 

 
Figure 4. Effect of enzyme treatment time on immobilized enzyme 
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3.5. Reusability of the Immobilized Enzyme 

Re-usability of enzymes is important to reduce costs in industry. The immobilization process is to allow the 

enzymes to be reused. In our study, it was found that the immobilized enzyme retained a relative activity of 

39.2% after the 18th use. The results are shown in figüre 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5. Reusability of the immobilized enzyme 

 

4. DISCUSSION 

In this study, investigated optimization of immobilization of cellulase enzyme produced from Bacillus 

methylotrophicus Y37 strain. The maximum yield was found 34.8% with enzyme treatment for +4 ° 2 hours and 

1 hour at the presence of 3% glutaraldehyde treatment. 

It was observed that the immobilized enzyme had the best yield (%29,3) in the presence of %3 glutaraldehyde. 

The yield of the immobilized enzyme was increased to until %3 gluteraldehyde concentration and the decreased 

after this concentration. Therefore high concentrations of gluteraldehyde are thought to be caused the decrease the 

activity of the cellulase enzyme. 

One of the most important advantages of the immobilization process is provide an opportunity to re-use the enzyme 

by fixing the enzyme on a solid support. In the reusability studies, it was observed that the immobilized enzyme 

was 100% protected in the second trial. The relative activity was decreased to 96.2% with 3 uses and it is seen that 

it protect 39.2% of relative activity after 18 uses. In another study, immobilization of lipase enzyme was studied 

on organo-bentonite. At this study, was reported of the immobilized enzyme for 6 repeated uses. In the first 3 uses, 

the activity of the enzyme was protected %100 and the relative activity of the enzyme was decreased to %80 in 

the 6 uses (Dong H. et al.,2012). 
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Summary 
Keratinases (EC 3.4.4.25) of a particular class of proteolytic enzymes have the ability to break down the insoluble 

keratin substrate and are isolated from the keratinous environments and soils. In this study, encapsulation of 

commercial Bacillus vallismortis keratinase with sodium alginate beads was performed. Optimization conditions 

of immobilization were investigated. The molecular weight of the enzyme was determined as 50 kDa by SDS-

PAGE analysis and it was also supported by native -PAGE and zymogram analysis. As a result of our work the 

encapsulation B. vallismortis DSM11031 keratinase to Na-Alginate beads was performed for the first time and the 

results of the experiment were discussed.  

Key Words: Keratinase, alginate, immobilization, encapsulation 

 

1.INTRODUCTION 

Enzymes are biological catalysts that produced by living systems. Biocatalysts are more preferred than chemical 

catalysts because they can work in moderate conditions and produce the desired amount in a short time. As a 

biocatalyst, the protease enzyme is the most widely used enzyme class in the industrial field.. (Barredo, 2005).  

As the proteolytic enzyme, keratinases, contain cystine residues. They have a very stable and resistant to 

proteolytic degradation due to their covalent and non-covalent interactions (Lehninger, 1984).. (Brandelli et al.,, 

2010). Keratinases are enzymes belonging to the class of hydrolases which are capable of catalyzing the keratin 

substrate. (Brandelli, 2008). Keratinolytic enzymes are used in the biotechnological transformation of keratin-

containing wastes from chicken and leather industries. (Onifade et al.,, 1998; Brandelli et al., 2010). 

Immobilization is an advantageous method for provides the biocatalysts to be reused by preserving their stable 

structures and reducing production costs. (Rao M.B and ark, 1998). 

For successful immobilization, biocatalyst, support material and immobilization method should be optimized. The 

support material provides encapsulation of the immobilized cells and prevents deterioration of the enzyme's natural 

structure and also the biomolecule does not lose its activity and maintain its stability in the immobilization of 

biocatalysts. (Aguilera et al., 2011, Rao M.B et al.,1998).  

Alginate is a polysaccharide obtained from brown seaweeds. It is preferred in biochemical studies since it has a 

simple gelation with calcium ions and has no toxic effect. Structurally, the hetero-polymer of D-mannuronic acid 

and α-L-guluronic acid (Nedovic V., Willaert R, 2004, Guisan J.M., 2006). The pore structure of the alginate 

material varies according to the ratio of these two acids in the structure. (Tampion J., Tampion M, 1987).In our 

study, alginate was used in immobilization process as a support material. 

In our study, encapsulation method of B. vallismortis keratinase to Na-Alginate beads was carried out. This method 

is used to encapsulate proteins with alginate. No loss of activity in the enzyme as it is trapped inside the capsule 

(Guisan J.M., 2006). 
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2.MATERIAL AND METHOD 

 

2.1 Material 

 

The bacterial keratinase-producing strain was provided by Bacillus vallismortis DSM11031. All chemicals used 

in the experimental study have analytical purity and are provide to Sigma Chemical Ltd. (USA), Fluka AG 

(Switzerland), Riedel AG (Germany) and Merck AG (Germany). 

 

2.2 Method 

 

For the reproduction of the keratinase-producing strain, Nutrient broth medium was used as sterile. (1g pepton, 1g 

yeast extract, 0,2g K2HPO4, 0,02g MgSO4.7H2O, 1g keratin azur).  

 

Keratinase activity was determined by incubating 1000 microliters of the enzyme (diluted in appropriate 

conditions) with 0.005 g keratin azure (keratin azure, as a substrate was prepared in 50 mM potassium-phosphate 

buffer) at 40 ° C for 20 minutes. The absorbance at 595 nm was measured. One unit of enzyme was defined as the 

amount of enzyme that converts the 1 mol of mol substrate to the product at 25 ° C for 1 minute. 

 

Na-alginate beads were formed with peristaltic pump (BIO-RAD) in the presence of calcium chloride and sodium 

chloride. The resulting beads were retained in a 0.02 M calcium chloride solution overnight to provide appropriate 

hardness. 

 

2.2.1 Immobilization Process and Determination of Activity 

 

The dried beads were treated with 5% gluderaldehyde, prepared with 50 mM, pH 8 K2HPO4 -KH2PO4 buffer in 

the orbital shaker for 1 hour. The wash was continued until the OD was zero at 245 nm. Enzyme activity was 

measured after enzyme treatment at a ratio of 1: 1. 

 

3.RESULTS 

In our study, different percentages of alginate were studied. Alginate concentrations of 1%, 2%, 3%, 4%, 5%, 6%, 

7% were carried out and the best Na-Alginate concentration was found at 6% with 36% yield (Fig. 1). 

 

 

Figure 1. The effect of increasing alginate concentration on encapsulation efficiency. 

 

3%, 5%, 7%, 9%, 12%, 15% concentrations were tested in the optimization study for the determination 

ofglutaldehyde concentration and the best result was found at 9% glutaraldehyde with 40% yield (Fig. 2). 
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Figure 2. The effect of increasing glutaraldehyde concentration on encapsulation efficiency. 

 

In order to increase the immobilization efficiency, the enzyme-alginate / alginate-enzyme ratios were tried at the 

1: 0.5, 1: 1, 1: 1.5, 1: 2 ratios and the best result was obtained as 1: 1 (enzyme-alginate / alginate-enzyme) with 

yield 40% (Fig. 3) 

 

 

Figure 3. The effect of increasing amounts of enzyme on the encapsulation efficiency of 1 g alginate beads 

 

Figure 4. The effect of increasing amounts of alginate with 1 ml enzyme on encapsulation efficiency 
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In order to increase the immobilization yield; time optimizations of glutaldehyde and enzyme treatments, were 

studied. The best results were found to be 30 minutes of glutaraldehyde treatment (yield 76%) at a 1: 1 ratio, and 

a 90 minutes enzyme treatment. (yield 83%), (Fig. 5, Fig. 6). 

 

Figure 5. The effect of 1 ml enzyme and 1g alginate beads on 9% glutaraldehyde encapsulation yield of 

treatment times. 

 

Figure 6. Effect of 1 ml enzyme and 1g alginate beads on the encapsulation yield of treatment times. 

 

4.DISCUSSION 

Keratinases (E.C.3.4.4.25) are proteolytic enzymes capable of degrading the insoluble keratin substrate. Studies 

on keratinases have led to a better understanding of the biodegradation and mechanism of keratin-containing 

wastes. Keratinolytic enzymes are enzymes that are promising catalysts for agricultural, pharmaceutical and 

biochemical fields. (Brandelli et al., 2010). 

To determine the immobilization efficiency of the keratinase enzyme produced from the strain Bacillus 

vallismortis DSM11031, different alginate concentrations were first tried and optimum efficacy was found in the 

presence of 6% Na-alginate. As shown in Figure 1, 1% and 2% Na-alginate have lost their forms due to low 

viscosity of Na-alginate concentrations and Na-alginate beads are not formed due to high viscosity in 7% Na-

alginate. For the immobilization of the keratinase enzyme produced from Bacillus valismortis DSM11031, 

increasing concentrations of gluteraldehyde have been tested to determine the optimum concentration of 

gluteraldehyde. The enzyme activity was maintained up to 9%, but when the concentration increased to 12%, the 

activity decreased to 14.62%. It is thought that this is due to structural damage due to increased gluteraldehyde 

concentration to sodium alginate particles.As shown in Figures 3 and 4, the effects of changes in enzyme and 

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

30 60 90 120 180

Y
ie

ld
, 

( 
%

)

Time, (min)

0.00

20.00

40.00

60.00

80.00

100.00

30 60 90 120 180

Y
ie

ld
, 

( 
%

)

Time, (min)



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                          1871 

 

 

alginate ratios on immobilization efficiency were examined. The highest immobilization activity was found at 1: 

1 (enzyme-alginate / alginate-enzyme) ratio. The immobilization activity of 1: 1 (enzyme-alginate / alginate-

enzyme) was obtained as 40%. When the glutaldehyde treatment time is examined, the best yield was determined 

as 76% by 30 minute treatment as shown in Figure 5. It is seen that if the duration of treatment increases to one 

hour, the efficiency decreases to 40%. Short-term treatment makes the enzyme industrially advantageous. 

In the optimization study on the encapsulation efficiency of 1 ml enzyme and 1 g alginate beads in Figure 6, the 

best keratinolytic activity was obtained in a 90 minute treatment period in the presence of 9% glutaraldehyde 

treatment at 1: 1 enzyme-alginate ratio. In this case, the yield rose to 83%. When the duration of treatment is 

increased to 2 hours, it is seen that the efficiency decreased to 36%. It has been observed that increased process 

time causes degradation of the formed particles and the efficiency decreases. The short duration of this process 

makes the enzyme industrially advantageous. 
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Abstract 

In this study, the impedances of 18650 C|LiCoO2 cell under over-discharged and overcharged were 

analyzed. The impedances are determined at a potential of 4.20 V, then the cell subjected to over-discharged and 

overcharged. The magnitude of the impedance increased when the cell is either overcharged or over-discharged. 

The electrochemical properties returned to normal after 2.70 V; whereas the impedance showed a persistent change 

to the cell characteristics after 4.70 V. An equivalent circuit process model was also developed to show that over-

discharging of a Li-ion battery is a reversible process; whereas, overcharging has permanent effects on the battery 

in terms of impedance behavior. 

Keywords: Li-ion battery, impedance spectroscopy, equivalent circuit model 

1. INTRODUCTION 

Rechargeable lithium-ion (Li-ion) batteries have been widely used as energy source for portable devices 

such as mobile phones, and notebook computers due to their properties such as high energy density, long cycle 

life, low memory effect, slow self-discharge rate (Minghui et al., 2018). The Li-ion cells have also become one of 

the most popular power sources for hybrid and electric vehicles. The determination of safety concerns of these 

cells is necessary before using the cells for applications of this type of batteries as an energy storage device. 

Therefore, understanding of battery behavior under abusive conditions is crucial for the improvement of high-

safety battery management systems (Jiuchun et al., 2018). It is of considerable significance to determine the abuse 

tolerance of batteries. Overcharge and over-discharge are common types of abuse conditions for rechargeable 

batteries that may lead to safety problems for both short and long term usage.  

Impedance spectroscopy is a very helpful electrochemical technique to parameterize battery dynamics and 

diagnose an abused battery. The impedance measurements for overcharge and over-discharge failure mechanisms 

for Li-ion cells have been investigated in detail by some researchers. Salim et al. (2014) reported that overcharging 

of Li-ion cells over 5 V may cause a persistent change to the electrochemical characteristics of a commercial coin 

LiCoO2|C cell. However, over-discharging up to 2.2 V of the same type of cell had minor effects on the physical 

and chemical characteristics of the battery. Yuan et al. (2015) investigated a prismatic Li-ion battery under 

overcharged conditions. They showed that the battery temperature increased over 200 °C when the cell is 

overcharged up to 180% state-of-charge. They also indicated that lithium plating during overcharge is the most 

influential reason for thermal runaway. In another study, Javier et al. (2018) overcharged 1.5 Ah NMC532/graphite 

pouch cells. Characterization of the cathodes of the cells indicated that the formation of a thin C- and O-rich 

cathode electrolyte interphase layer, progressive Li loss above 140% state-of-charge, and retention of the bulk 

crystal structure at all states-of-charge. Dongxu et al. (2018) examined the characteristics of a commercial Li-ion 

battery under overcharge/over-discharge conditions. They determined the failure of the Li-ion batteries when 

overcharged/over-discharged to a critical degree regardless of the charge/discharge rate. 

The objective of the present work is to explore the influence of overcharge and over-discharge conditions 

on the impedance response of commercial 18650 C|LiCoO2 battery. The impedance responses of the cell associated 

with abuse conditions were analyzed by the application of a process model analysis.  

 

2. MATERIALS AND METHODS 

Electrochemical experiments were performed on commercial 18650 C|LiCoO2 cell. Impedance 

spectroscopy was used to display changes associated with both normal and abuse conditions of the cell. 
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2.1 Materials 

18650 Sony Li-ion cell was purchased commercially. 18650 specification refers to 18 mm in diameter, 65 

mm in height, and 0 for cylindrical shape. The anode of battery is graphitic carbon (C6) used as counter electrode 

(CE), and the cathode is lithium cobalt oxide (LiCoO2) used as working electrode (WE). The normal operating 

potential range of the cell reported by the supplier is between 3.20 V and 4.20 V that is 0% and 100% states-of-

charge, respectively. 

2.2 Instrumentation 

Electrochemical experiments and impedance measurements were performed using a Gamry Ref3000 

Potentiostat/Galvanostat connected to a computer. Gamry Framework that is one of the software packages of 

electrochemical impedance spectrometer (EIS3000) was used for data acquisition and for running the experiments. 

Gamry Echem Analyst software was used to analyze the equivalent circuit modeling and its elements. 

2.3 Methods 

The impedance response was measured throughout the normal potential range first. Then, the impedances 

were analyzed under overcharge and over-discharge conditions. Impedance responses were used to show the extent 

to which the overcharging and over-discharging processes affected cell properties. The 18650 C|LiCoO2 cell had 

an open-circuit potential of 3.6 V as received. First, it was discharged to 3.2 V that is lower limit of the nominal 

potential range. The cell then was softly over-discharged with 100 mV steps to 2.7 V under galvanostatic mode at 

a current of 50 mA. The impedance at this potential was measured using a 1 mV alternative current (ac) 

perturbation and 100 kHz-10 mHz frequency range. After the impedance measurement, the cell was charged back 

to 3.20 V with the same constant 50 mA current. Then, the cell was charged to upper limit of the normal potential 

window and held for at least one hour at 4.20 V for impedance measurements. After the constant-potential rest 

period, the potentiostatic impedance was measured with the same ac perturbation and frequency range to evaluate 

the difference of the impedance responses of the cell after over-discharge. Following impedance measurement at 

a potential of 4.20 V, the cell potential was modified for the charge profile in 0.1 V increments up to and including 

4.70 V. Impedance measurements were performed at the cell potential of 4.70 V, following the same procedure 

described above. The discharge profile, following the same procedure, was executed immediately down to and 

including 4.20 V. To assess the effects of overcharging on the impedance response of the cell, impedance 

measurements were implemented again with a 1 mV ac perturbation and 100 kHz-10 mHz frequency range. 

Impedance measurements (normal potential of 4.20 V, over-discharged potential of 2.70 V, 4.20 V potential after 

over-discharged, AOD, overcharged potential of 4.70 V, and 4.20 V potential after overcharged, AOC) were 

obtained to determine the changes in cell chemistry. 

All experiments were performed at room temperature, and these runs were repeated at least 3 times with 

same type of cell to ensure that the results were both consistent and reproducible. The software incorporated in the 

Gamry system enabled consistent and precise procedures to be performed which served to reduce errors among 

the repetitive experiments. 

3. RESULTS 

The impedance response of the 18650 type C|LiCoO2 cell is presented for normal operating potential range, 

overcharge, and over-discharge conditions. 

3.1 Normal operating potential range 

The impedance response for a secondary C|LiCoO2 cell at a potential of 4.20 V is presented in Fig.1 as a 

Nyquist plot representation. In this representation, the negative imaginary part of the complex impedance is shown 

as a function of the real part. The impedance data obtained under normal operation condition of 4.20 V revealed 

two depressed capacitive loops at high to intermediate frequencies and a straight line at low frequencies with an 

angle with respect to the real axis greater than 45° as shown in Fig. 1.  
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Figure 1. Impedance response in Nyquist format for the 18650 C|LiCoO2 cell at 4.20 V 

3.2 Over-discharge 

The cell potential was decreased in 100 mV increments starting from 3.20 V to explore the sensitivity of 

impedance spectroscopy to over-discharging the cell, the impedance was measured at each potential. The 

impedance response at 2.70 V is presented in Fig. 2. The impedance response of the over-discharged cell showed 

that the intermediate frequency capacitive loop expanded over the high frequency one. The Nyquist plot of the 

over-discharged cell also showed that the low frequency part of the impedance response was larger than that of 

normal potential of 4.20 V. 

 
Figure 2. Impedance response in Nyquist format for the 18650 C|LiCoO2 cell at 2.70 V  

 3.3 Overcharge 

To explore the sensitivity of impedance spectroscopy for overcharging the cell, the 18650 C|LiCoO2 cell 

potential was increased in 100 mV increments starting from 4.20 V (AOD) to 4.70 V. The impedance response of 

the cell at 4.70 V is presented in Fig 3. The impedance of the cell at 4.70 V increased tremendously especially in 

the low frequency region. Moreover, a straight line at low frequencies disappeared for the overcharged cell.  
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Figure 3. Impedance response in Nyquist format for the 18650 C|LiCoO2 cell at a 4.70 V 

3.4 Comparison of impedances at different conditions of the battery 

The impedance responses of the cell at 4.20 V for pristine battery and for the cell AOD and AOC conditions 

are shown in Fig. 4.  

To observe the differences in terms of impedance response between before and after over-discharged cell at 

the same potential, the cell potential was increased from 2.70 to 4.20 V. The impedance responses at the potential 

of 4.20 V and at 4.20 V AOD showed minor differences especially at the lowest frequency part, as demonstrated 

in Fig. 4. Similarly, to observe impedance response distinction between before and after overcharged cell at the 

same potential, this time the cell potential was decreased from 4.70 to 4.20 V. In Fig. 4, the impedance growth at 

4.20 V AOC was observed at intermediate frequency range that is a part of capacitive loop of impedance.  

 
Figure 4. Impedance response in Nyquist format for the 18650 C|LiCoO2 cell at 4.20 V for pristine, AOD, 

and AOC conditions 

3.5 Process model analysis 

The process model analysis was used to identify physical parameters of the battery. Kramers-Kronig 

relations were also performed to depict that the frequency range was consistent for the impedance data.  

An equivalent circuit process model was developed via battery main components that contribute whole 

impedance of the cell. These components are anode, electrolyte, and cathode of the battery. Anodic and electrolyte 

impedances were simply described as one RC unit, consisting of capacitance (Ca) and a charge-transfer resistance 
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(Rt,a) in parallel, and one resistor (Re) connected in series. On the other hand, cathodic part has more complex 

circuit elements and design as a result of its characteristic complex structure. A constant phase element (CPE) was 

executed instead of pure capacitance for cathodic impedance. CPE elements are coefficient Qc and exponent αc. In 

parallel with the CPE, a cathodic charge-transfer resistance (Rt,c) and a diffusion impedance (Zd) elements are 

connected in series. Besides from these, to fit the very high frequency part (inductive loop) of the impedance a LR 

unit, consisting of an inductance (L) and a resistance (RL) in parallel, was utilized. However, this very high 

frequency response of the system reflects the impedance of non-battery components of the electrochemical system 

such as measurement device cables, connecting points, and noise. The presented equivalent circuit is demonstrated 

in Fig. 5. 

 
Figure 5.  Equivalent circuit for 18650 C|LiCoO2 cell 

The regression analysis results of the model are presented in Table 1 and Table 2, and the resulting fit of the 

data is shown in Fig. 6.  

Table 1. Regression results and ±σ confidence intervals of a fit of the model to the data for cell potential 

at 4.20, 2.70, and 4.70 V. 

Parameter 4.20 V 2.70 V 4.70 V 

Re / Ω cm2 0.01231±0.00009521 0.01297±0.0001193 0.01332±0.0001222 

Ca / F cm-2 0.1247±0.008481 0.1144±0.006744 7.819±0.1577 

Rt,a / Ω cm2 0.006024±0.0001149 0.01183±0.0005224 0.4533±0.008228 

Qc / S sα 1.919±0.4624 2.778±0.9893 25.62±1.237 

αc  0.9921±0.04532 0.8965±0.07563 0.4118±0.01399 

Rt,c / Ω cm2 0.006024±0.0001149 0.01183±0.0005224 0.4533±0.008228 

Table 2. Regression results and ±σ confidence intervals of a fit of the model to the data for pristine, AOD, 

and AOC conditions at 4.20 V cell potential 

Parameter 4.20 V 4.20 V AOD 4.20 V AOC 

Re / Ω cm2 0.01231±0.00009521 0.01297±0.0001193 0.0124800±0.000145

8 

Ca / F cm-2 0.1247±0.008481 0.1144±0.006744 0.042260±0.003972 

Rt,a / Ω cm2 0.006024±0.0001149 0.01183±0.0005224 0.0094440±0.000395

7 

Qc / S sα 1.919±0.4624 2.778±0.9893 2.6170±0.5841 

αc  0.9921±0.04532 0.8965±0.07563 0.99910±0.06589 

Rt,c / Ω cm2 0.006024±0.0001149 0.01183±0.0005224 0.17010±0.02004 

Electrolyte (ohmic) resistance, anodic capacitance, anodic charge transfer resistance, cathodic CPE 

coefficient, cathodic CPE exponent, and cathodic charge transfer resistance were expressed as an Re, Ca, Rt,a, Qc, 

αc, and Rt,c, respectively. These parameters are strongly reflects the physical characteristics of the cell and they 

provide information for the cell performance. Therefore, these parameters were discussed in detail. The diffusion 

impedance at 4.20 V for the cathode, W was considered to follow a Warburg impedance (W) which is related with 

linear Fickian diffusion. The Warburg or any diffusion impedance was not used for the model of the impedance 

response at 4.70 V since the low frequency impedance did not exhibit any diffusion behavior. On the other hand, 
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“Bisquert Open” (BTO) model was used to fit the low frequency impedance data for the potentials of 2.70 V and 

4.20 V (both AOD and AOC) that have non-Warburg behavior (Juan, 2000). 

 

  

(a) 4.20 V 

 

b) 2.70 V 

 
c) 4.70 V 

 

d) 4.20 V AOD 

 
e) 4.20 V AOC 

 
Figure 6. Impedance response in Nyquist format for the 18650 C|LiCoO2 cell with cell potential as a 

parameter, ranging from 2.70 V to 4.70 V (Graphs in a,b,c) and AOD and AOC at 4.20 V (Graphs in d and e). The 

lines represent a fit of model to the data. 

 
The regressed values of Re showed that ohmic resistance had minor differences for all potentials as expected. 

The model analysis also showed that the overcharge or the over-discharge processes did not influence Re. The 

changes in the cell potential resulted in different anodic capacitance Ca values. The Ca values at the potentials of 

4.70 V and 4.20 V AOC were quite distinct than that at 4.20 V. Similarly, the R t,a and Rt,c values at 4.20 V was 

increased strongly when the cell potential increased to 4.70 V. The results showed clear differentiation in the R t,a 
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and Rt,c values at 4.20 V for normal and AOC potentials. The decrease in the cell potential from 4.20 V to 2.70 V 

resulted an increase in the Rt,a and Rt,c. However, these resistance values at 4.20 V AOD was almost same with 

that at 4.20 V. These results showed that over-discharge process did not change the physical parameters of the cell 

permanently but overcharging did. Qc values were varied during altering cell potential. αc was departed from 1 

especially AOD implying over-discharging caused some roughness on the cathode.  

In summary, the impedance responses were highly influenced by the change of the cell potential. In addition, 

the overcharging process influenced the physical parameters of the cell strongly than that of over-discharging. 

4. DISCUSSION 

A process model analysis of the impedance measurements was performed to extract physically meaningful 

parameters. These parameters and impedance results showed that overcharging an 18650 C|LiCoO2 battery had 

permanent damage on the battery chemistry and performance like other type of Li-ion batteries. Overcharge 

affected the impedance response that implies unusual operations or mechanisms in the cell during this abuse 

operation. While overcharging, great amount of Li ions are forced to leave cobalt oxide layers inside the cathode. 

This provokes to collapse cathodic structure of the battery leading to irreversible impedance growth. On the other 

hand, over-discharging, meaning removing large amount of Li ions from graphitic anode, caused to reversible 

impedance growth. Graphite does not have a brittle structure like LiCoO2 cathode. Therefore, insertion or de-

intercalation of Li ions does not influence the anode of Li-ion batteries. 

5. CONCLUSION 

Impedance spectroscopy is shown to be very sensitive to the condition of the 18650 C|LiCoO2 battery. The 

magnitude of the impedance increased tremendously when the cell is either overcharged or over-discharged. After 

being overcharged, although the cell returned to the initial potential, the impedance remained large. However, the 

cell returned to normal when the cell potential was increased to the normal potential range. A process model for 

impedance analysis was developed in the context of the physical parameters. The developed model was fit to the 

impedance data and provided a good evaluation for impedance responses of the cell at different potentials. The 

impedance data and process model analysis showed that the overcharge process influence the characteristics of 

the cell more effectively than that of over-discharge process. 
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Özet 

 

Delik içi tornalama, önceden delinmiş veya döküm yolu ile elde edilen makine parçaları üzerindeki delikleri 

işlemek için kullanılan önemli bir talaş kaldırma operasyonudur. Delik içi tornalama işleminde yüzey pürüzlülüğü 

kalite açısından önemli bir parametredir. Yüzey pürüzlülüğünü kontrol etmek için delik kateri titreşimlerini kontrol 

etmek oldukça önemlidir. Titreşimler aynı zamanda kesici ucun zamanla aşınmasına da sebep olarak verimliliği, 

kaliteyi azaltır ve maliyeti arttırır. Titreşimleri kontrol etmek ve azaltmak için işlenebilirlik parametrelerinin 

optimum şekilde belirlenmesi gerekir. Bu çalışmada delik içi tornalama ile ilgi işlenebilirlik çalışmaları bir araya 

getirilerek incelenmiş, yüzey pürüzlülüğü ve takım aşınması ile ilgili optimum bir çalışma ortaya konulmuştur.  

 

Anahtar Kelimeler: Delik içi tornalama (boring), işlenebilirlik, titreşim, yüzey pürüzlülüğü, takım aşınması,  

 

 

Abstract 

 

Boring is an important machining operation used to process holes in machine parts obtained by pre-drilled or 

casting. Surface roughness is an important parameter in terms of quality. To control surface roughness, it is very 

important to check the boring vibrations. Vibrations also cause tool wear on the cutting edge over time, reducing 

efficiency, reducing quality and increasing costs. In order to control and reduce the vibrations, the machinability 

parameters must be optimally determined. In this study, the machinability in boring (internal turning) was 

investigated and an optimum machinability on surface roughness and tool wear was revealed. 

Keywords : Internal turning,  (boring), machining, vibration, surface roughness, tool wear 

 

1. GİRİŞ 

Delik içi tornalama işlemi, önceden delinmiş veya döküm yoluyla dökülmüş deliklerin büyütülmesi için kullanılan 

önemli talaş kaldırma işlemlerinden biridir. Delik içi tornalama işlemi yaparken ince uzun ve silindir şeklinde bir 

delik kateri kullanılır. Delik katerinin bir ucu sabit diğer ucu ise serbesttir.(Şekil 1). Delik içi tornalamada titreşim 

önemli bir problemdir.  Delik içi tornalamada iş parçası malzemesi, kater malzemesi, kesici uç malzemesi, kesici 

uç geometrisi, kesme kuvvetleri, kesme parametreleri (talaş derinliği, ilerleme, kesme hızı) ve kater boy/çap (L/D) 

oranı gibi faktörler titreşimi önemli derecede etkiler. Yüzey pürüzlülüğü kalite açısından önemli bir parametredir. 

Delik içi tornalamada yüzey pürüzlülüğü; kesme hızı, ilerleme, kesme derinliği, iş parçası malzemesi, takım 

geometrisi, takım ucu radüsü, takım tezgâhlarının dengesi, kesme sıvıları vb gibi çeşitli faktörlerin işlevidir. Yüzey 

pürüzlülüğünü azaltmak için titreşimi azaltmak ya da kontrol altına almak gerekir (Badadhe ve ark., 2005). 

 

 
Şekil 1. Delik içi tornalama işlemi (delik kateri) 
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Delik içi tornalamada optimum seçilmeyen kater boy / çap (L/D) oranı kötü yüzey kalitesine, gürültüye, kesici 

takımın daha hızlı aşınmasına ve statik sapmalara maruz kalarak titreşimlere ve tırlamaya (chatter) sebep olur 

(Wadhwankar ve ark 2016). Delik içi tornalamada titreşimleri kontrol ederek ya da azaltarak gürültüyü azaltmak 

daha optimum yüzey pürüzlülüğü elde etmek, takım aşınmasını önleyerek takım ömrünü uzatmak için sonuç olarak 

optimum işlenebilirlik parametrelerini belirlemek için işlenebilirlik deneyleri yapılmıştır. Delik içi tornalama 

deneylerinde iş parçası malzemesi olarak çoğunlukla karbon çelikleri, serleştirilmiş çelikler, çeşitli dökme demiler 

ve alüminyum alaşımları kullanılmıştır. Kesici uç olarak CBN, TiC, TiAl, WC uçlar, kaplamalı ve kaplamasız 

karbür uçlar kullanılmıştır. Kullanılan takım tutucular (kater) ise çelik gövdeli, karbür gövdeli ve titreşim 

sönümlemeli takım tutuculardır (Suyama ve ark.,2016).  Deney sonuçlarının optimize edilmesi için Taguchi, 

Varyans Analizi (ANOVA), Gri İlişkisel Analiz (GRA) yöntemleri kullanılmıştır. Delik katerinde meydana gelen 

tırlama ve titreşimleri yok etmek ya da azaltmak için aktif ve pasif titreşim sönümleme teknikleri kullanılmıştır.  

 

Sonuç olarak, bu çalışmada delik içi tornalama ile ilgi işlenebilirlik çalışmaları bir araya getirilerek incelenmiş, 

yüzey pürüzlülüğü ve takım aşınması kesme kuvvetleri ve titreşim problemleri ile ilgili optimum bir çalışma ortaya 

konulmuştur. 

 

2. MATERYAL VE METOT 

2.1. Malzeme 

 

Delik içi tornalama üzerine yapılan işlenebilirlik deneylerinde kullanılan malzemeler Tablo 1’de verilmiştir.  En 

çok kullanılan malzeme grubu karbon çelikleridir. (McKendrick ve ark.,2001) 

Tablo 1. Delik içi tornalamada (boring) kullanılan malzemeler 

 

Karbon çelikleri AISI 1018, AISI 1020, AISI 1030, AISI 1040,AISI1041 

SS2541 

Sert çelikler AISI 4340, AISI 5200, EN8, 34CrNiMo6, SS 2343 

Dökme demirler SS 0727 (DIN: GGG50) 

Alüminyum ve 

alaşımları 

AA6061, AA5754 

 

2.2. Kesici Uçlar  

Delik içi tornalamada işlenebilirlik deneylerinde kesici uç olarak; CBN, karbür, kaplamalı ve kaplamasız sementit 

karbür, TiC, TiAl WC uçlar kullanılmıştır. (Tablo 2). AISI 1018 (Ø49xØ60x50) malzeme kullanılarak TiAl 

kaplanmış karbür uç kullanılan bir çalışmada yüzey pürüzlülüğüne etki eden parametreler incelenmiştir. Uç köşe 

radüsü ve kesme hızı, yüzey pürüzlülüğü üzerinde en yüksek etkiye olduğu belirtilmiştir. Daha küçük uçlu burun 

yarıçapı ve yüksek pozitif eğim açısı, minimum yüzey pürüzlülüğü vermiştir. (Munavar ve ark., 2011). 

 

Tablo 2. Kullanılan kesici uçlar  

 

Kesici Uç Kaplama Tipi 

CBN  

Karbür TiC , TiAlN, Al2O3 

Semente Karbür Kaplamasız 

 

2.3. Takım Tutucu (Kater) 

 

Delik içi tornalamada kullanılan katerler, Normal (Çelik veya karbür Gövdeli) katerler ve Özel (Titreşim 

Sönümlemeli (Damping Bar)) katerler olarak ikiye ayrılmaktadır (Şekil 2).  
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                 (a)        (b)              (c) 

 

Şekil 2. Delik içi tornalamada kullanılan takım tutucu (kater) çeşitleri 

a) Karbür gövdeli            b)Çelik gövdeli        c)Titreşim sönümlemeli 

 

Delik içi tornalama işleminde dairesellik sapma üzerinde kesme parametrelerinin, kater malzemesinin, kater (L/D) 

oranının etkisi araştırılan bir çalışmada,  ANOVA sonuçlarına göre ilerleme oranının (% 23.92), kesme derinliğinin 

(% 21.21) ve takım çıkıntısının (% 21.15) önemli faktörler olduğunu belirtilmiştir. Kesme hızı ve takım malzemesi 

faktörleri diğerlerinden daha az önem derecesine sahip olduğu ortaya konmuştur. (Korkut ve Küçük 2010). 

 

2.4. Kesme Parametreleri 

Çalışmalar incelendiğinde, delik içi tornalama işlemlerinde kesme parametreleri kesme hızı (V), ilerleme (f), talaş 

derinliği (a), kater boyu / çapı (L/D), vizkoelastik malzeme, uç radüsü, talaş açısı gibi parametrelerdir.  Kesme 

kenarı boyunca talaş kalınlığının dağılımı, takım eğim açısının, burun yarıçapının, kesme derinliğinin ve ilerleme 

hızının bir fonksiyonu olarak modellendiği çalışmada kesme parametreleri Tblo 3.’te görüldüğü şekilde 

belirlenmiştir (Atabey ve ark.,2003). 

 

Tablo 3. Kesme parametreleri 

Kesme Hızı, Vc (m/dak)  75–275 

İlerleme, f (mm)  0.05–0.19 

Kesme derinliği, ap (mm)  0.25–3.25 

L/D oranı  2.5 

 

2.5. Optimizasyon Yöntemleri 

Delik içi tornalama çalışmalarında kullanılan optimizasyon yöntemleri Taguchi, Varyans Analizi (ANOVA), ve 

Gri İlişkisel Analiz (GRA) gibi yöntemlerdir.  

 

 

2.5.1. Taguchi Yöntemi 

Taguchi metodu, sanayide, tasarım ve üretim için ürün geliştirme süresini azaltmak ve maliyetleri düşürmek ve 

üreticinin karını artırmak için kullanılmaktadır. Taguchi yöntemi ayrıca konvansiyonel tasarım modelinde dikkate 

alınmayan kontrol edilemeyen faktörlerin neden olduğu varyasyonları kontrol etmeyi sağlar. Taguchi, bu 

faktörlere karşı kontrol faktörlerinin seviyelerinin performans özelliklerini ölçmek için objektif fonksiyon 

değerlerini sinyal-gürültü (S/N) oranına dönüştürür. S/N oranı, istenmeyen rastgele gürültü değeri için istenen 

sinyal oranı olarak tanımlanır ve deney verilerinin kalite özelliklerini gösterir. Amaç fonksiyonu olarak bilinen ve 

S/N oranı olarak tanımlanan üç farklı tipi vardır: 

 

1. Daha büyük-Daha iyi, 

2. Daha küçük-Daha iyi,  

3. Nominal-iyi 

 

AA 5754 alüminyum alaşımının ıslak şartlarda delik büyültme işleminde delme parametrelerinin, yüzey kalitesi 

üzerine etkisi deneysel olarak araştırıldığı bir çalışmada girdi faktörleri olarak kesme hızı, ilerleme ve kesme 

derinliği, çıktı parametereleri olarak aritmetik ortalama pürüzlülük değeri (Ra), geometrik ortalama pürüzlülük 

(Rq) ve profilin ortalama maksimum yüksekliği (Rz) gibi yüzey pürüzlülük kriterleri seçilmiştir. Deneyler Taguchi 

L9 ortogonal tasarım düzenine göre gerçekleştirilmiştir. Deney sonuçları kullanılarak yapılan varyans analizi ile 
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kontrol faktörlerinin yüzey pürüzlülük değerleri üzerindeki etki seviyeleri tespit edilmiştir. En etkili faktörlerin 

ilerleme (% 71.32) ve kesme hızı (% 22.20) olduğu görülmüştür. Çok yanıtlı Taguchi yaklaşımı kullanılarak, 

minimum yüzey pürüzlülük değerlerinin Ra, Rz ve Rq; 120 m/dak kesme hızı, 0.10 mm/dev ilerleme ve 0.75 mm 

kesme derinliği koşullarında gerçekleştiği sonucuna ulaşılmıştır.(Kahraman ve ark., 2017)  

 

2.5.2.Varyans Analizi (ANOVA) 

Araştırmacılar değişkenlerin önem seviyesini, varyans analizi kullanılarak belirlemişlerdir. AISI52100 rulman 

bileziğinin delik içi sert tornalanmasında kesme hızının yuvarlaklık için %91,18 ve iç çap hatası için de % 46,99 

olarak belirlemişlerdir.  (Boy ve ark,, 2015). 

 

2.5.3. Gri İlişkisel Analiz Yöntemi (GRA, Grey Relational Analysis) 

 

Gri ilişkisel analiz (GRA) yöntemi ile veri dizisindeki parametreler arasındaki ilişki belirlenir. İlk, aşamada orijinal 

dizi karşılaştırılır bir değere aktarılır. Sonra 0’dan 1'e kadar değişen deneysel veriler normalleştirilir. Bu amaçla, 

veri dizisinin özelliklerine bağlı olarak, üç yaklaşım, optimizasyon esaslı olarak kullanılmaktadır. Gri ilişkisel 

analizde (GRA) '' daha büyük daha iyidir '', '' küçük daha iyidir '' ve ‘‘ Nominal en iyisidir” yaklaşımları 

kullanılarak optimizasyon elde edilir. İstenen ve gerçek deneysel veriler arasındaki korelasyonu tanımlamak için 

normalleştirilmiş deneysel verilere bağlı olarak gri ilişkisel katsayı hesaplanır. GRA'da kullanılan dizi, aşağıdaki 

gibi elde edilebilen gri ilişkisel katsayıdır. Gri ilişkisel oluşum katsayılarının ortalaması alınarak Gri ilişkisel 

derecesi ( Yi ) elde edilir. Eğer kıyaslanan iki seri aynı değerlerde ise, gri ilişkisel derecesi 1 olarak bulunur. Gri 

ilişkisel derecesi ile kıyaslama yapılan seri değerinin referans olarak kullanılan seri değerine ne kadar yakın 

olduğunu belirler. Farklı pozisyonda (44 mm, 54 mm ve 64 mm) bakır çift darbe sönümleyicileri ile yapılan delik 

içi tornalama deneylerinde Taguchi yöntemine dayalı Gri ilişkisel analiz yöntemi kullanılarak en iyi kesme 

kuvvetleri ve en düşük takım aşınması için optimizasyon çalışması yapılmıştır. En iyi kesme kuvveti 342.47N 

olarak ve en iyi takım aşınmasını da 0,24 mm olarak elde edilmiştir. (Rameh ve ark.,2018) 

 

3. DENEY SONUÇLARI 

 

Delik içi tornalama ile ilgili yapılan işlenebilirlik çalışmaları incelendiğinde kesme kuvvetleri, yüzey pürüzlülüğü, 

takım aşınması, titreşim, dairesellik, (L/D) oranı kriterlerinin işlenebilirliğin optimizasyonu açısından oldukça 

önemli kriterler olduğu ve üzerinde çalışmalar yapılıp belli sonuçlar elde edildiği belirtilmiştir.  

  

3.1. Kesme Kuvvetleri 

 

Yapılan bir çalışmada tasarlanan darbe sönümleyici, kater sapına monte edildikten sonra, titreşim özellikleri 

değişmiş ve takım titreşimini bastırarak takım tutucusuna doğal bir sönümleme yeteneği kazandırmıştır. Darbe 

sönümleyicinin takım titreşimi ve kesme performansı üzerindeki etkisini incelemek için deneysel çalışmalar 

yapılmıştır. Darbe sönümleyici ile darbe sönümleyici olmadan yapılan deneyler karşılaştırılmıştır.  Deneysel 

sonuçlardan, darbe sönümleyicinin takım tutucusuna gömüldüğü zaman takım titreşiminin ve kesme kuvvetlerinin 

etkili bir şekilde azaldığı görülmüştür. (Lawrance, ve ark.2017) 
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Şekil 3. Kesme kuvvetleri 

 

3.2. Takım aşınması ve takım ömrü 

 

Delik içi tornalama işleminde darbe sönümleyicili ve sönümleyicisiz kater kullanılarak yapılan takım aşınması 

çalışmasında farklı ilerlemeye ve kesme hızına bağlı olarak takım aşınması oluşumu şekil 4’ te görülmektedir buna 

göre ilerleme arttıkça takım aşınmasının arttığı, kesme hızı arttıkça da takım aşınmasının azaldığı sonuçları elde 

edilmiştir. (Lawrance, ve ark.2017) 

 

 

 
 

Şekil 4. İlerleme ve kesme hızına bağlı olarak iki farklı katerin takım aşınması 

 

 

3.3 Yüzey pürüzlülüğü 

 

AISI 1030 düşük karbon çeliğinin delik içi tornalanması ile yapılan bir çalışmada kesme sıvısının yüzey 

pürüzlülüğü üzerindeki etkisi BUE ve talaş oluşumlarına ve kesme hızı, ilerleme hızı ve takım ucu radyüsü gibi 

diğer kesme parametrelerine bağlı olarak incelenmiştir. Deneylerin çoğunda, ıslak işleme kuru kesimden daha 

fazla tercih edilen sonuçlar vermemiştir. Bununla birlikte, büyük uç yarıçapı ve düşük ilerleme oranı ile kesme 

sıvısı uygulaması yüzey pürüzlülüğünü% 80'e kadar arttırmıştır (Şekil 5). (Yildiz ve ark., 2007) 
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Şekil 5. Yüzey pürüzlülüğü grafikleri a) Uç radüsü 0,4 mm b) Uç radüsü 0,8 mm 

 

3.4. Titreşim – Tırlama (chatter) – Boyutsal Doğruluk (Dairesellik-roundness)  

 

Delik içi tornalama, iş parçalarının mevcut deliklerini büyütmek için yaygın olarak kullanılan bir işlemdir. Delik 

kateri ince ve uzun olduğundan, aşırı statik ve dinamik sapmalara veya deliğin boyutsal doğruluğunu (dairesellik) 

ve yüzey kalitesini azaltan titreşim ya da tırlamaya (kendinden uyarılan titreşim) maruz kalır (Şekil 6). Delik içi 

tornalamada işlenebilirlik deneyleri yapılırken titreşimi, tırlamayı azaltma ve boyutsal doğruluğu (dairesellik) 

sağlama adına çeşitli yöntemler kullanılmaktadır.  

             
 

Şekil 6. a) Delik kateri deplasmanı                 b) Dairesellik problemi               c) Titreşimli iş parçası yüzeyi                   

 

Titreşim sönümleme yöntemleri aktif sönümleme ve pasif sönümleme olarak iki kategoriye ayrılabilir. Aktif 

sönümleme için, işlenebilirlik sırasında gerçek zamanlı işlem verileri elde edilir ve piezoelektrik aktüatörlerin 

kontrol edilmesi için kullanılacak olan sinyallerin üretilmesi için analiz edilir. Pasif sönümleme için ise, titreşim 

emiciler, titreşim damperleri, ayarlı damperler ve parçacık sönümleme işlemleri kullanılabilir.  (Fu ve ark.,2012).  

Delik içi tornalamada farklı titreşim sönümleme malzemeleri kullanılarak yapılan bir çalışmada üç farklı 

viskoelastik sönümleme malzemesi ile sömümlemesiz şekilde yüzey pürüzlülüğü incelenmiştir (Şekil 7). Yüzey 

pürüzlülüğü üzerinde en etkili parametrenin ilerleme hızı olduğu belirlenmiştir. Sönümleme malzemeli kater ile 

sönümlemesiz haldeki kater arasındaki yüzey pürüzlülüğü %30-35 daha fazla olduğu görülmüştür. (Patil ve ark., 

2016).  
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Şekil 7. Dört farklı titreşim sönümleme malzemeli kater ile sönümlemesiz kater için yüzey pürüzlülüğü 

 

Başka bir çalışmada pirinç, bakır kurşun çelik gümüş krom parçacıklar kullanılarak dökme demir malzemenin 

delik içi tornalanmasında parçacık büyüklüğü, yoğunluğu ve sertliğinin yüzey pürüzlülüğüne etkisi araştırılmıştır. 

Parçacık sönümleme için kullanılacak katere delik açılır. (Şekil 8.).  Parçacık büyüklüğü ne kadar küçük olursa, 

sönümleme o kadar yüksek olmuştur. Daha yüksek yoğunluğa sahip malzemeler tercih edilmiştir. Sert partiküllerin 

iyi bir sönümleme sağladığını ve yüzey kalitesinin artmasına neden olduğu belirtilmiştir. Çelik parçacıklar diğer 

parçacıklara göre daha iyi yüzey kalitesi sağlamıştır. Yapılan deneysel çalışmalardan, parçacıkların iyi bir 

sönümleyici olarak davrandığı görülmüştür. Ancak, sönümlenmenin meydana geldiği mekanizmayı anlamak için, 

daha fazla sayıda parçacık kullanılması gerekmektedir. (Sathishkumar ve ark.,2014) 

 

 
 

Şekil 8. Parçacık sönümleme için kullanılan delik kateri 

 

4. SONUÇ  

 

Delik içi tornalamada yapılan işlenebilirlik çalışmaları incelenmiş elde edilen sonuçlar yorumlanmıştır.  

 

Kater açısından: 

Karbür katerlerin çoğunlukla çelik katerlere göre titreşimi daha da azalttığını ayrıca daha uzun L/D oranlarının 

kullanımına izin verdiği vurgulanmıştır. Çelik katerin sönümleyicilerle daha etkin kullanılabileceği 

öngörülmüştür.  Özel sönümlemeli katerlerin çelik ve karbür katerlerden çok daha az titreşime maruz kaldığı ama 

maliyetlerinin yüksek olduğu belirtilmiştir.  

Kesici uç açısından: 
CBN kesici uçların genel anlamda diğer kesici uçlardan daha uzun takım ömrüne sahip olduğu belirtilmiştir. 

kaplamalı uçların kullanımında ise gürültü faktörünün  %80 civarında azaltabileceği vurgulanmıştır.  

 

Kater Sönümleme açısından: 
Pasif sönümleme yöntemlerinin aktif sönümleme yöntemlerine göre daha az maliyetli olduğu görülmektedir. 

Parçacık sönümleme yöntemi ile L/D oranının arttırılabildiği gözlemlenmiştir. Titreşim sönümleyici, takım 

titreşimini bastırabilir, yüzey kalitesini iyileştirebilir ve delik işleme sırasında kesme performansını etkili bir 

şekilde artırabileceği belirtilmiştir.  

Yüzey pürüzlülüğü açısından: 
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Sönümleme yapılmadan, Uygun kater malzemesi boy çap oranı (L/D), ve kesme parametreleri (V, f, a) seçilerek 

yüzey pürüzlülüğü optimize edilebilir. İlave olarak sönümleme yöntemlerinin kullanımı yüzey pürüzlülüğünü 

önemli derecede azaltmıştır. Ayrıca kesici ucu radüsünün yüzey pürüzlülüğü üzerinde önemli ölçüde etkisi vardır.  

Takım aşınması açısından: 

Yan kenar aşınması çoğunlukla gözlemlenmiştir. Yüzey pürüzlülüğüne bağlı olarak artmaktadır. Bu yüzden yüzey 

pürüzlülüğünü mümkün olduğu kadar titreşimleri kontrol ederek azaltmak gerekir. Ayrıca krater aşınması ve kenar 

kopması gözlemlenmiştir. Titreşimlerin azaltılması ve uygun kater boy/çap oranı seçilmesiyle takım ömrü 

arttırılabilir.  
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Özet 

 

Döküm, dövme, haddeleme ve diğer şekillendirme yöntemleriyle üretilmiş malzemelerin kullanıma hazır hale 

getirilmesi için talaşlı imalat (tornalama, frezeleme, delme) işlemine ihtiyaç duyulmaktadır. Döküm yoluyla 

üretilen beyaz dökme demirler, işlenebilirliği zor olan sert malzemelerdendir. Bu makalede beyaz dökme demirler 

ile ilgili işlenebilirlik çalışmaları incelenmiştir. İncelenen makalelerde, yaygın olarak Ni Hard-4, N-AR ve yüksek 

kromlu beyaz dökme demir malzemelerin ele alındığı görülmüştür. Deneylerde kesme hızı, ilerleme, talaş 

derinliği, kesici uç malzemesi gibi parametrelerin yüzey pürüzlülüğü ve takım aşınması üzerinde etkileri 

belirlenmeye çalışılmıştır.  

 

Sonuç olarak, beyaz dökme demir için yapılmış olan işlenebilirlik çalışmaları bir araya toplanmış, elde edilen 

veriler derlenmiştir. Beyaz dökme demirlerin işlenebilirliği ile ilgili, kullanılan iş parçası malzemesi, kesici uç 

malzemesi kater malzemesi ve kesme parametreleri açısından belirlenen optimum değerler verilmiştir. Dolayısı 

ile ileride yapılması düşünülen beyaz dökme demirin işlenebilirliği ile ilgili çalışmalar için katkı sağlanmaya 

çalışılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Beyaz dökme demir, Ni Hard, yüksek kromlu, işlenebilirlik, yüzey pürüzlülüğü, takım 

aşınması. 

 

Abstract 

 

There is a need for machining (turning, milling, drilling) in order to make the materials produced by casting, 

forging, rolling and other forming methods ready for use. White cast iron, one of the materials produced by casting, 

is called hard materials in the machining processes. In this article, a lot of machinability studies for white cast iron 

were investigated. Ni Hard-4, N-AR and high chromium white cast iron materials which are more commonly used 

were identified in the papers. In the experiments, the effects of cutting speed, progression, depth of cut, cutting 

edge material on surface roughness and tool wear were tried to be determined optimally.  

As a result, experimental works and for white cast iron were collected and the obtained data were compiled. The 

optimum values for workpiece material, cutting material and cutting parameters used for the workability of white 

cast iron are given. Therefore, it has been tried to contribute to the workability of white cast iron which is planned 

to be made in the future. 

 

Keywords: White cast iron, Ni Hard, high chromium, machinability, surface roughness, tool wear. 

 

1. GİRİŞ 

 

Talaşlı üretim en önemli imalat yöntemlerinden biridir. Döküm, dövme, haddeleme ve diğer şekillendirme 

yöntemleriyle üretilmiş mühendislik malzemelerinin kullanıma hazır hale getirilmesi için çoğunlukla talaşlı imalat 

işlemleri gereklidir. Talaşlı imalat işleminde iş parçasını (yarı mamul; döküm, dövülmüş, haddelenmiş) istenilen 

geometriye getirmek için üzerindeki fazlalıklar uygun takım tezgâhı (torna, freze, matkap) ve kesici takım 

kullanılarak talaşlar şeklinde uzaklaştırılıp, istenilen boyutlar ve yüzey kalitesi sağlanır (Shaw, 2005). Talaşlı 

imalat yaparken, uygun seçilmeyen işlenebilirlik kriterleri takım aşınması, takım kırılması, istenilen boyut ve 

toleransların elde edilememesi gibi olumsuz etkenler meydana getirerek, zaman kaybına malzeme kaybına dolayısı 

ile maliyetin artmasına neden olmaktadır. Talaşlı imalat işleminin maliyeti, endüstriyel ürünlerin maliyetinde 
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önemli bir yere sahip olduğu için iş parçasının işlenebilirliğinin (malzemeyi kesmenin nispi kolaylığı veya 

zorluğu) optimize edilmesi gerekmektedir. İşlenebilirliğin optimize edilmesi ile istenilen boyutlar, yüzey kalitesi 

ve verimlilik ve ekonomiklik elde edilebilir (Zimmerman, 1989). Sertliği 45 HRC den fazla olan malzemeler 

işlenebilirliği zor olan sert malzeme grubunda yer alırlar.  Döküm yoluyla üretilen malzemelerden biri dolan beyaz 

dökme demirler yüksek sertliklerinden dolayı işlenmesi zor olan malzemeler grubuna girerler. Beyaz dökme 

demirler içerisinde, alaşım elementleri %4’ün üzerinde olan dökme demirler yüksek alaşımlı beyaz dökme 

demirler olarak adlandırılmakta ve piyasada aşınmaya ve korozyona dayanım isteyen yerlerde, çamur 

pompalarında, tuğla kalıplarında, çeşitli mineral delme, sert kayaları işleme ekipmanlarında ve benzeri alanlarda, 

ayrıca havacılık ve madencilik sektöründe yoğun olarak kullanılmaktadır (Yücel ve Günay 2012). Piyasada en çok 

kullanılan yüksek alaşımlı beyaz dökme demir çeşitleri, Ni Hard – 4, yüksek kromlu beyaz dökme demir, N-AR 

dökme demir olarak adlandırılmaktadır. Sert malzemeler arasında uygun maliyete sahip olan, korozyon ve 

aşınmaya dayanıklı olan beyaz dökme demirlerden daha çok alanda faydalanabilmek için işlenebilirliğinin 

araştırılması ve optimize edilmesi gerekmektedir. Bu amaçla beyaz dökme demirlerin işlenebilirliği üzerine çeşitli 

çalışmalar yapılmıştır. İşlenebilirlik çalışmalarının tamamı torna tezgâhında dış çap tornalama şeklinde yapılmış 

ve kesici takım olarak CBN ve SERAMİK uçlar çoğunlukla kullanılmıştır. Deneysel çalışmalarda, kesici 

takımların takım ömrü, takım aşınması kesme kuvvetleri ve yüzey pürüzlülüğü üzerindeki etkileri incelenmiştir. 

Ayrıca yapılan çalışmalarda Taguchi, Varyans Analizi (ANOVA), gri ilişkisel analiz (GRA) regresyon analizi, 

yapay sinir ağları (YSA) doğrusal regresyon analizi gibi yöntemler kullanılarak optimum deney tasarımları 

oluşturulmuş, kesme parametrelerinin kesme kuvvetleri, yüzey pürüzlülüğü takım aşınması üzerindeki etkileri 

optimum olarak belirlenmeye çalışılmış ve optimum işlenebilirlik parametreleri elde edilmeye çalışılmıştır. (Ravi 

ve ark., 2015) 

 

Bu çalışmada piyasada yaygın olarak kullanılan beyaz dökme demir malzemelerin işlenebilirliği üzerine yapılan 

çalışmalar bir arada toplanmış, dolayısı ile ileride yapılması düşünülen beyaz dökme demirin işlenebilirliği ile 

ilgili çalışmalar için katkı sağlanmaya çalışılmıştır. 

 

2. MATERYAL VE METOT 

2.1. Malzeme 

 

Yüksek sertlik değerlerine sahip olan beyaz dökme demirlerin (Tablo 1) işlenebilirliği ile ilgili yapılan 

çalışmalarda, piyasada yaygın olarak kullanılan yüksek kromlu beyaz dökme demir (YKBDD), N-AR dökme 

demir, ve Ni Hard – 4 dökme demir malzemeler kullanılmıştır.  

 

Tablo 1. Beyaz dökme demir malzemenin Mekanik Özellikleri 

 

Malzeme N-AR YKBDD Ni-Hard - 4  

Sertlik 60 – 62 HRC 60 – 68 HRC 58 – 65 HRC 

Eğilme dayanımı 1488 MPa 1200 MPa 310 MPa 

Elastikiyet modülü 205 GPa 300 GPa 200 GPa 

Basma direnci  2450 MPa 320 Gpa 310 MPa 

Gerilme Direnci - - 500 – 600 

 

Yüksek alaşımlı dökme demirler % 4'ün üzerinde alaşım içeriği olan önemli bir malzeme grubudur. Yüksek 

alaşımlı dökme demirlerin aşınma, ısı ve korozyon direnci gibi özellikleri, diğer alaşımsız veya düşük alaşımlı 

dökme demirden önemli ölçüde daha yüksektir (Tablo 2).  
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Tablo 2. Beyaz Dökme Demir malzemelerin kimyasal bileşenleri 

 

Bu malzemeler alaşım içeriğine göre Ni-Hard, YKBDD, N-AR vs. olarak adlandırılır. Ni-Hard - 4 malzeme, 58-

65 Sertlik Rockwell C (HRC) ile çok yüksek aşınma direncine sahip olan yüksek alaşımlı beyaz dökme demirin 

adıdır. Ni-Hard malzemeler mikro yapısında M7C3 tipi karbür (M=Fe,Cr) ve martensitik matriks içerdiği için, 

yüksek aşınma direnci ve sertliği nedeniyle cevher kırıcıları, merdaneli değirmenler, tarım makineleri, pistonlar, 

konveyörler, pompalar, dişliler ve madencilik endüstrisi gibi alanlarda kullanılmaktadır. Şekil 1’de Ni Hard – 4 

malzemenin mikro yapısı görülmektedir. (Kır ve ark, 2016). 

 

 
 

Şekil 1. Ni Hard – 4 malzemenin mikro yapısı: a) Işık Mikroskobu görünümü, b) SEM görünümü 

 

Sürtünme ve aşınmaya dirençli olan N-AR (New Abrasion Resistance) malzeme temelde sementit karbürün % 13 

WC-Co ile alaşımlanmasıyla meydana gelen yüksek kromlu beyaz dökme demir olan yeni bir dökme demirdir. 

Malzeme yapısında bulunan M7C3 karbürlerden dolayı üstün aşınma direncine sahiptir. Bu sebepten dolayı 

endüstride metal levha oluşturma işlemlerinde ve aşındırıcı özelliğinin istendiği malzemelerde yüksek oranda 

kullanılmaktadır. Malzemenin sertliği 60 – 62 HRC civarındadır. Şekil 2’de malzemenin mikro yapısı 

görülmektedir (Zhou ve ark.,2004). 

 

 
 

Şekil 2. N-AR malzemenin mikro yapısı a) Ötektik öncesi ve ötektik yapı (100x)  b) İkincil ötektik yapı (500x) 

 

Yüksek kromlu beyaz dökme demirlerin (YKBDD) üstün aşınma direnci, bu malzemeleri aşınmaya ve korozyona 

ihtiyaç duyulan ortamlardaki uygulamalar için verimli hale getirir. Malzemeler yapısında bulunan M7C3 karbürler 

ve daha sert olan M23C6 karbürler bulundurur. Karbürlerin sertliği 60 – 68 HRC arasında olup şekil ve dağılımları 

Malzeme %Ni %C %Si %Mn %S %P %Cu %Cr %Mo %Fe %W %Co 

Ni Hard 

4 

6,15 2,89 1,43 0,91 016 0,25 - 9,22 1,03 Kalan - - 

N-AR - 3,5 1,4 0,6 - - - 25,3 - 58,2 8,5 1,2 

YKBDD - 2,7 0,7 0,66 0,068 0,7 0,5 25,93 0,8 68,93 - - 
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malzeme bileşimine göre değişir ve ısıl işlemle belirlenir. Yüksek kromlu beyaz dökme demir malzemeler 

pervaneler, çamur pompası gövdeleri, taş kırıcılar, çakıl elekleri gibi aşınma ve korozyon gerektiren yerlerde 

çoğunlukla kullanılırlar. Şekil 3’ te YKBDD malzemenin mikro yapısı görülmektedir. (Gutnichenko ve ark.,2017). 

 

 
 

Şekil 3 YKBDD malzemenin mikro yapısı 

 

2.2 Kullanılan İşleme Yöntemleri 

 

Beyaz dökme demirlerin işlenebilirliği ile ilgili çalışmalar incelendiğinde çalışmaların tamamının dış çap 

tornalama işlemi olarak yapıldığı görülmüştür. Dış çap tornalama çalışmaları incelendiğinde ayrıca Lazer Destekli 

işleme yöntemi ve termal gelişmiş işleme yöntemlerinin kullanıldığı görülmektedir.  

 

2.2.1 Lazer Destekli İşleme Yöntemi 

 

Bazı araştırmacılar iş parçasını lazer destekli ısıtarak işlenebilirliğini incelemişleridir. Araştırmacılar, bir ND YAG 

lazeri kullanılarak yüksek kromlu beyaz dökme demirlerin lazer destekli işlenebilirliğini incelemişlerdir. (Şekil 

4).  Lazerin iş malzemelerindeki sıcaklık dağılımı üzerindeki etkileri, talaş oluşumu, kesme kuvvetleri, sertlik ve 

yüzey profilleri üzerindeki gözlemlerini aktarmışlardır. Araştırmalarında, lazerle destekli işlemenin geleneksel 

parça işlemeye uygun bir alternatif olup olmadığını, daha yüksek bir takım ömrü ile işleme maliyetlerini 

düşürmenin yanı sıra, aşınmaya dayanıklı malzemelerin kalitesini arttırmanın bir yolu olarak belirlemeyi 

amaçlamışlardır. . Beyaz dökme demir gibi işlenebilmesi zor ve çok sert malzemeler için lazer destekli işlemenin 

makul bir alternatif olabileceğini ileri sürmüşlerdir (Masood ve ark., 2011). 

 

 
Şekil 4. Lazer Destekli İşleme deney düzeneği ve lazer püskürtme pozisyonu 

 

Başka bir araştırmada,  farklı krom içeriğine sahip (% 27 ve% 35) yüksek alaşımlı aşınmaya dayanıklı beyaz 

dökme demir malzemelerin işlenebilirliğini geliştirmek amacıyla lazer destekli işleme yöntemiyle işlenebilirlik 

deneyleri yapılmıştır. Deneylerde takım aşınması, kesme kuvvetleri ve yüzey pürüzlülüğü işlenebilirlik açısından 

değerlendirilmiştir. Oda sıcaklığından 400 ° C'ye kadar talaş kaldırma sıcaklığının artmasıyla, lazer destekli 

işlemenin yararı, kesme enerjisinde % 28'lik bir azalma, yüzey pürüzlülüğünde % 50'lik iyileşme ve CBN takım 

ömründe % 100'lük bir artış ile göstermiştir. (Dink ve ark., 2013) 
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2.2.2 Termal Geliştirilmiş İşleme Yöntemi 

 

Araştırmacılar TEM (Thermaly Enhanced Machining) termal geliştirilmiş işleme yöntemi kullanarak beyaz dökme 

demir malzeme üzerinde işlenebilirlik deneyleri yapmışlardır. Çalışmalarda termal gelişmiş işleme yöntemi 

kullanarak kesme parametrelerinin ve yüzey sıcaklığının YKBDD' in işlenebilirlik özelliklerine etkisini deneysel 

ve analitik olarak incelenmişlerdir. Oksi-LPG alevi kullanımı, YKBDD' in işlenmesinde çok kullanışlı bir teknik 

olarak ortaya çıkmıştır. Malzemenin ön ısıtmasının, gerilme sertliğini azalttığını ve içindeki akış gerilmelerini 

arttırdığını bu nedenle, malzemenin daha kolay işlendiğini öngörmüşlerdir. Ayrıca, optimum yüzey sıcaklığı 

aralıklarında iş parçasının takım ömrünün ve yüzey kalitesinin iyileştiğini belirtmişlerdir. YKBDD malzemenin 

tornalanmasında Oksi-LPG yönteminin lazer destekli işleme vb yöntemlere de alternatif olabileceği vurgulanmıştır 

(Ravi ve ark., 2014). 

 

2.3. Kesici Uçlar  

Beyaz dökme demir malzemelerin (Ni Hard -4, YKBDD, N-AR) işlenmesinde çoğunlukla CBN ve SERAMİK 

uçlar kullanılmıştır. Bu kesici uçların dışında ise kaplamalı ve kaplamasız karbür uçlar da çalışmalarda 

kullanılmıştır (Tablo 3). 

 

Tablo 3. Beyaz dökme demirlerin işlenmesinde kullanılan kesici takımlar 

 

 

 

 

 

 

Bazı çalışmalarda (Zhou ve ark., 2008) farklı bağlayıcı malzeme ve CBN oranına sahip PCBN kesici uçların 

işlenebilirlik performansları araştırılmıştır. Daha düşük CBN içeriğine sahip kesici uç (PCBN_A) yan kenar 

aşınması açısından, daha yüksek CBN oranına sahip kesici uçlara (PCBN_B ve PCBN_C) kıyasla çok daha hızlı 

aşınmıştır (Tablo 4). CBN oranı, aşındırıcı dökme demirin işlenmesinde karbür tanelerini parçalayabilmesi için 

takım aşınmasında belirleyici bir role sahiptir. PCBN_C takım aşınması açısından en iyi performansa sahiptir. Bu 

durumda tane boyutu ve bağlayıcı malzemenin önemi ortaya çıkmaktadır.  

 

Tablo 4. Farklı bağlayıcı malzeme ve tane boyutuna sahip PCBN uçlar 

Kesici uç 
Bağlayıcı 

malzeme 
CBN oranı (hacimce) Tane boyutu 

PCBN_A TiC 50 2µm 

PCBN_B TiAl 80 6 µm 

PCBN_C Co-W-Al 85 2 µm 

 

Yüksek kromlu beyaz dökme demirin işlenebilirliğinin araştırıldığı bir çalışmada (Chen ve ark., 2014) pCBN ve 

bCBN kesici uçların işlenebilirliğe etkileri incelenmiştir. pCBN kesici uçlarla daha uzun takım ömrü elde edilmiş, 

bCBN kesici uçlarla ise daha iyi yüzey pürüzlülüğü elde edilmiştir. 

 

2.4. Kesme Parametreleri 

Optimum işlenebilirlik şartlarının belirlenmesinde kullanılan kesme parametreleri kesme hızı (V), ilerleme (f), 

talaş derinliği (a), takım ucu sıcaklığı (Tp) ve gibi parametrelerdir. Yüksek kromlu beyaz dökme demirin işlendiği 

bir çalışmada kesme hızı V= 82,128,198 talaş derinliği a= 0,4 ve ilerleme f = 0,096-0,124- 0,179 takım ucu 

sıcaklığı Tp = 425oC değerleri kullanılmıştır. (Ravi ve ark., 2014). Kuru kesme şartlarında üç farklı kesme hızı 

(120, 140, 160 m/dk), sabit ilerleme (0,4mm/dev) ve sabit talaş derinliği (1,5 mm) kesme parametreleri olarak 

seçilmiş, YKBDD malzemenin işlenebilirliği araştırılmıştır.  (Tablo 5). (Chen ve ark., 2014). 

 

  

Ni Hard – 4  CBN, Seramik, Kaplamasız Karbür (WC,Co) 

YKBDD pCBN, bCBN (az bağlayıcılı CBN) CBN, TiC,TiN,Al2O3 kaplamalı karbür 

uçlar,  

N-AR  pCBN (farklı oranlarda CBN içerikli) 
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Tablo 5. Kesme parametreleri 

 

Takım cBN 

Kesme Hızı, Vc (m/dak)  120, 140, 160 

İlerleme, f (mm)  0.4 

Kesme derinliği, ap (mm)  1.5 

İş parçası malzemesi YKBDD 

Kesme Sıvısı  Yok – Kuru 

kesme 

Uç geometrisi (talaş & yan 

yüzey)  

–60, –60  

 

2.5. Optimizasyon Yöntemleri 

Beyaz dökme demir malzemelerin işlenebilirliğinin incelendiği çalışmalarda kullanılan optimizasyon yöntemleri 

Taguchi, Varyans Analizi (ANOVA), Yapay Sinir Ağları (YSA) ve Gri İlişkisel Analiz (GRA) gibi yöntemler 

kullanılmıştır.  

2.5.1. Taguchi Yöntemi 

Taguchi metodu, sanayide, tasarım ve üretim için ürün geliştirme süresini azaltmak ve maliyetleri düşürmek ve 

üreticinin karını artırmak için kullanılmaktadır. Taguchi yöntemi ayrıca konvansiyonel tasarım modelinde dikkate 

alınmayan kontrol edilemeyen faktörlerin neden olduğu varyasyonları kontrol etmeyi sağlar. Taguchi, bu 

faktörlere karşı kontrol faktörlerinin seviyelerinin performans özelliklerini ölçmek için objektif fonksiyon 

değerlerini sinyal-gürültü (S/N) oranına dönüştürür. S/N oranı, istenmeyen rastgele gürültü değeri için istenen 

sinyal oranı olarak tanımlanır ve deney verilerinin kalite özelliklerini gösterir. Amaç fonksiyonu olarak bilinen ve 

S/N oranı olarak tanımlanan üç farklı işlev vardır: 

 

4. Daha büyük-Daha iyi, 

5. Daha küçük-Daha iyi,  

6. Nominal-iyi 

 

Taguchi optimizasyon yöntemi ile bulunan optimum işleme parametreleri kullanılarak doğrulama deneyleri 

yapılmakta ve böylece optimizasyonun geçerliliği test edilmektedir. Ni Hard – 4 malzemenin (50HRC ve 62HRC) 

işlenebilirliğinin optimize edilmesi için yapılan bir çalışmada kesme parametrelerinin yüzey pürüzlülüğü 

üzerindeki etkileri Taguchi L9 deney tasarımını kullanarak incelenmiştir (Tablo 6). Taguchi tekniğinin 

işlenebilirlik çalışmalarının deney tasarımı ve optimizasyonu için uygun,  başarılı bir teknik olduğu ve 

işlenebilirlik çalışmalarında başarıyla uygulanabileceğini belirtilmiştir. (Günay ve Yücel, 2011). 

 

Tablo 6. Taguchi L9 deney tasarımı 

Deney  

No 
A B C D Ra (62HRC) (m) S/N oranı dB Ra (50HRC) (m) S/N oranı dB 

1 1 1 1 1 0,323 9,815 0,803 1,905 

2 1 1 2 2 0,377 8,473 0,973 0,237 

3 1 1 3 3 0,473 6,502 1,042 -0,357 

4 1 2 1 1 0,308 10,228 0,332 9,577 

5 1 2 2 2 0,329 9,656 0,466 6,632 

6 1 2 3 3 0,396 8,046 0,825 1,670 

7 1 3 1 2 0,297 10,544 0,297 10,54 

8 1 3 2 3 0,347 9,193 0,411 7,723 

9 1 3 3 1 0,512 5,814 0,554 5,129 
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2.5.2.Varyans Analizi (ANOVA) 

Araştırmacılar değişkenlerin önem seviyesini, varyans analizi kullanılarak belirlemişlerdir. Yüksek kromlu beyaz 

dökme demir malzemenin işlendiği bir çalışmada ANOVA ile kesme derinliğinin radyal kuvvet üzerindeki en 

etkili kontrol faktörü olduğunu belirlenmiş, ayrıca yüzey pürüzlülüğü üzerindeki en etkili parametrenin ise 

ilerleme hızı olduğunu belirtilmiştir (Ravi ve ark,, 2014). 

 

2.5.3. Yapay Sinir Ağları (YSA) 

YSA'nın hesaplama yetenekleri tahmin, tahmin ve optimizasyon alanında kanıtlanmıştır. Paralel olarak çalışan 

birçok birbirine bağlı doğrusal veya doğrusal olmayan işlem ünitesinden oluşur. Ayrıca, YSA, bir dizi girdi ve 

çıktı verisi arasındaki eşlemeyi öğrenme ve sunulduğunda uygun çıktı üretebilen ilişkisel bir belleği eğiterek 

sentezleme yeteneğine sahiptir. YSA modelleri, ağ topolojisi, düğüm karakteristikleri ve eğitim veya öğrenme 

kuralları ile belirlenir. Bu kurallar başlangıç ağırlıkları kümesini tanımlar ve yakınsama performansının 

iyileştirilmesi için uygun ağırlıklar önerir. Gizli katmanlar, giriş ve çıkış verilerini bağlamak için dahili olarak 

kullanılır. Bu katmandaki nöronlar giriş katmanından girdi alır ve çıktılarını çıktı katmanındaki nöronlara girdi 

olarak verir, gizli katman başka bir gizli katman arasına girer ve sonraki gizli katmanlara girdi alır. Gerekli olan 

gizli katmanların miktarını ve büyüklüklerini belirlerken kritiklik ortaya çıkar. Kesme parametrelerinin; kesme 

kuvvetleri, talaş kaldırma oranı ve işleme gücü üzerindeki etkilerini, varyans analizi kullanarak analiz edilen bir 

çalışmada sonuçlar YSA ile ilişkilendirilmiştir. Sonuç olarak YSA 'nın tahmin doğruluğunun regresyon 

analizinden daha iyi olduğunu anlaşılmıştır (Şekil 5), (Ravi ve ark., 2014) 

 

 
 

Şekil 5. İşlenebilirliği tahmin etmek için YSA ağ topolojisi karakteristikleri 

 

2.5.4. Gri İlişkisel Analiz Yöntemi (GRA, Grey Relational Analysis) 

 

Gri ilişkisel analiz (GRA) yöntemi ile veri dizisindeki parametreler arasındaki ilişki belirlenir. İlk, aşamada orijinal 

dizi karşılaştırılır bir değere aktarılır. Sonra 0’dan 1'e kadar değişen deneysel veriler normalleştirilir. Bu amaçla, 

veri dizisinin özelliklerine bağlı olarak, üç yaklaşım, optimizasyon esaslı olarak kullanılmaktadır. Gri ilişkisel 

analizde (GRA) '' daha büyük daha iyidir '', '' küçük daha iyidir '' ve ‘‘ Nominal en iyisidir” yaklaşımları 

kullanılarak optimizasyon elde edilir. İstenen ve gerçek deneysel veriler arasındaki korelasyonu tanımlamak için 

normalleştirilmiş deneysel verilere bağlı olarak gri ilişkisel katsayı hesaplanır. GRA'da kullanılan dizi, aşağıdaki 

gibi elde edilebilen gri ilişkisel katsayıdır. Gri ilişkisel oluşum katsayılarının ortalaması alınarak Gri ilişkisel 

derecesi ( Yi ) elde edilir. Eğer kıyaslanan iki seri aynı değerlerde ise, gri ilişkisel derecesi 1 olarak bulunur. Gri 

ilişkisel derecesi ile kıyaslama yapılan seri değerinin referans olarak kullanılan seri değerine ne kadar yakın 

olduğunu belirler. Yüksek kromlu beyaz dökme demirin CBN kesici uçlarla işlenebilirliğinin araştırıldığı bir 

çalışmada, işlenebilirlik sırasında oluşan kesme kuvveti (Fc) ve yüzey pürüzlülüğü (Ra) için krom oranını, kesme 

hızını, ilerleme oranını ve kesme derinliğini optimize etmek amacıyla Taguchi yöntemine dayanan gri ilişkisel 

analiz yöntemi kullanılmıştır. Kesme kuvveti (Fc) ve yüzey pürüzlülüğünü (Ra) eşzamanlı olarak en aza indirmek 

için gri ilişkisel sınıf hesaplanmıştır Gri ilişkisel analize (GRA) göre, işlenebilirlik üzerindeki en etkili 

parametrenin ilerleme değeri (f) olduğu belirtilmiştir (Kalyon ve ark., 2018). 
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3. DENEY SONUÇLARI 

Beyaz dökme demirlerin işlenebilirlik çalışmaları incelendiğinde kesme kuvvetleri, takım aşınması ve takım ömrü, 

yüzey pürüzlülüğü kriterleri optimum işlenebilirlik açısından değerlendirilen kriterlerdir.   

 

3.1. Kesme Kuvvetleri 

 

Farklı C-Si içeriğine sahip YKBDD malzemelerin döküm halinde ve sertleştirilmiş halde düşük ve yüksek CBN 

içerikli kesici uçlarla işlenebilirliğinin araştırıldığı bir çalışmada kesme parametrelerinin kesme kuvvetleri 

üzerindeki etkileri araştırılmıştır. Kesme hızı (Vc) 150 m/dak ve talaş derinliği (ap), 1.5 mm kullanılan bir deneyde 

(Şekil 6), döküm halindeki malzemeler ile elde edilen kesme kuvvetlerinin, sertleştirilmiş malzemeye göre 

yaklaşık %30 daha düşük elde edilmiştir (Gutnichenkoa ve ark., 2016). 

 

 
 

Şekil 6. Deneyde kullanılan CBN kesici takım türleri: a) pCBN; b) bCBN 

 

3.2. Takım aşınması ve takım ömrü 

 

Yüksek kromlu beyaz dökme demirin işlenebilirliğinde pCBN ve bCBN kesici uçların takım aşınmasına etkileri 

araştırılmıştır. Deneylerde 6 farklı kimyasal yapıya sahip yüksek YKBDD kullanılmıştır. pCBN kesici uçlarla daha 

uzun takım ömrü elde edildiği belirtilmiştir, deneyler sırasında BUE oluşumu, krater ve yan kenar aşınması, çentik 

aşınması gibi aşımalar meydana gelmiştir (Şekil 7) (Chen ve ark., 2015).  

 

 
Şekil 7. pCBN ve bCBN kesici uçları ile işlenen bazı malzemelerin işlenmesinde meydana gelen yan kenar 

aşınması 

Farklı yağlama koşulları altında CBN kesici ucun performansları takım aşınması, kesme kuvveti ve yüzey 

pürüzlülüğü (Rz) açısından değerlendirilen bir çalışmada soğutucuların takım aşınması üzerinde dikkate değer 

etkileri olduğu belirtilmiştir. Soğutma sıvısı, soğutma etkisi nedeniyle takım aşınmasını önemli ölçüde 

azaltabilirken, yağlama etkisi, takım aşınması için daha az önemlidir. Basınçlı hava soğutmasına kıyasla, su bazlı 
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soğutucu, büyük termal kapasitesi nedeniyle takım aşınmasının azaltılması açısından çok daha etkilidir. Ancak 

kuru ortamda yapılan kesme işlemi, çok kötü takım ömrü göstermiştir. (Şekil 8) (Zhou ve ark.,2007). 

 

 
Şekil 8. Kuru ve ıslak kesme altında kesme kuvvetleri ve takım aşınması 

 

3.4 Yüzey pürüzlülüğü 

 

Ni Hard – 4 malzemenin işlendiği bir çalışmada oluşan ortalama yüzey pürüzlülüğü (Ra) için kesme şartlarının 

optimizasyonu amaçlanmıştır Kesme parametrelerinin ve takım malzemelerinin yüzey pürüzlülüğü üzerindeki 

etkileri varyans analizi ile değerlendirilmiştir,  50 HRC ve 62 HRC ile Ni-Hard malzemeler için Ra üzerinde en 

büyük etkiye sahip parametrelerin sırasıyla kesme hızı ve ilerleme hızı olduğunu belirtilmiştir. Ni-Nard 62 HRC 

ve Ni-Hard 50 HRC malzemelerin işlenmesi sırasında oluşan en küçük Ra değerleri sırasıyla CBN kesici uç ile 

0.262 µm ve 0.280 µm olarak elde edilmiştir. Değişkenlerin Ra üzerindeki etkileri ANOVA ile belirlenmiş Ni-

Nard 62 HRC için en önemli değişken ilerleme hızı ve Ni-Hard 50 HRC için en önemli değişken kesme hızı 

olmuştur. Şekil 9’ da Ni Hard 50HRC ve Ni Hard 62HRC için kesme parametrelerinin yüzey pürüzlülüğüne etkisi 

görülmektedir (Yücel ve Günay 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 9 Ni Hard 50HRC 

ve Ni Hard 62HRC 

için kesme 

parametrelerinin yüzey pürüzlülüğüne etkisi görülmektedir.  

4. SONUÇ  

 

Bu çalışmada sertliği 45 HRC üzerinde olan aşınmaya ve korozyona dayanıklı işlenmesi zor sert malzemeler 

grubunda yer alan beyaz dökme demir malzemelerin (N-AR, Ni Hard – 4, YKBDD) işlenebilirliğinin yapıldığı 

çalışmalar incelenerek bir arada toplanmış ve çeşitli sonuçlar elde edilmiştir.  

 

N-AR beyaz dökme demir malzeme: 

Beyaz dökme demir gurubunun yeni üyesi olan N-AR dökme demirin işlenmesine yönelik çalışmaların daha az 

ve yeni olduğu belirlenmiştir. N-AR beyaz dökme demirin işlenmesine yönelik yapılan çalışmalarda, PCBN kesici 
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uçlar için, hem en yüksek takım ömrü hem de talaş kaldırma hacminin kullanılan en düşük kesme hızında elde 

edildiği belirtilmiştir. CBN'nin bağlayıcı oranı, N-AR dökme demirin sert tornalanması için PCBN kesici takımın 

seçiminde önemlidir. Daha yüksek bağlayıcı oranı, işleme sırasında karbür parçalarından daha iyi aşınma direnci 

sağlar, böylece daha uzun takım ömrü elde edilebilir. İş parçasının karbür boyutlarının, PCBN kesici uç için aşınma 

üzerinde belirleyici bir etkiye sahip olduğu sonucuna varılabilir. Soğutma sıvısı takım aşınması için önemli etkiye 

sahipken yağlama daha az önemlidir. Kuru kesme şartlarında takım ömrü daha kötüdür. Kesme parametrelerinin 

talaş geometrisi üzerinde etkisinin olmadığı gözlemlenmiştir.  

 

Ni Hard beyaz dökme demir malzeme:  

Yapılan çalışmalar, Ni-Hard beyaz dökme demirin işlenebilirliğinin diğer beyaz dökme demir malzemelerine daha 

zor olduğunu ortaya koymuştur. Deneysel çalışmaya gerek kalmaksızın tahmini değerlere ulaşmada 

kullanılabilecek kesme kuvvetinin (Fc)  istatistiksel modeli oluşturulmuştur. Taguchi yönteminin, işlenebilirlik 

çalışmalarında başarılı bir şekilde uygulanabilecek bir deney ve optimizasyon tekniği olduğu belirtilmiştir. Kesme 

kuvvetleri açısından en önemli faktör kesme derinliği(ap: mm) olarak bulunurken, yüzey pürüzlülüğü üzerinde en 

fazla etkiye sahip olan değişken ilerlemedir(f: mm/dev). CBN ile Seramik uçlar karşılaştırıldığında yüzey 

pürüzlülüğü ve takım aşınması açısından CBN uçlar önerilmiştir. Kaplamasız kesici uçlarla yapılan çalışmada yan 

kenar aşınması (VB: mm), kesme derinliği (ap) ve kesme hızı arttıkça (V: mm/dak), aşınma oranı artmıştır. Takım 

ömrü açısından, ince taneli olan kesici uçların daha iyi performans gösterdiği ortaya çıkmıştır. Kesme derinliği 

işlenebilirlik açısından en etkili parametre olmuştur. Ni Hard sert malzemelerin işlenmesinde uygulanan “Termal 

gelişmiş işleme” ve “Lazer destekli işleme” yöntemlerinin malzemelerin işlenebilirliğini kolaylaştırdığı tespit 

edilmiştir. Bunula birlikte, Gri ilişkisel analiz, ANOVA analizi, yapay sinir ağları, Taguchi yöntemleri kullanılarak 

optimize edilen kesme parametreleri ile Ni Hard beyaz dökme demir malzemesinin işlenebilirliğinin 

artırılabileceği ortaya çıkarılmıştır.  

 

Yüksek kromlu beyaz dökme demir malzeme: 

Farklı CBN oranına ve bağlayıcı malzemesine sahip bCBN ve pCBN uçlarla yapılan deneylerde yüksek kromlu 

beyaz dökme demir malzemelerdeki karbon silikon (C-Si) içeriği, hem kesme kuvvetleri hem de aşınma oranları 

üzerinde dikkate değer bir etkiye sahiptir. Döküm iş parçalarındaki düşük C-Si, daha yüksek C-Si'ye sahip 

malzemelere göre daha yüksek kesme kuvvetleri ve her iki CBN kesici türü için daha yüksek aşınma oranlarıyla 

sonuçlanmıştır. bCBN uçlarda oluşan kesme kuvvetleri pCBN uçlardan daha yüksektir. bCBN kesici uçta kesme 

kuvveti hızlı artmaktadır. pCBN kesici uç daha düşük bir aşınma oranı ve daha uzun takım ömrü sergilerken, 

bCBN kesici uç daha iyi bir yüzey pürüzlülüğü göstermiştir. pCBN kesici uçları ile daha büyük yüzey pürüzlülüğü 

elde edilmiş ve bCBN kesici uçları kullanıldığında daha düşük yüzey pürüzlülüğü ölçülmüştür. % 27 Cr ve % 35 

Cr oranına sahip malzemelerin işlenebilirliği, farklı ısıtma ve çalışma koşulları ile lazer destekli işleme sırasında 

deneysel olarak incelenmiştir. İş parçasının sıcaklığını doğru bir şekilde tahmin etmek için bir 3D termal model 

kullanılmıştır. Lazer destekli işleme ile geleneksel işlemeye göre takım ömrünü ikiye katladığını göstermiştir. 

YKBDD’in işlenmesinde lazer destekli işlemenin yararlı bir yöntem olduğu belirtilmiştir. Yüksek kromlu beyaz 

dökme demir malzemenin işlenmesinde kesme kuvvetleri üzerindeki en önemli parametrenin kesme derinliği 

olduğu ANOVA ile belirtilmiştir. Gri ilişkisel analiz yöntemiyle işlenebilirlik üzerinde elde edilen en önemli 

parametre ilerleme oranıdır (f). İlerlemenin (f) ya da keme derinliğinin artışı (a) deforme olmuş talaş hacmini 

arttırır dolayısıyla malzemenin kesilmesi için kuvvet artar. Daha düşük kesme derinliklerinde ve daha yüksek 

kesme hızlarında daha iyi yüzey kalitesi elde edilmiştir. CBN ucun YKBDD malzeme üzerinde mükemmel 

performans sergilediği belirtilmiştir. Yapay sinir ağları ile regresyon analizinden daha iyi sonuçlar elde edilmiştir. 

Tagıchi yönteminin başarılı bir optimizasyon yöntemi olduğu belirtilmiştir.  

 

KAYNAKLAR 

 
Chen, L., Stahl, J. E., Zhao, W., & Zhou, J. (2018). Assessment on abrasiveness of high chromium cast iron      

                material on the wear performance of PCBN cutting tools in dry machining. Journal of Materials   

                Processing Technology, 255, 110-120. 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                          1898 

 

 

Chen, L., Zhou, J. M., Bushlya, V., Gutnichenko, O., & Ståhl, J. E. (2014, November). High Performance  

                Machining Of High Chromium Wear Resistance Materials With pcBN AND bcBN Tools. In The  

                6th Swedish Production Symposium 

Chen, L., Zhou, J., Bushlya, V., Gutnichenko, O., & Stahl, J. E. (2015). Performance assessment of pCBN  

                and bCBN tools in machining of high-chromium white cast iron. The International Journal of  

                Advanced Manufacturing Technology, 79(1-4), 635-644. 

Chen, L.,Zhou, J., Bushlya, V., & Stahl, J. E. (2015). Influences of micro mechanical property and  

                microstructure on performance of machining high chromium white cast iron with cBN  

                tools. Procedia CIRP, 31, 172-178 

Ding, H.,Shin, Y. C. (2013). Improving machinability of high chromium wear-resistant materials via  

                laser–assisted machining. Machining Science and Technology, 17(2), 246-269. 

Efremenko, V. G., Wu, K. M., Chabak, Y. G., Shimizu, K., Isayev, O. B., & Kudin, V. V. (2018). Alternative  

                Heat Treatments for Complex-Alloyed High-Cr Cast Iron Before Machining. Metallurgical and  

                Materials Transactions A, 49(8), 3430-3440. 

Gutnichenko, O., Bushlya, V., Zhou, J. M., & Stahl, J. E. (2016). Tool wear and vibrations generated when  

                turning high-chromium white cast iron with pCBN tools. Procedia CIRP, 46, 285-289 

Gutnichenko, O., Bushlya, V., Zhou, J., & Ståhl, J. E. (2017). Tool wear and machining dynamics when  

                turning high chromium white cast iron with pcBN tools. Wear, 390, 253-269. 

Günay, M., Yücel, E. (2013). Application of Taguchi method for determining optimum surface roughness  

                in turning of high-alloy white cast iron. Measurement, 46(2), 913-919 

Kalyon, A., Günay, M., & Özyürek, D. (2018). Application of grey relational analysis based on Taguchi    

                method for optimizing machining parameters in hard turning of high chrome cast iron. Advances   

                in Manufacturing,1-11 

Kir, D.,  Oktem, H., Col, M., Koc, F. G., & Erzincanli, F. (2016). Determination of the cutting-tool  

                performance of high-alloyed white cast iron (Ni-Hard 4) using the Taguchi method. MATERIALI  

                IN TEHNOLOGIJE, 50(2), 239-246 

Masood, S. H., Armitage, K., & Brandt, M. (2011). An experimental study of laser-assisted machining of  

                hard-to-wear white cast iron. International Journal of Machine tools and manufacture, 51(6), 450- 

                456 

Ravi, A. M., Murigendrappa, S. M., & Mukunda, P. G. (2014). Experimental investigation of influence of  

                tool temperature on cutting forces in the thermally enhanced machining of high chrome white cast  

                iron. Procedia Materials Science, 5, 2099-2104 

Ravi, A. M., Murigendrappa, S. M., & Mukunda, P. G. (2014). Machinability investigations on high chrome  

                white cast iron using multi coated hard carbide tools. Transactions of the Indian Institute of  

                Metals, 67(4), 485-502 

Ravi, A. M., Murigendrappa, S. M., & Mukunda, P. G. (2014). Experimental investigation on thermally  

                enhanced machining of high-chrome white cast iron and to study its machinability characteristics  

                using Taguchi method and artificial neural network. The International Journal of Advanced  

                Manufacturing Technology, 72(9-12), 1439-1454 

Ravi, A. M., Murigendrappa, S. M., & Mukunda, P. G. (2015). Experimental and Analytical Based  

                Investigations on Machinability of High-Chrome White Cast Iron Using CBN Tools. Transactions  

                of the Indian Institute of Metals, 68(1), 61-77. 

Shaw, M. C., & Cookson, J. O. (2005). Metal cutting principles(Vol. 2). New York: Oxford university press. 

Yücel, E.,Günay, M. (2012). Yüksek alaşımlı beyaz dökme demirlerin (Ni-Hard) tornalanmasında kesme  

                kuvvetinin modellenmesi, 3. Ulusal Talaşlı İmalat Sempozyumu. 

Yücel, E.,Günay, M. (2013). Modelling and optimization of the cutting conditions in hard turning of high- 

                alloy white cast iron (Ni-Hard). Proceedings of the Institution of Mechanical Engineers, Part C:  

                Journal of Mechanical Engineering Science, 227(10), 2280-2290 

Zhou, J., Andersson, M. (2007). Effects of lubricant condition and tool wear in hard turning of novel- 

                abrasion-resistance (N-AR) cast iron. Materials and Manufacturing Processes, 22(7-8), 865-870 

Zhou, J. M., Nilsson, A., Andersson, M., & Ståhl, J. E. (2004). Machining characteristics of novel-abrasion  

                resistant iron. Journal of materials processing technology, 153, 751-757. 

Zhou, J. M., & Andersson, M. (2008). Machinability of abrasion resistance cast iron with PCBN cutting  

                tools. Materials and Manufacturing Processes, 23(5), 506-512 

Zimmerman, C. (1989). Machinability test methods. Machining. 

  



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                          1899 

 

 

The effects of calcium-channel blockers on the activity of cyclooxygenase 

 

Cüneyt Türkeş 1,*, Şükrü Beydemir 2 

 
1 Erzincan Binali Yıldırım University, Faculty of Pharmacy, Department of Biochemistry, Erzincan, 24100, 

Turkey 
2 Anadolu University, Faculty of Pharmacy, Department of Biochemistry, Eskişehir, 26470, Turkey 

 
* cuneyt.turkes@erzincan.edu.tr 

 

Abstract 
Cyclooxygenase, the target enzyme for nonsteroidal anti-inflammatory drugs, is located in almost all animal 

tissues and have two isozymes which are similar structural and enzymological properties. These isoforms have 

roles in various pathophysiological processes such as inflammation, pain, thrombosis, some cancer type, and 

neurological disorders. COX, also called prostaglandin H2 synthase, has two different enzymatic activities such as 

cyclooxygenase, and peroxidase. It catalyzes the first two steps in the biosynthesis of the prostaglandins from the 

arachidonic acid. Calcium-channel blockers, also known as Ca2+ antagonists, are drugs which act to relax blood 

vessels by inhibiting either central or peripheral calcium-channels and increase the supply of blood and oxygen to 

the heart. The in vitro effects of some calcium-channel blockers such as cinnarizine, amlodipine, isradipine, 

nilvadipine, nitrendipine, and nifedipine were investigated on enzyme activity of human appendix COX-2 in this 

study. COX-2 was purified by affinity chromatography. SDS-PAGE was performed to determine the purity of the 

enzyme. These drugs found to strongly inhibit COX-2, with IC50 values ranging from 0.092 to 0.183 mM and Ki 

constants in the range of 0.0778±0.0042-0.1941±0.0074 mM. 

Keywords: Cyclooxygenase, COX, calcium-channel blockers, appendix, inhibition 

 

1. INTRODUCTION 

Inflammation is a significant mechanism to defend the body against infection or any physical or chemical offense. 

This mechanism is involved in numerous life-threatening diseases, such as cardiovascular pathologies, 

neurodegenerative diseases, metabolic syndrome, atherosclerosis, and autoimmune diseases (Shuttleworth et al. 

2010). Prostaglandin E2 is the major effect in the inflammation process and cyclooxygenase (EC 1.14.99.1; COXs) 

is the key enzyme in the catalysis of prostaglandin E2 from arachidonic acid (Bhat et al. 2018). COX has two 

isozymes and these forms are nearly identical in structure. In spite of this structural similarity, there are some 

biochemical differences between COX-1 and COX-2. While COX-1 is the isoform expressed in the gastrointestinal 

tract, COX-2 is expressed especially in inflammatory lesions (Chattopadhyay et al. 2016). Also, COX-1 is found 

attached only to the membrane of the endoplasmic reticulum, whilst COX-2 is located both on the endoplasmic 

reticulum and nuclear of the cell (Regier et al. 1993, Morita et al. 1995, Vane et al. 1998). 

Calcium-channel blockers, also known as Ca2+ antagonists, are drugs which act to relax blood vessels by inhibiting 

either central or peripheral calcium-channels (i.e., voltage‐gated L‐,T‐, and P‐/Q type) and increase the supply of 

blood and oxygen to the heart (Hansen 2013). These compounds are prescribed for various cardiovascular diseases, 

accounting for more than 30% of antihypertensive drug use (Sørensen et al. 2000). 

In this study, COX-2 was purified from human appendix tissue by using chromatographic methods, easily. In 

addition, the anti-inflammatory activities of some calcium-channel blockers such as cinnarizine, amlodipine, 

isradipine, nilvadipine, nitrendipine, and nifedipine were evaluated for their inhibitory effects against COX-2 in 

vitro.  

 

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1. General information 

The used chromatography media, and all chemical compounds were of analytical grade and acquired from Sigma-

Aldrich Chemie GmbH (Taufkirchen, Germany). Prestained protein MW ladder and markers were purchased from 

Thermo Fisher Scientific Inc. (Waltham, MA USA). Calcium-channel blockers (cinnarizine, amlodipine, 

isradipine, nilvadipine, nitrendipine, and nifedipine) used in this study were provided by the pharmaceutical 

companies (Figure 1). The human appendix tissue was provided from Ataturk University, Research Hospital. Also, 
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the experimental protocol was approved by the Ethics Committee for Clinical Research of Atatürk University, 

Faculty of Medicine (Erzurum, Turkey). 

 

 
  

   

Figure 1. Molecular structures of the calcium-channel blockers 

 

2.2. Cyclooxygenase activity determination 

The 2,2’-azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic acid) (ABTS) assay was utilized to determine the peroxidase 

activity of COX enzymes by measuring the oxidation of the reducing co-substrate (ABTS) to its corresponding 

cation radical (ABTS+) (Figure 2). The radical produced upon the oxidation of ABTS is brilliantly green blue and 

the reaction volume of the protocol is total 2 mL, approximately. Enzymatic activity was measured in the 

absorption cuvette with 100 mM ABTS in 80 mM Tris-HCl (pH 8.0) and was computed by using ε=36 M-1cm-1 at 

417 nm, spectrophotometrically (Childs and Bardsley 1975, Duggan et al. 2010). 

 

 
Figure 2. Oxidation of 2,2’-azino-bis(3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic acid) 

 

2.3. Sepharose 4B-1,6-diaminohexane affinity chromatography 
The human appendix tissue was homogenized in 5 mM Tris-HCl (pH 7.4), containing 0.25 M sucrose using a 

homogenizer. The crude homogenate was centrifuged at 12,500xg for 10 min. The supernatant was subjected to 

further centrifugation at 105,000xg for 60 min to isolate the microsomes. The microsomes were solubilized with 

%1 Triton X-100 in 5 mM Tris-HCl (pH 7.4) for 30 min. The solubilized preparation was centrifuged again at 

105,000xg for 60 min. The entire purification procedure was performed at 4°C. After, the supernatant was loaded 

on an ibuprofen-Sepharose 4B column which was equilibrated with 20 mM KH2PO4 (pH 7.5), containing 7.5 mM 

phenol, and 1 mM β-mercaptoethanol. The column was washed with 50 ml of the equilibration buffer and eluted 
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with the same buffer. Fractions were analyzed for both protein amount (280 nm) and enzyme activity (417 nm). 

Active fractions were pooled for other kinetic studies. 

 

2.4. Quantitative protein determination 

After mixing, the mixture (i.e., Bradford reagent with sample) changed to a blue color and a change of the 

absorption 465 to 595 nm occurred (Bradford 1976). Bovine serum albumin (BSA) was used as the standard in 

Bradford Protein Assay, a spectrophotometric method (Akbaba et al. 2013, Türkeş et al. 2013). 

 

2.5. SDS-PAGE study 

The purity, molecular weight, and subunit composition of the enzyme were controlled with Laemmli SDS-PAGE 

procedure (3-8%), an analytical method (Laemmli 1970). PageRuler prestained protein marker was used as the 

reference protein standard (size range from 10 to 180 kDa) (Türkeş et al. 2014). 

 

2.6. Drug inhibition studies 

As in our previous studies for the determination of the inhibition impacts of cinnarizine, amlodipine, isradipine, 

nilvadipine, nitrendipine, and nifedipine on the enzyme, the Activity%- [Calcium-channel blocker] graphs were 

drawn (Türkeş et al. 2015). The IC50 values were calculated from Activity% versus cinnarizine, amlodipine, 

isradipine, nilvadipine, nitrendipine, and nifedipine plots. For the specification of Vmax and Ki, Lineweaver-Burk 

curves were used (Lineweaver and Burk 1934, Türkeş et al. 2016). 

 

2.7. Statistical analyses 

Analysis of the data, determination of IC50 values, and drawing of graphs were carried out using GraphPad Prism6 

software. Also, the calculation of Ki constants was conducted using Systat SigmaPlot12 software. The results were 

displayed as mean ± standard deviation (95% confidence intervals). Differences between data sets were considered 

as statistically significant when the p-value was less than 0.05. 

 

3. RESULTS 

COX-2 was purified from human appendix tissue with a final specific activity of 2007.9 EU/mg and a purity of 

42.9% using simple and rapid chromatographic methods, including Sepharose 4B-1,6-diaminohexane affinity 

chromatography (Table 1). IC50 values were found as 0.092, 0.103, 0.112, 0.117, 0.153 (Figure 3), and 0.183 mM 

and Ki constants were determined to be 0.07780.0042, 0.08810.0017, 0.02510.0023, 0.02620.0026, 

0.13270.0052, and 0.19410.0074 mM for cinnarizine, amlodipine, isradipine, nilvadipine, nitrendipine, and 

nifedipine, respectively (Table 2). The inhibition mechanism of isradipine and nilvadipine were competitive and, 

nifedipine was non-competitive, whereas other drugs were uncompetitive on COX-2. 

 

Table 1. Purification steps of human appendix COX-2 enzyme 
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4. DISCUSSION 

Nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), such as aspirin and ibuprofen are one of the most widely used 

anti-inflammatory and analgesic drugs in medicine (Rao and Knaus 2008). However, the long-term use of NSAIDs 

has been reported to cause kidney damage, gastrointestinal toxicity, and significant cardiovascular side effects 

(Tamblyn et al. 1997, Ruan et al. 2011, Khan et al. 2012). Nowadays, many diseases including atherosclerosis and 

crohn’s disease, obesity, cancer, osteoarthritis, atherosclerosis, and diabetes are associated with inflammation. 

Arachidonic acid pathway is known to play a significant role in the mechanism of inflammation (Kutil et al. 2015). 

Prostanoids modulate many complex biological processes, mainly inflammation, tumor progression, 

cardiovascular function, and neurodegeneration (Herschman et al. 2003). Formation of prostanoid is launched by 

the COX. COXs catalyze that arachidonic acid to the prostaglandin H2. Then, PGH2 is transformed, into products 

that such as prostaglandins (PGE2, PGF2a, PGD2, etc.), prostacyclin (PGI2) and thromboxane (TXA2) (Zaiss et al. 

2014). There are two different isozymes of COX which COX-1 and COX-2 (Masferrer et al. 1990). COX-1 is a 

constitutive isoform and COX-2 is induced during inflammation (Vane et al. 1998). NSAIDs inhibit COX-1 and 

COX-2 activity, thereby preventing prostanoid production. Additionally, by inhibiting COX-2 enzyme activity of 

NSAIDs, have been found to decrease angiogenesis (Kosaka et al. 2014), increment radio-sensitivity (Suzuki et 

al. 2013), inhibit glioma cells (Sareddy et al. 2012), and stimulate anti-tumour immune reaction (Eberstal et al. 

2014). 

 

Table 2. IC50, Ki values and inhibition types 

Inhibitor 
IC50 

(mM) 

Ki 

(mM) 
Inhibition type 

Cinnarizine 0.092 0.0778  0.0042 Uncompetitive 

Amlodipine 0.103 0.0881  0.0017 Uncompetitive 

Isradipine 0.112 0.0251  0.0023 Competitive 

Nilvadipine 0.117 0.0262  0.0026 Competitive 

Nitrendipine 0.153 0.1327  0.0052 Uncompetitive 

Nifedipine 0.183 0.1941  0.0074 Non-competitive 

 

The inhibition mechanism of cyclooxygenase by NSAIDs was discovered in 1970. Since then, scientists have 

adopted the multi goals approach for inflammation and pain in contrast to a single target in the drug discovery 

studies.  In this direction, numerous inhibitors targeting COX have been designed. 

 

5. CONCLUSION 

In this study, it was examined the in vitro inhibition effects of some calcium-channel blockers on COX-2 enzyme 

activity and showed that these drugs could be potent inhibitors of COX-2. These calcium-channel blockers, which 

were at the therapeutic doses, were found that could be important analgesic and anti-inflammatory compounds, in 

the order of cinnarizine > amlodipine > isradipine > nilvadipine > nitrendipine > nifedipine. On the basis of these 

results, we can ask a question: Can calcium-channel blockers be used as COX-2 inhibitors? We consider that the 

results obtained can be used for the design of novel active medications in the future. 
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Figure 3. In vitro effect of calcium-channel blockers at five different concentrations on COX-2 

enzyme activity. Cinnarizine (A), Amlodipine (B), Isradipine (C), Nilvadipine (D), Nitrendipine 

(E), and Nifedipine (F) 
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Abstract 

Ti-pillared bentonite (Ti-PB) using bentonite from the Middle Anatolia region (Hançılı) was synthesized. Iron or 

copper was impregnated to Ti-PB from the solution and subsequent cerium incorporation was done by wet 

impregnation. Different combinations of cerium, manganese or copper were impregnated through the Ti-PB under 

evaporation. The hydrothermal synthesis also were carried out with a Cu/(Cu+Ti) ratios of 0.1 and 0.2. All of the 

bands corresponding to the bentonite structure were retained in all of the pillared samples indicating that the 

structure of the host mineral was unaffected by the pillaring and further metal incorporation.  The bands attributed 

to pyridine coordinately bound to Lewis sites (1446 cm-1) Lewis and Brønsted sites (1491 cm-1) and Brønsted sites 

(1546 cm-1) were observed for all of the Ti-PBs. The band corresponding to the Lewis bound pyridine of copper 

was more intense in the post incorporation under evaporation than that of the other PB samples. The positive 

effects of iron and cerium yielded higher Brønsted acidity in the resulting PBs. The hydrotermally synthesised 

copper containing sample and cerium-iron and cerium-copper impregnated samples yielded an increase in the 

Brønsted acidity. The intensities of the bands corresponding to Lewis bounded pyridine decreased while the bands 

that correspond to strong interactions of pyridine-functional groups were protected with an increase of pyridine 

desorption temperature. 

Keywords: Ti-pillared bentonite, surface functional groups, acidity. 

1. INTRODUCTION 

Pillared inter-layered clays (PILCs) formed by intercalation of metal polycations into the interlayer space of 

smectite clays and then calcined at moderate temperatures have unique properties and structures (Gil et al., 2011; 

Bergaya et al., 2011). PILCs which have thermal stability and high acidic character have been used in several 

catalytic reactions (Turgut Basoglu and Balci, 2016; Turgut Basoglu, 2016; Tomul et al., 2016). The aluminum-

copper-iron, zirconium-cerium, manganese-copper on aluminum and iron-aluminum containing PILC structures 

employed in the oxidation reactions exhibited good activity (Galeano et al., 2014; Mnasri-Ghnimi and Frini-Srasra, 

2015; Tomul, 2011). In such applications, it was observed that the pore structure and the surface acidity had 

important effects on the conversion, selectivity and yield. 

In the current study, the effects of the synthesis conditions on the catalytic properties of different combinations of 

cerium, iron, copper impregnated titanium pillared bentonites and the hydrothermally synthesized copper titanium 

mixed pillared bentonites were analyzed using FTIR techniques. 

2. MATERIALS AND METHODS 

All of the chemicals were of laboratory reagent grade. The bentonite from Hançılı (HB) was used. The 

physicochemical and mineralogical properties of the starting bentonite were previously reported by Turgut 

Basoglu and Balci, 2016. The bentonite suspension with 0.2 % mass percentages was swelled for 24 hours at room 

temperature and the synthesis of Ti-PB was carried out using some of advantages of the recipe suggested by 

Arfaoui et al., 2006. Titanium (IV) chloride (TiCl4) as titanium source was used with the Ti/clay ratio of 10 

mmol/g. The intercalated bentonites were dried for 5 days at room temperature, and then calcination was performed 

at either 300 °C or 500 °C for 3 hours. The hydrothermal synthesis of Cu01/Ti-PB and Cu02/Ti-PB were carried 

out with a Cu/(Cu+Ti) ratios of 0.1 and 0.2 and a H/(Cu+Ti) ratio of 0.24, maintaining metal/clay ratio again at 10 

mmol/g. The copper source was used as Cu(NO3).3H2O. The other synthesis parameters were kept the same as the 

Ti-PB synthesis and the solid samples were then calcined at 500 °C for 3 hours. The Fe@Ti-PB and Cu@Ti-PB 

samples were obtained by the impregnation from 100 cm3 of metal solution (Fe(NO3)3.9H2O or Cu(NO3).3H2O) 

to Ti-PB calcined at 300 °C, with a 2 mmol/gram solid (Chmielarz et al., 2011). The suspension treated at 60 °C 
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for 3 hours under stirring was centrifuged and the obtained solids were washed, dried at room temperature and 

then calcined at 500 °C. The wet impregnation of cerium to 1 gram of these PBs was done using 3 cm3 of 0.02 M 

Ce(NO3)3.6H2O solution (Cew-Cu@Ti-PB ). Using the Ti-PB which was calcined at 300 °C as a support, Cu, Mn 

and Ce were loaded with a metal concentration of 0.02 M each, in different combinations. The samples were 

obtained as Cue@Ti-PB using 50 cm3 of Cu(NO3).3H2O solution, (Cu-Mn)e@Ti-PB using 50 cm3 of each 

Cu(NO3).3H2O and Mn(NO3)2.4H2O solutions and (Ce-Cu-Mn)e@Ti-PB adding 3 cm3 of Ce(NO3)3.6H2O solution 

to the total 100 cm3 of equimolar Cu and Mn solutions. The PBs were obtained after following the evaporation 

and calcination steps as explained above.  

The Fourier transform infrared spectroscopy (FTIR) spectra of the room-dried bentonite and all of the PBs were 

collected at 4 cm-1 resolution from 400 to 4000 cm-1 on a Bruker Vertex 70/70v equipped with a MCT detector. 

The samples were mixed with KBr at a mass ratio of 1/100 for the measurement. The Brønsted and Lewis 

properties were studied by means of pyridine adsorption at room temperature and subsequent desorption from 

room temperature to 350 °C by allowing approximately 30 minutes of dwell time at each desorption temperature. 

The pyridine adsorption was achieved by exposing the oven-dried samples to pyridine vapour under a vacuum of 

0.013 Pa at room temperature for a week.  

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

FTIR spectra of the room-dried and Ti-pillared bentonites are presented in Figure 1. The peaks corresponding to 

the Si-O-Si stretching, Si-O bending and Al-O stretching vibrations were located at approximately 1038 cm-1, 489 

cm-1 and 524 cm-1 respectively in the FTIR spectra of the room-dried bentonite sample (Bineesh et al., 2011; 

Carriazo et al., 2010; Chen et al., 2010). The stretching vibration of the structural hydroxyl groups at 3631 cm-1 

and the water molecules present in the interlayer at 3446 cm-1 were observed (Bineesh et al., 2011; Tomul, 2011). 

The bending vibration of the water molecules resulting from surface hydroxyl groups was observed at 1638 cm -1. 

All of the bands corresponding to the bentonite structure were retained in all of the pillared samples indicating that 

the structure of the host mineral was unaffected by the pillaring and further metal incorporation. The intense peak 

at approximately 1038 cm-1 corresponding to the Si-O-Si stretching was shifted to 1044 cm-1. The intensities of 

the Si-O bending and Al-O stretching vibrations decreased and shifted to higher wavenumbers in the pillared 

bentonites. For the pillared samples, the interlayer water band at 3446 cm-1 shifted to lower wavenumbers with a 

simultaneous increase in the width showing an increase in the interlayer water content due to the replacement of 

inorganic cations with the metal pillars. Significant intensity decreases in the peaks at 3631 cm-1 and 400-1044 

cm-1 were observed for all of the pillared materials. The pillaring process replaces a large amount of interlayer 

cations that generally exist in the hydrated form, and this replacement increases the intensity of the –OH peaks in 

general. However calcination followed after pillaring caused a small decrease in the intensity of the bending 

vibrations at 1638 cm-1 compared with the room-dried bentonite and the vibration was shifted to 1636-1629 cm-1 

by pillaring.  
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Figure 34. FTIR spectra of HB and pillared bentonites. A) HB B) Ti@PB C) Cu01/Ti-PB D) Cu02/Ti-PB E) 

Cue@Ti-PB F) Fe@Ti-PB G) Cu@Ti-PB H) Cew-Fe@Ti-PB I) Cew-Cu@Ti-PB J) (Cu-Mn)e@Ti-PB K) (Ce-Cu-

Mn)e@Ti-PB. 

 

Figure 2 shows the infrared spectra of the pyridine adsorbed Ti-pillared bentonites subjected to pyridine desorption 

at room and elevated temperatures, respectively. The bands attributed to pyridine coordinately bound to Lewis 

sites (1446 cm-1) Lewis and Brønsted sites (1491 cm-1) and Brønsted sites (1546 cm-1) were observed for all of the 

Ti-PBs. The high intensity of the band around 1446 cm-1 in the Ti-PB was a very strong indicator of the high Lewis 

acidity caused by the high TiO2 content for all of the pillared samples. The Brønsted acid sites may arise from the 

hydroxyl groups attached to Ti and the structural hydroxyl groups in the pillared bentonite (Farfan Torres et al., 

1992). The copper bounded to titanium polyoxycation might result in an improvement in Brønsted acidity in the 

hydrothermal synthesis. The band corresponding to the Lewis bound pyridine of copper was more intense in the 

post incorporation than that of the other PB samples. The Lewis band dominated the other peaks for that sample. 

The positive effects of iron and cerium yielded higher Brønsted acidity in the resulting PBs. The intensities of the 

bands corresponding to Lewis bounded pyridine decreased while the bands that correspond to strong interactions 

of pyridine-functional groups were protected with an increase of pyridine desorption temperature. These results 

are in agreement with the results cited in the literature (Turgut Basoglu, 2016; Tomul et al., 2016). 
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Figure 2. FTIR spectra of PBs and pyridine adsorbed and pyridine desorbed at room temperature/150 °C/250 

°C/350 °C A) Ti@PB B) Cue@Ti-PB C) Fe@Ti-PB D) Cew-Fe@Ti-PB E) Cu@Ti-PB F) Cew-Cu@Ti-PB G) (Cu-

Mn)e@Ti-PB H) (Ce-Cu-Mn)e@Ti-PB I) Cu01/Ti-PB J) Cu02/Ti-PB. 

 

4. CONCLUSION 

Different combinations of copper, iron, cerium and manganese were successfully inserted into Ti-PB structure by 

the metal impregnation method. The peaks corresponding to the Brønsted, Lewis and Brønsted+Lewis acidity 

were observed for the Ti-PB structure. The presence of iron and cerium increased the Brønsted acidity content and 

copper increased the Lewis acidity in general.  
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Özet 

Sentetik petrol kökenli yağlara alternatif bitkisel yağ veya bitkisel yağın yerini tutabilen yağlara biyoyağlayıcı 

denir. Biyoyağlayıcılar su, toprak ve havanın doğal yapısına zarar vermez, çevre dostu olarak adlandırılır. Son 

günlerde atık pişirme yağları, yağ asitleri biyobozunur yağlayıcı sentezinde hammadde kaynağı olarak 

değerlendirilmesi araştırmacıların odağı olmuştur. Bu çalışmada, atık pişirme yağının (APY) enzimatik hidrolizi 

ile elde edilen serbest yağ asitlerinin kısa zincirli alkol n-butanol (C4) ile enzimatik (Novozyme 435) esterleme 

reaksiyonu ile biyoyağlayıcı sentezlenmiştir. Esterleşme reaksiyona etki eden parametrelerin, enzim miktarı (% 0-

25, başlangıç ortam su içeriği (%0-15), reaksiyon sıcaklığı (30-60 °C), alkol/asit mol oranı (1/1-6/1), karıştırma 

hızı (200-500 devir/dk) etkileri incelenmiştir. Deneysel çalışmalar sonucunda, %1 enzim varlığında 40 C 

sıcaklıkta, susuz ortamda, 1/4 molar oranda, 400 dev./dk karıştırma hızında en yüksek serbest yağ asidi dönüşümü 

(%78) elde edilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: biyoyağlayıcı, atık pişirme yağı, lipaz, serbest yağ asidi 

 

1. GİRİŞ 

Günümüzde petrol kaynaklarının büyük ölçüde azalması ve çevreye olan duyarlılığın artması nedeniyle mevcut 

yağlayıcılar yerine kullanılabilecek biyobozunur yağlayıcılar ilgi görmeye başlamıştır. Yasal düzenlemeler ile 

biyoyağlayıcıların kullanımı artsa da petrol türevli ürünlerle kıyaslandığında fiyat olarak kullanıcılar için 

dezavantajlıdır. Ekonomik nedenler ile yaygın kullanımı olmamakla birlikte her geçen yıl hızlı bir artış ile dünya 

pazarındaki yerlerini almaktadırlar. Bu anlamda hem artan talebi karşılamak hem de yeni ve daha ekonomik 

ürünler elde etmek için yapılan çalışmalar ağırlıktadır. Özellikle mineral bazlı yağlama ve hidrolik yağlarının 

yarattığı kirliliğe karşı çevrenin korunması için kullanım esnasında oluşabilecek kayıpların mümkün olduğunca 

azaltılması ve yağın tekrar kullanılabilir özellikte olması gerekmektedir (Chowdhury 2014). Petrokimya 

endüstrisinde kullanılan payın düşük olması ile beraber özellikle biyoyağlayıcı üretimi için atık yağların 

kullanıldığı bilinmektedir (Kutluk, 2012). Biyobozunur yağlayıcıların kullanımı, toplam yağlayıcı kullanımının 

%2’si kadar olup, yaklaşık %5-10 oranında yıllık artış olmaktadır. Biyoyağlama yağları esterleşme ve 

transesterleşme yöntemi ile üretilirler. Transesterleşme yöntemi, birçok biyoyağlayıcı ürün üretiminde 

kullanılmaktadır. Bu yöntemde, bitkisel yağdaki gliserol, trimetilolpropan, neopentil glikol ya da pentaeritritol 

gibi diğer bir polyol alkolle değiştirilir (Bremmer ve diğ., 2008). Kısa zincirli yapıdan uzun zincirli yapıya kadar 

(C5 - C18) karboksilik asit içeren sentetik esterler çeşitli yağlama uygulamalarında rahatlıkla kullanılabilirler. 

Transesterifikasyon reaksiyonları kimyasal ya da enzimatik olarak gerçekleştirilebilir. Bu yolla elde edilen ürün, 

yarı sentetik olup biyobozunur bir yapıya sahiptir. Ayrıca, yağların doğrudan reaksiyonlarda kullanılması yerine 

yağ asitleri ya da yağ asidi metil esterleri de kullanılabilir. Biyoyağlayıcıların fiziksel özellikleri üretiminde 

kullanılan alkol türüne göre farklılık göstermektedir. Örneğin biyoyağlayıcı üretiminde düz zincirli alkoller (C1-

C18) kullanıldığında elde edilen ürünler biyoyağlayıcı olarak kullanılabilir. Ayrıca kozmetik ve deterjan 

söktörlerinde çeşitli alanlarda da kullanılabilmektedirler (Salimon ve diğ., 2010). Literatürde biyoyağlayıcı 

üretiminde ağırlıklı olarak çeşitli asit ve baz katalizörler ile çalışmalar yapılmıştır. Enzim katalizli çalışmalar sınırlı 

sayıda olup erbest ya da ticari tutuklanmış lipaz formları ile çalışılmıştır. Akerman ve diğ. (2011) tarafından 

sıcaklık (60-100 °C), oleyik asit/TMP mol oranı (1/1-4,5/1) ve enzim miktarının (%0,5-7,5) TMP ester üretimine 

etkileri incelenmiştir. Reaksiyonlar 100 g ve 1000 g’lık ölçeklerde ticari tutuklanmış Candida antarctica lipazı 

(Novozyme 435) kullanılarak yapılmıştır. Oluşan suyun uzaklaştırılarak ileri yöndeki reaksiyonun hızlandırılması 

için ortama vakum basıncı (20 mbar) uygulanmıştır. Enzimin tekrar kullanılabilirliğinin de incelendiği çalışmada, 
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yağ asidi, TMP ve esterlerinin analizi için GC ve GPC kullanılmıştır. Bunun yanında ürün için toplam asit sayısı 

(TAN) ve bu değerden yola çıkarak yine dönüşüm hesaplanmıştır. Chowdhury ve diğ. (2012), atık yağların 

enzimatik hidrolizi ve sonrasında kimyasal esterleşmesini incelemişlerdir. Candida rugosa lipazı ile hidrolizi 

gerçekleştirilen atık yemeklik yağlardan elde edilen serbest yağ asitleri , Amberlist 15H katalizörlüğünde oktanol 

ile esterleşme reaksiyonu gerçekleştirilmiştir. En yüksek verimin elde edildiği koşullar 3/1alkol/yağ molar oranı, 

80ºC sıcaklık ve 2g katalizör olarak belirlenmiştir. Ek olarak, yağ asidi ağırlığının %50'si kadar nem alıcı silika 

jel kullanılmış ve %100 verim elde edilmiştir. Chowdhury ve diğ. 2014, Taguchi deney tasarımı yöntemini 

kullanarak Novozyme 435 tutuklanmış lipazı katalizörlüğünde atık yağlardan elde edilen FFA'lar ile oktanolun 

esterleşme reaksiyonunu incelemişler;2,5/1 substrat/alkol mol oranı, 60ºC reaksiyon sıcaklığı, yağ asidi ağırlığının 

%5’i kadar enzim miktarı ile 1,5 saatlik tepkime süresi sonunda %95,5 dönüşüm elde etmişlerdir. Bu çalışmada 

atık pişirme yağlarından hidrolizle elde edilen yağ asitlerinin bütanol ile enzimatik esterleşmesi ile biyoyağlama 

yağı üretimi amaçlanmıştır. Reaksiyona etki eden başlıca parametrelerin dönüşüm üzerine etkileri araştırılmıştır.  

 

2. MATERYAL VE METOD 

2.1 Kullanılan Malzemeler 

Araştırmalarda kullanılan atık pişirme yağı Kocaeli ilindeki restoranlardan temin edilmiştir. Biyokatalizörler, 

Lipozyme TL IM ve Novozyme 435, Novozyme firmasından temin edilmiştir. Sodyum hidroksit, fenolftalein 

indikatörü ve bütanol ile çalışmada kullanılan diğer kimyasallar analitik saflıkta olup Merck firmasından satın 

alınmıştır.  

2.2 Serbest yağ asidi üretimi  

Serbest yağ asitleri, APY’nin lipaz katalizörlüğünde hidroliziyle elde edilmiştir. 2000 ml beher içerisinde 

çözücüsüz ortamda, 60 mg Lipozyme TL IM lipazı varlığında 400 rpm karıştırma hızı, 35˚C reaksiyon sıcaklığı, 

1:10 yağ:su (w/w) oranı koşullarında 24 saat reaksiyon süresi sonucunda elde edilmiştir. Hidroliz reaksiyonu IKA 

marka ısıtıcılı manyetik karıştırıcıda yapılmıştır.  

2.3 Esterleşme reaksiyonları 

APY serbest yağ asitlerinin bütanol ile esterleşme reaksiyonunda Novozyme 435 tutuklu lipazı katalizörlüğünde  

tepkime parametrelerinin (enzim miktarı, başlangıç su miktarı, alkol/asit mol oranı, sıcaklık, karıştırma hızı, 

zaman) etkilerini belirlemek amacı ile deneyler, oluşan suyun uzaklaşması için ağzı açık 100 ml'lik erlenlerde IKA 

marka ısıtıcılı manyetik karıştırıcıda 24 saat süre ile yapılmıştır.   

2.4 Serbest yağ asidi (FFA) tayini 

Esterleşme reaksiyonu sonucunda ortamda kalan serbest yağ asidi miktarı ASTM-D5555-95 standardına göre 

NaOH çözeltisi ile titrasyonla belirlenmiştir Serbest yağ asidi tayini Denklem 1 ve dönüşüm ise Denklem 2’ye 

göre hesaplanmıştır.   

    𝐹𝐹𝐴 (%) =
V titrant x N titrant xMA,Atık Yağ

m,örnek x 10
          (1) 

 

     𝐹𝐹𝐴 𝑑ö𝑛üşü𝑚ü(%) =
FFAo− FFAt

FFAo
 x 100          (2) 

3. BULGULAR ve TARTIŞMA  

3.1 Enzim miktarının etkisi 

Esterleşme reaksiyonlarında lipazın en uygun sürede mümkün olduğunca çok yağ asidi molekülünü esterleştirmesi 

gerekmektedir. Kimyasal katalizörlere kıyasla daha pahalı olan enzim katalizörlerin mümkün olduğunca az 

miktarda kullanılması maliyetleri doğrudan etkileyecektir. Enzim miktarının az olması reaksiyon süresinin 
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uzamasına neden olurken, fazlası ise kütle aktarım kısıtlamalarını da beraberinde getirecektir (Akerman 2011, 

Chowdhury ve diğ. 2012). Bu çalışmada biyoyağlayıcı üretimine enzim miktarının etkisi serbest yağ asidi ve 

bütanolün kütlece % 0-25’i kadar enzimin ortama eklenmesiyle incelenmiştir. Şekil 1’de APY serbest yağ 

esitlerinin bütanolle esterleşmesinde enzim miktarının FFA dönüşümüne etkisini göstermektedir. 

 
Şekil 1. Bütanol ile serbest yağ asidi arasındaki esterleşme reaksiyonuna enzim miktarının etkisi (40°C, 24 saat, 

400rpm, 1/1 (alkol/asit) molar oran, su yok) 

Şekil 1’den görüldüğü üzere enzim miktarının artması FFA dönüşümü üzerine olumsuz etkisi olmuştur. Yüksek 

miktarda kullanılan enzim reaksiyon ortamı çeperlerine yapışarak substratlar ile etkileşim gösteremez diğer 

yandan birbirleri arasında topaklaşarak çökme eğilimi gösterir, bu nedenle gerçek aktivitelerini gösteremezler.  En 

yüksek dönüşüme (%54) %1 enzim kullanıldığı durumda ulaşılmıştır. 

3.2. Başlangıç su içeriğinin etkisi 

Lipazlar, aktivite gösterebilmek için reaksiyon ortamında bir miktar suya ihtiyaç duyarlar. Yağ asidi ve alkol 

arasında bir ara yüzey oluşturur. Oluşan ürünün su olduğu ve hızlı dönüşüm gerçekleşen reaksiyonlarda oluşan ilk 

su molekülleri bu işlevi görmektedirler (Charpe ve Rathod, 2011, Akerman, 2011). Bu çalışmada yağ asidine göre 

kütlece % 0-15 değerlerinde ortama eklenen suyun üretime etkisi incelenmiş, elde edilen FFA dönüşüm değerleri  

Şekil 2’de verilmiştir. 

 

Şekil 2. Bütanol ile serbest yağ asidi arasındaki esterleşme reaksiyonuna başlangıç su içeriğinin etkisi               

(40°C, 24 saat, 400rpm, 1/1 (alkol/asit) molar oran, %1 enzim) 

Ortama eklenen  su miktarındaki  artışın dönüşümü olumsuz etkilediği açıkça görülmektedir. Reaksiyon 

başlangıcında meydana gelen su molekülleri enzim ile substrat arasında ara yüzey oluşturmuşlardır. Ortamda 
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zamanla artan su miktarı erlen ağzından buharlaşma yolu ile ortamdan uzaklaşmıştır. En yüksek dönüşüme (%54) 

başlangıçta ortama su eklenmediği durumda ulaşılmıştır. 

 

3.3. Tepkime sıcaklığının etkisi 

Enzimlerin en iyi aktivitelerini gösterdiği uygun bir sıcaklık aralığı vardır. Bu sıcaklık ya da sıcaklık aralığı protein 

yapılı enzimin bozunmadan çalıştığı sıcaklıktır. Enzim aktivitesi, aynı zamanda katalizlenen tepkime türüne ve 

aktivasyon enerjisine de bağlıdır (Yunus, 2002; Akerman, 2011). APY serbest yağ asitleri ile bütanol arasındaki 

esterleşme  tepkime sıcaklığının FFA dönüşümüne etkisi Şekil 3’de görülmektedir. 

 

Şekil 3. Bütanol ile serbest yağ asidi arasındaki esterleşme reaksiyonuna sıcaklığın etkisi                                (24 

saat, 400rpm, %1 enzim, 1/1 alkol/asit mol oranı, eklenen su yok.) 

30°C sıcaklık tepkime için yetersiz kalmış, 50°C ve 60°C sıcaklıklar ise enzim üzerine olumsuz etki yapmış, ayrıca 

bu sıcaklıklarda düşük moleküllü  alkol olan bütanolün tepkime ortamında sıvı fazdan buhar fazına geçmesiyle 

ortamı terk ederek FFA dönüşümü üzerine olumsuz etki yaratmıştır. En yüksek dönüşüme (%54) reaksiyon 

sıcaklığının 40°C olduğu durumda ulaşılmıştır. 

3.4. Alkol /yağ asidi/ mol oranının etkisi 

Yağ asitlerinin esterleşme reaksiyonlarında sitokiyometri değiştirilerek ileri yöndeki reaksiyon hızında artış 

sağlamak dönüşüm üzerinde olumlu etki yaratmaktadır. Bu nedenle alkolün farklı oranlarda fazlası kullanılarak 
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dönüşüm arttırılabilir. Alkol/asit mol oranın APY serbest yağ asitleri ile bütanol arasındaki esterleşme reaksiyonu 

FFA dönüşümüne etkisi Şekil 4’de görülmektedir.  

 

Şekil 4. Bütanol ile serbest yağ asidi arasındaki esterleşme reaksiyonuna alkol/asit mol oranı etkisi                    

(40°C, 24 saat, 400rpm, %1 enzim, eklenen su yok) 

Molar oranın ya da bütanol miktarının artması reaksiyonu ürünler yönüne kaydırarak FFA dönüşümü üzerine 

olumlu etki yapmıştır. Ayrıca artan miktarlarda bütanolün enzim üzerine inhibisyon etkisine de rastlanmamıştır. 

En yüksek dönüşüme (%74) alkol/asit mol oranı 6/1 olduğu durumda ulaşılmıştır. 

 

3.5. Karıştırma hızının etkisi 

Etkin karışma sayesinde reaksiyon ortamında kütle aktarım kısıtlamalarının önüne geçilebilir. Düşük karıştırma 

hızlarında enzimler sıvı faz içinde homojen dağılamazlar ya da yüksek hızlarda tepkime ortam çeperlerinden 

yukarı yönelerek yapışırlar ve bu tür karıştırma problemleri düşük verimlere neden olur (Xin, 2008; Kutluk, 2012). 
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Biyoyağlayıcı üretiminde karıştırma hızının etkisinin incelendiği deney sonuçları FFA dönüşümü için  Şekil 5’de 

verilmiştir.  

 

Şekil 5. Bütanol ile serbest yağ asidi arasındaki esterleşme reaksiyonuna karıştırma hızının etkisi                

(40°C, 24 saat, 400rpm, %1 enzim, 6\1 alkol\asit mol oranı, eklenen su yok) 

 

Karıştırma hızı arttıkça FFA dönüşümü belirgin bir şekilde artış göstermiş, 500 rpm değerinde en yüksek dönüşüm 

(%54) elde edilmiştir. Düşük karıştırma hızlarının kütle aktarım kısıtlamalarının aşılmasında yeterli olmadığı 

görülmüştür. 

Elde edilen bulgulara göre, %1 Novozyme 435 katalizörü varlığında, başlangıçta ortama su eklenmemesi 

durumunda, 500 dev/dk. karıştırma hızı, 40 °C sıcaklık ve 6/1 alkol/asit mol oranı koşullarında 24 saat süre 

sonunda %79 en yüksek FFA dönüşüm değeri ile biyoyağlayıcı ürertilmiştir.  

4. SONUÇ 

Bu çalışmada APY serbest yağ asitlerinin düşük moleküllü bir alkol olan bütanol ile esterleşmesi ile biyoyağlama 

yağı elde edilmesi için  tepkimeye etki eden parametreler incelenmiş ve %79 FFA dönüşümü elde edilmiştir. 

Çevrede birikmeleri halinde sorun oluşturan atık yağlar değerlendirilerek katma değeri yüksek bir ürün olan atık 

yağ bütil esterleri çevre dostu enzimatik bir proses ile sentezlenmiştir. Literatürde atık yağlardan elde edilen yağ 

asitleri ile bütanolün enzimatik esterleşme reaksiyonuna etki eden parametrelerin detaylı bir şekilde incelendiği 

çalışmaya rastlanmamıştır. Bu çalışma yağ asitlerinden farklı ürünlerin sentezlendiği diğer çalışmalar ve bilimsel 

araştırmalar için olduğu kadar ileride yapılması muhtemel olan endüstriyel çalışmalar için de yol gösterici 

niteliğinde değerlendirilebilir. 
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Özet 

Mikroalgler, yüksek yağ içeriğine sahip geleneksel bitkisel kökenli biyodizel hammaddelere göre % 25 daha 

yüksek yağ verimine sahiptir. Bu durumda farklı koşullarda yetiştirilen mikroalg yağları biyodizel hammadde 

kaynağı olarak kullanılması araştırmacıların ilgisini çekmektedir. Bu çalışmada, farklı ışık döngülerinin 10:14, 

12:12, 14:10, 0:24 (karanlık: aydınlık) Chlorella variabilis mikroalginin büyüme ve yağ üretimine etkileri 

araştırılmıştır. Deneysel çalışmalar sonucunda maksimum hücre derişimine (Xmax = 0,43g/ L) 24 saat ışık etkisinde 

ulaşılmış, bu koşulda büyüme hızı µmax = 0,010h-1, yağ içeriği % 20,2 ve yağ verimliliği ise                   6.2x10-3 

g/L.gün olarak belirlenmiştir. Ayrıca mikroalgal yağın yağ asidi bileşimi incelendiğinde, 24 saat aydınlatma ile 

palmitik (C16:0 % 28) ve linoleik asitin (C18:2 % 26) baskın olduğu belirlenmiştir. Bu çalışma, farklı aydınlatma 

faktörleri altında Chlorella variabilis mikroalginden elde edilen yağın biyodizel üretimi için hammadde olarak 

kullanılabileceğini göstermektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Alg yağı, Chlorella, ışık döngüsü, mikroalg 

 

1. GİRİŞ 

Araştırmacılar, nüfus artışı ve teknolojik gelişmeler, petrol rezervlerinin talebi karşılamaması, fiyatlarının artması 

ve fosil yakıt kullanımının çevreye olumsuz etkileri nedeniyle alternatif enerji kaynakları için çalışmalarını 

sürdürmektedirler. Mikroalglerden elde edilen yağlar, mikroalglerin yüksek fotosentetik aktiviteleri, yüksek 

büyüme oranları ve kuru kütlelerinin% 70'ine kadar yağ içermeleri nedeni ile biyodizel üretimi için en umut verici 

hammadde kaynağıdır (Elcik ve diğ., 2017). Mikroalgler açık havuzlarda ya da  biyoreaktörlerde hızlı 

üretilebilmektedirler.  Mikroalgenin kimyasal bileşimi çoğunlukla kültür koşullarına göre değişmektedir (Zhu ve 

ark. 2015). Mikroalgler genellikle ototrofik olarak yaşar ve fotosentez yaparlar. Fotosentezle karbondioksit, su ve 

güneş ışığını biyokütle haline getirirler (Pragya ve diğerleri, 2013). Bununla birlikte, türlerin özelliklerine göre 

ototrofik durumlar dışında heterotrofik ve miksotrofik olarak da yetiştirilebilirler. Son günlerde, biyodizel 

üretiminin hammadde olarak kullanılabilirliğini arttırmak için mikroalglerin petrol verimliliğini yükseltme 

çabaları hızla artmaktadır. Kültür koşullarına göre, mikroalgin yağ içeriği değişir. Aydınlatma döngüleri 

(karanlık:aydınlık) ayrıca kültür koşullarını etkileyen temel çevresel faktörlerden biridir. Renaud ve diğ. (2002), 

Isochrysis sp., Chaetoceros sp., Rhodomonas sp. ve Cryptomonas sp. kullanarak 12:12 karanlık:aydınlık 

döngüsünde mikroalg kültürlerinin yağ üretimini ve  yağ asitlerinin bileşimlerini  incelemişlerdir. Deneysel 

çalışmalar sonucunda en yüksek yağ içeriği Isochrysis sp (% 21.7) ve  Chaetoceros sp. (% 16.8) için 12:12 

karanlık:aydınlık döngüsünde elde edilirken diğer türlerde belirgin bir etkisine rastlamadıklarını vurgulamışlardır. 
Oh ve diğ., (2009) yaptıkları çalışmada, P. Cruentum mikroalg kültürünü farklı büyüme koşullarında [(12:12 ; , 

6:18 , 18:6, 0:24 (aydınlık-karanlık)] kültüre edip yağ miktarının değişimine etkilerini araştırmışlardır. Kültürlerde 

CO2 karbon kaynağı olarak kullanılmıştır.  En fazla yağ oranı %19.3 ile 12:12 aydınlık-karanlık döngüsü 

uygulanan grupta belirlenirken; en düşük lipid içeriği %2.2 ile sürekli karanlık ortamda, en yüksek 

mikroorganizma derişimi 2.1g/L ile 12:12 ve 18:6 aydınlık-karanlık uygulanan gruplarda olduğu belirlenmiştir.  

Uslu (2012) I. affinis galbana, P. tricornutum ve P. cruentum türlerini kullanarak yaptığı çalışmada,   16:8 saat 

aydınlık-karanlık döngüsü ile farklı azot derişimlerinde mikroalglerin yağ üretimini incelemiştir. Deneysel 

sonuçlara göre, uygulanan koşulların her türde yağ içeriğinde artışa neden olduğu belirlenmiştir. En fazla yağ elde 

edilen türlerin, %50 azot kısıtlaması yapılan gruplarda %30.91 yağ ve 0.755 g/L biyokütle ile I. Affinis galbana 

kullanımıyla, %30.18 yağ ve 0.978 g/L biyokütle  ile P. Tricornutum kullanımıyla olduğunu belirlemişlerdir. En 

fazla biyokütlenin elde edildiği P. cruentum’da yağ oranı diğer iki türe göre oldukça düşük olmuştur. Bu nedenle 
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bu çalışmada, literatürden farklı tür olarak, Chlorella variabilis'in aydınlatma döngüsünün (karanlık:aydınlık) 

büyüme ve lipit üretimine etkisi araştırılmıştır. 

 

 

2. MATERYAL VE METOD 

2.1 Malzemeler 

Chlorella variabilis, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümünden temin 

edilmiştir. Besi ortamı olarak BG 11 kullanılmıştır. Bu ortamın kimyasal bileşimi (g / L) ; NaN03, 1.5; KH2P04, 

0.04; MgS04.7H20, 0.075; CaCl2.2H20, 0.036; H3BO3 0.0029; Na2C03, 0.02; Fe (III) sitrat, 0.006; sitrik asit 0.006. 

Araştırmada kullanılan kimyasallar analitik saflıkta olup Merck firmasından satın alınmıştır. Işık kaynağı olarak 

3 Klux ışık yoğunluğuna sahip Osram marka Led ampüller kullanılmıştır. 

 

 

2.2 Mikroalg Kültürü 

Mikroalgler doğal havalandırma sağlanacak şekilde 100 ml hacimli otoklav şişelerinde kültüre alınmışlardır. 

Ortama stok kültüründen 5 ml (% 5) aşılama yapılmıştır. Aydınlatma, 3Klux led lamba ile sağlanmıştır. pH ve 

sıcaklık Mettler Toledo Seven Easy model pH metre ile ölçülmüştür. Farklı ışık döngüleri 10:14,12:12,14:10, 0:24 

(karanlık:aydınlık) olarak uygulanmış ve çevrimler Fujika mekanik zamanlayıcı ile düzenlenmiştir. Belirli zaman 

aralıklarında Jenway UV-Vis spektrofotometre yardımı ile 600 nm absorbans ölçümü yapılarak büyüme 

izlenmiştir.  

2.3 Büyüme hızı ve hücre ikilenme süresinin hesaplanması 

Yetiştirilen mikroalglerin spesifik büyüme hızları Denklem (1)’e göre hesaplanmıştır. 

𝑚𝑎𝑥 =
lnX2−lnX1

t2−t1
               (1) 

Formülde X2 ve X1, logaritmik (üstel) büyüme evresinde t2 ve t1 zamanlarındaki biyokütle derişimlerini 

elirtmektedir. 

Mikroalg hücrelerinin ikilenme süresi (doubling time (DT)) Denklem (2)’ye göre hesaplanmıştır. 

𝐷𝑇 =
ln2

µmax
=
0,693

µmax
            (2) 

2.4 Yağ miktarı analizi 

Mikroalglerin  yağ içeriği  Bligh ve Dyer (1959) yöntemine göre belirlenmiştir. Mikroalglerin lipid verimliliği, on 

dört günlük inkübasyon sonucunda hesaplanmış ve litre başına günde üretilen lipit miktarı (g/L.gün) olarak 

tanımlanmıştır. 

2.5 Yağ asidi bileşimi tayini  

Yağ asidi bileşimi, alev iyonizasyon detektörü (FID) ve bir 30 m x 320 um x 0.25 um kapiler kolon (CARBOWAX 

20M) ile donatılmış bir GC 7820 Agilent gaz kromatografi cihazı kullanılarak belirlenmiştir. Yağ asidinin bileşimi, 

yağ asidinin alanı ile yağ asitlerinin toplam pik alanlarının karşılaştırılmasıyla hesaplanmıştır (David ve diğ., 

2005). 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

Fotosentez için sürekli aydınlatma yapılması bazı araştırmalara göre hücreler üzerinde olumsuz sonuçlara neden 

olmaktadır (Wu ve diğ., 2001). Bu olumsuz durumu engellemek amacıyla fotosentez yapan mikroalg hücrelerinin 

kendilerini yenileyebilmeleri için, karanlık periyoda ihtiyaç olduğu vurgulanmaktadır. Uygulanan ışık 

döngülerinin (10:14, 12:12, 14:10, 0:24 (karanlık: aydınlık-K:A)) mikroorganizma büyüme üzerine etkileri Şekil 

1’de verilmiş, kültür ortamının sıcaklık ve pH değişimleri ise sırasıyla Şekil 2 ve 3’de gösterilmiştir.  
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Şekil 1. K:A döngüsünün Chlorella variabilis türü mikroalgin büyümesi üzerine etkisi 

Tüm aydınlık karanlık döngüleri etkisinde 241. saate kadar mikroorganizma büyüme evresini tamamlayarak bu 

saatten sonra durgunluk fazına geçtiği Şekil 1’den açıkça görülmektedir. 340 saatlik kültür sonucunda en yüksek 

mikroorganizma derişimi (Xmax=0,43 g/L) 24 saat aydınlatılan kültürde, en yüksek büyüme hızı ise              (µmax= 

0,0291h-1) 12:12  karanlık: aydınlık döngüsünde elde edilmiştir.  Hücrelerinin kendilerini yenileyebilmeleri için, 

karanlık periyoda olan gereksinimleri nedeniyle alg yetiştiriciliğinde 6-18 saat arasında değişen karanlık döngüler 

ya da kısa aralıklarla yanıp sönen ışıklar kullanılmaktadır. Bazı tür mikroalgler için sürekli aydınlatma yüksek 

biyokütle verimi için önemlidir (Koç ve diğ.,2010). Literatürde Chlorella variabilis türü mikroalgin aydınlık 

karanlık çevrimleri etkisinde büyüme davranışını ve yağ verimliliğini inceleyen bir çalışmaya rastlanmamıştır.  

  

Şekil 2. Chlorella variabilis’e ait farklı K:A döngülerinde sıcaklık değişimleri. 
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Şekil 3. Chlorella variabilis’e ait farklı K:A döngülerinde pH değişimleri. 

Tablo 1'de aydınlık karanlık döngülerinde elde edilen Chlorella variabilis mikroalginin büyüme hızları ve yağ 

içerikleri görülmektedir.  

Tablo 1 Farklı karanlık aydınlık döngülerinin Chlorella variabilis türü mikroalgin büyüme hızına ve yağ 

içeriğine etkisi 

Işık döngüsü 
K:A 

 

 

Xmax 

(g/L) 
 

 

µmax 
(h-1) 

 

 

Hücre ikilenme 

süresi 
(saat) 

Yağ içeriği 
(%) 

 

 

Yağ verimliliği 
g/L.gün (x10-3) 

14:10 0,31 0,022 31,5 15,4 3,41 

12:12 0,29 0,029 23,9 16,2 3,35 

10:14 

 0,39 0,016 

43,3 

15,6 

4,34 

0:24 0,43 0,010 69,3 20,2 6,20 

 

Deneysel sonuçlardan görüldüğü gibi maksimum hücre derişimine (0,43g/L) ve yağ verimliliğine           

(6,20x10-3 g/L.gün) 24 saat aydınlık etkisindeki kültürde ulaşılmıştır. Aydınlık-karanlık döngüsünün 

hücre büyüme üzerine etkisi mikroalg türüne göre farklılık gösterdiği bilinmektedir. Chlorella variabilis 

türü için hem yağ içeriği bakımından hem de maksimum hücre derişimi bakımından 24 saat aydınlatma 

uygun görülmektedir. Elde edilen mikroalgal yağın yağ asidi bileşimi incelendiğinde, palmitik (C16:0 % 

28) ve linoleik asitçe (C18:2 % 26) zengin olduğu belirlenmiştir. 
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4. SONUÇ 

Bu çalışmada aydınlık karanlık döngüsünün Chlorella variabilis mikroalginin büyümesi ve yağ 

üretimine etkisi incelenmiştir. Sürekli aydınlatmanın mikroorganizma yağ üretimine etkisinin olumlu 

yönde olduğu belirlenmiştir. En yüksek hücre derişimine ve yağ verimliliğine            24 saat aydınlatma 

ile ulaşılmıştır. Elde edilen yağın yağ asidi bileşimi palmitik (%28) ve linoleik asitçe (%26) zengindir. 

Mikroalglerin büyük ölçeklerde üretimi yapıldığında biyodizel üretiminde hammadde kaynağı olarak 

kullanılabilirliği gelecek için umut vericidir.   
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Özet 

Elektrikli araçların önlerindeki en büyük engeller; sınırlı menzilleri, uzun şarj süreleri, bataryaların ilk alım ve 

yenileme maliyetleri olmaktadır. Kullanıcılar menzil tedirginliği ile elektrikli araçlara mesafeli durmaktadırlar. Bu 

tedirginliğin önüne geçmek, menzili doğru hesaplamak, enerjiyi daha verimli kullanmak için batarya modellerine 

başvurulmaktadır. Bu çalışmada, batarya modelleme yöntemlerine ve kullanılacak sürüş çevrimlerine kısa bir 

bakış sunulmuş, tasarımı yapılan bir elektrikli aracın modeli oluşturulmuş, Matlab/Simulink ortamında sürüş 

çevrimi benzetimleri yapılarak enerji tüketimi tahmini yapılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Elektrikli araç, Batarya modelleme, Sürüş çevrimi simülasyonu 

 

1. GİRİŞ 

Elektrikli araçlar günümüzün hava kirliliği, petrol ithalatı gibi problemlerine çözüm olarak görülmekte, ancak 

pazarda büyük bir pay edinememektedirler. Elektrikli araçların pazarda yaygınlaşmalarının önündeki en büyük 

engellerinin batarya maliyetleri ve sınırlı sürüş menzilleri oldukları görülmektedir. Temel elektrikli araç 

sistemlerinin geliştirilmesi yanında, menzilin doğru tahmin edilmesi, menzil tedirginliğinin yatıştırılması için 

önemlidir. Araca uygun bataryanın tespit edilmesi, enerji tüketim ve menzil hesaplarının doğru bir şekilde 

yapılabilmesi için model ve simülasyonlara başvurulabilir. 

Bu çalışmada, simülasyon çalışmalarında önemli bir yer edinen batarya modellerinden bahsedilmiş, kullanılan 

sürüş çevrimleri tanıtılmış, iki kişilik bir elektrikli aracın enerji tüketimi simülasyonlarla hesaplanmıştır. 

 

2. BATARYA MODELLEME 

Batarya modelleri, sıcaklık, gerilim, deşarj oranı gibi parametrelere bağlı olarak batarya karakteristiğini 

tanımlamada kullanılır. Batarya enerjisinin daha verimli kullanılması, batarya durumunun kestirilmesi, şarj ve 

derin deşarjdan bataryaların korunması batarya modelleri sayesinde mümkündür. Bu modeller simülasyon 

ortamlarında kullanılabilecekleri gibi, yönetim sistemlerinde doğrudan da kullanılabilirler. 

Modeller başlıca fiziksel, elektriksel, analitik ve istatiksel modeller olmak üzere dört gruba ayrılabilir (Tezde & 

Okumuş, 2018). 

2.1. Elektrokimyasal (Fiziksel) Modeller 

Elektrokimyasal modelleme yaklaşımında, bataryanın içyapısı modellenerek davranışı incelenmeye çalışılır. 

Modeller bataryada gerçekleşen kimyasal süreçleri çok detaylı bir şekilde açıklamaktadır. Bataryanın yapısına dair 

birçok değişkenin bilinmesini gerektirir ve oluşturulan model karmaşık diferansiyel denklemler içerir. Ayrıca, 

bataryanın elektrot kalınlığı, elektrolitin mevcut tuz yoğunluğu ve sıcaklık kapasitesi gibi çok sayıda parametrenin 

belirlemesi gerekmektedir. En isabetli modellerdir. Ancak karmaşık, yapılandırılması zor ve yüksek işlem gücüne 

ihtiyaç duyan modellerdir(Ceylan, Sarıkurt, & Balıkçı, 2013; Muratoğlu & Alkaya, 2016).  

2.2. Elektriksel Eş Devre Modelleri 

Eşdevre modellerinde, batarya karakteristiği temel elektriksel elemanlarla ifade edilmeye çalışılır. 

Elektrokimyasal modellere göre daha basit ve hızlıdır. Yine de ihtiyaç duyulan tabloların oluşturulması için pek 

çok deney yapılması gereklidir(Fotouhi, Auger, Propp, & Wild, 2016; Jongerden & Haverkort, 2008). 

Farklı türde bataryalar için düzenlenen modellerin temeli aynıdır. 
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 Batarya kapasitesini temsil eden bir kapasitör 

 Yüksek deşarj akımlarında kayıp kapasiteyi belirleyen bir deşarj oranı normalleştirici 

 Bataryayı deşarj etmek için bir devre 

 Gerilim ve doluluk oranı arasında ilişkiyi gösteren tablo 

 Batarya iç gerilimini temsil eden bir direnç(Jongerden & Haverkort, 2008) 

 
En temel eşdevre modeli bir ideal gerilim kaynağından oluşur. Bu kaynak sabit bir gerilim değeri sağlar. Bu yapıya 

yapılacak en basit değişiklik bir seri direnç bağlamaktır. Bu direnç sayesinde hücreye bir akım uygulandığında 

hücrenin uçları arasında gerçekleşen ani gerilim düşümü simule edilebilir. 

Bir hücre için ele alınması gereken en önemli dinamiklerden biri difüzyondur. Bu da devreye eklenen bir paralel 

RC kolu ile modelde gösterilebilir. Şekil 5’de görülen bu model literatürde Thevenin modeli olarak 

adlandırılmaktadır. Elektrikli araç simülasyonlarında çok kullanılan bu modelden kabul edilebilir doğrulukta 

sonuçlar elde edilir. 

 

Şekil 5. Thevenin batarya modeli (G. & Nikdel, 2014) 

Thevenin batarya modelinin en büyük kusuru, tüm parametre değerlerinin sabit olduğu varsayılırken, gerçekte bu 

parametre değerlerinin SOC, batarya depolama kapasitesi, deşarj oranı, sıcaklık ve birtakım deşarj 

karakteristiklerine bağlı olmasıdır(G. & Nikdel, 2014). 

2.3. İstatiksel Modeller 

İstatiksel modeller örnek veri setlerinden anlamlı yapılar çıkarmak temeline dayanır. Bu model yeni parametre 

değerleri belirlemekten ziyade daha çok verileri yorumlamayı amaçlar.  Kompakt ve hızlıdırlar, ancak fiziksel 

modeller kadar isabetli değillerdir (Ceylan et al., 2013). 

2.4. Analitik Modeller 

Analitik modellerde, fiziksel model ve istatiksel model bir arada kullanılır. Yaygın olarak kullanılan iki analitik 

model yayılma temelli ve kinetik modellerdir. Kinetik model batarya parametrelerini belirlemektense doğrudan 

kalan şarjı belirlemek üzerine kurulmuştur (Tezde & Okumuş, 2018). 

3. SÜRÜŞ ÇEVRİMLERİ 

Sürüş çevrimleri araç hızının zamana göre temsili verilerinin toplanmasıyla oluşmaktadır. Sürüş çevrimlerinin esas 

amacı; güncel sürüş karakteristik özelliklerini simüle ederek yapılan testler sonucu yakıt tüketimi ve egzoz 

emisyonlarını belirlemektir. Şasi veya motor dinamometresi üzerinde yapılan testlerde referans olarak kullanılarak 

emisyon ve yakıt tüketiminin normalize bir şekilde tespit edilmesine, farklı araç ya da motorların 

performanslarının ölçülmesine olanak sağlarlar. Dinamometreler üzerinde gerçek testlerde kullanıldıkları gibi, 

simülasyonlarda da emisyon ve enerji tüketimi modellerinde kullanılabilirler. 
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Avrupa’da hafif hizmet taşıtların onayı için belirlenen en genel sürüş çevrimi Yeni Avrupa Sürüş Çevrimi 

(NEDC)’dir.  Şehir ve şehirlerarası sürüş koşullarına uygun iki kısımdan oluşur. Şehir içi sürüş birbirini takip eden 

dört ECE 15 çevriminden oluşmaktadır. 

 

Şekil 6. Yeni Avrupa Sürüş Çevrimi 

WLTP (Dünya Çapında Uyumlu Hafif Taşıtlar Test Prosedürü) 2017 Eylül ayından itibaren mevcut NEDC 

standardının yerini almıştır. Yeni WLTP standardı dünya çapında toplanan sürüş verileri temel alınarak 

geliştirilmiş olup, şehir içi trafikten otoyol sürüşüne kadar sürüş durumlarını kapsar. NEDC‘ye göre daha 

dinamiktir. 

 

 
Şekil 7. Dünya Çapında Uyumlu Hafif Taşıtlar Test Prosedürü - Class I 

 

4. MATERYAL VE METOD 

Çalışmada, basit mimariye sahip bir elektrikli araç için, MATLAB/Simulink ortamında simülasyonlar 

yapılmıştır. Araç iki adet 60V 3 kW daimi mıknatıslı tekerlek içi motorla tahrik edilecektir. Elektrik 

enerjisini depolamak için beş adet 12 V 65 Ah valf regüleli akü kullanılacaktır. Bu araç için belirlenen 

ve kabul edilen diğer parametreler Tablo 10’de verilmiştir. 
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Tablo 10. Taşıt parametreleri 

Parametre Değer 

Araç + yolcu kütlesi, 𝑀 460 kg 

Yuvarlanma direnç katsayısı, 𝑓𝑟 0,015 

Hava yoğunluğu, 𝜌 1,225 kg/m3 

Batarya verimi, 𝜂𝑏𝑎𝑡 0,85 

Rejenerasyon verimi, 𝜂𝑟𝑒𝑔𝑒𝑛 0,25 

Tekerlek efektif yarıçapı, 𝑟𝑤 0,25 m 

Motor sürücüsü verimi, 𝜂𝑑 0,98 

 

4.1. Elektrik Motoru Modeli 

Motorların modellenmesinde ürün kataloğundaki verilerden yararlanılarak oluşturulan tarama tabloları 

kullanılmıştır (Şekil 8). 

Motorun belli bir devirde üretebileceği maksimum tork, gelen hız bilgisiyle tarama tablosundan belirlenmekte; 

araçta iki motor kullanıldığı için elde edilen değer ikiyle çarpılarak, araca o hızda sağlanabilecek tork 

hesaplanmaktadır. 

Torka bağlı verim değeri, başka bir tarama tablosu kullanılarak tespit edilmiştir. Burada tork çıkışını veren blok 

toplam torku verdiği için, verimin doğru hesaplanması amacıyla, tork değeri tek motora geri indirgenmiştir. 

 

 

Şekil 8. Elektrik motorunun tarama tabloları ile modellenmesi 

4.2. Direnç Kuvvetlerinin Belirlenmesi 

Enerji tüketim modelleri oluşturulurken genelde aracın doğrusal dinamikleri dikkate alınır. Bu modelde araç 

üzerine dört direnç etki eder (Çetinkaya, 2015). 
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Hareket halindeki bir araca etkiyen hava direnci üç temel bileşenden kaynaklanır. Taşıtın arkasında oluşan 

türbülansın oluşturduğu direnç aerodinamik direncin en önemli bileşenidir. İkinci etmen aracın dış yüzeyindeki 

hava sürtünmesidir. Son olarak, araç içi kanallardan geçen hava da bir dirence neden olmaktadır. 

 

Şekil 9 Araca etki eden dirençler 

Hava direnci; 𝜌 hava yoğunluğu, 𝐶𝑑 sürüklenme katsayısı, 𝐴𝑓 aracın hareket yönündeki iz düşüm alanı, 

𝑉𝑉 araç hızı, 𝑉𝑎 havanın hareket doğrultusundaki hızı olmak üzere, Eş. 1 ile ifade edilebilir. 

 

𝐹𝑎 =
1

2
𝜌 𝐶𝑑 𝐴𝑓 (𝑉𝑉 + 𝑉𝑎)

2                                                                                    (1) 

 

Eğim ya da yokuş direnci, araç ağırlığının yola paralel bileşeninin sebep olduğu kuvvettir. Direnç olarak 

adlandırılmasına rağmen, her zaman aracı yavaşlatmaya çalışmaz. Yokuş aşağı hareket durumundaki bir 

araç için, aracı hızlandırmaya çalışan bir kuvvet oluşacaktır. Yokuş direnci; 

 

𝐹𝑚 = 𝑚 𝑔 sin 𝜃                                                                                                       (2)  
 

olarak ifade edilebilir. Burada 𝑚 araç kütlesi, 𝑔 yerçekimi ivmesi, 𝜃  da yolun yatayla arasındaki açıdır. 

Yuvarlanma direnci, tekerlek ile yol arasındaki etkileşime bağlı bir dirençtir. Büyük oranda yol ve lastiğin yapısına 

bağlıdır. Araç hızının etkisi düşük hızlarda ihmal edilebilir. 𝑓𝑟 yuvarlanma direnç katsayısı olmak üzere, 

yuvarlanma direnci Eş. 3’te verilmiştir. 

 

𝐹𝑟 = 𝑚 𝑔 𝑓𝑟                                                                                                                          (3) 
 

İvmelenme direnci, Newton’un II Kanunu’na göre araca ivmelenmesi için uygulanması gereken kuvveti ifade eder 

(Eş. 4). 

 

𝐹𝑖 = 𝑚 𝑎                                                                                                                             (4) 
 

Belirlenen bu dirençler, taşıt dirençleri modelinde (Şekil 10) kullanılarak, aracın belli bir anda referans hızı 

yakalayabilmek için ihtiyaç duyduğu tork değeri hesaplanacaktır. 
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Şekil 10. Taşıt dirençleri modeli 

Referans hız olarak sürüş çevrimlerindeki hız bilgileri kullanılmıştır. Üzerinde çalışılan araç düşük güçlü 

bir araçtır. Bu sebeple NEDC çevrimi için şehir içi hız verileri (ECE-15) kullanılmıştır. WLTP kısmında 

da, çevrimin düşük güçlü araçlara uygun Class 1 versiyonu kullanılmıştır. 
 

4.3. Taşıt Modeli 

Bu modelde, tahrik tekerleği üzerinde oluşan dirence karşılık gelen motor torku hesaplanır. Normalde aktarma 

organlarının redüksiyon oranları, verim ve atalet momentlerini içeren bir trasfer fonksiyonu oluşturulur. Ancak, 

modellenen araçta aktarma organı yoktur; motor torku doğrudan tahrik torkuna eşittir. Direnç kuvvetleri, efektif 

tekerlek yarıçapı ile çarpılarak, motor çıkışından istenen tork hesaplanmıştır (Şekil 11). 

 

 

Şekil 11. Taşıt dinamik modeli 
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4.4. Hız Kontrolü 

Hız kontrol modeli, sürücü davranışlarını simüle etmek amacıyla kullanılmıştır. Sürücü, referans hız eğrisine 

uymaya çalışmakta, istediği hızın altında ise gaz pedalına daha fazla basmakta, referans hızın üstündeyse, ayağını 

pedaldan çekmekte ya da fren pedalına basmaktadır. Bu sayede aracın sürüş çevrimini yakalayıp yakalayamadığı 

da görülmektedir.  

 

 

Şekil 12. Hız kontrol modeli 

 

4.5. Enerji Tüketim Modeli 

Bu model motorun hızı ve sağladığı torktan yola çıkarak, harcanan gücü hesaplamaktadır. Hız kontrolcüsünden 

gelen PID değeri eğer pozitifse aracın gaz pedalına basılmakta ve enerji harcanmaktadır. PID değeri negatifse fren 

pedalına basılmaktadır. Bu durumda rejeneratif frenleme devreye girer ve enerji kazanımı olur. İhtiyaç duyulan 

frenleme torku, motorun sağlayabileceğinden fazla ise mekanik frenler devreye girer. 

 

Şekil 13. Batarya ve Enerji Tüketim Modeli 

 

  



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                          1929 

 

 

5. SONUÇ 

Yapılan simülasyonlar sonucunda Tablo 2’deki sonuçlar elde edilmiştir. 

 

Tablo 11. Simülasyon sonuçları 

Çevrim Alınan Yol 

(km) 

Şarj Durumu 

(%) 

Tahmini Menzil 

(km) 

Enerji Tüketimi 

(kWh/100 km) 

NEDC 4,065 93,27 60,37 3,876 

WLTP 8,091 83,31 48,48 4,022 

 

6. TARTIŞMA 

İki kişilik tasarlanan bir elektrikli araç için enerji tüketimini gösteren simülasyonlar yapılmıştır. Simülasyonlarda 

düz yol ve durağan hava koşulları dikkate alınmıştır. Kabul edilebilir sonuçlar elde edilmişse de ideal şartlardan 

dolayı enerji tüketimi oldukça düşük görülmektedir. Daha iyi veri setleriyle simülasyon doğruluğu artırılabilir. 

Benzetim yöntemleri sayesinde parametre değişikliklerinin etkisi çok kısa bir sürede hesaplanabilmektedir. 

Yaklaşık 1000 saniyelik benzetim, günümüz PC’leri ile birkaç saniyede tamamlanmaktadır. 

Sonraki çalışmalarda test aracından veri elde edilecek, test sonuçlarına göre simülasyon parametreleri 

güncellenerek simülasyon geliştirilecektir. 
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Abstract 

Axially moving beams are very common structural elements in the areas of civil, mechanical and aerospace 

engineering. This study focuses on a special case of fixed-free axially moving beam that encountered while air 

refueling of a helicopter from an aircraft. The equation of motion is solved with classical solution methods. The 

axial velocity of the moving beam has inverse effects on the natural frequencies and damping effects of the system.   

 

Keywords: Axially moving beam, analytical solution, linear model, Coriolis effect. 

1. INTRODUCTION 

With  developing technology, the vibration behavior of an axially moving beams became more populer because 

of its wide range of applications in the industry such as band-saw blades, pipe conveying fluid, air refueling pipe 

(Zhu and Chung, 2018). There can be many more applications of axially moving beam in different areas of 

engineering. Understanding of the vibration behaviors of an axially moving beam is very important to build a safe 

and sound structures (Banerjee and Gunawardana, 2007). 

The mathematical models for axially moving beams are very common in the literature (Banerjee and 

Gunawardanam, 2007). The mathematical model consists of bending stiffness, centrifugal force, Coriolis and 

inertia forces (Semercigil et al., 1997). Although Coriolis term does not have any damping effect if both ends of 

the beam is supported, Coriolis term has a damping effect on the system if one end is supported and other end is 

free. The mathematical model here is a linear partial differential equation depending on time and location. The 

change of the equation of motion in time is harmonic because it is a linear equation. If the harmonic behavior in 

time is used, we can obtain a forth order ordinary differential equation with constant coefficients. This differential 

equation has an analytical solution obtained by using classical solution methods. Results in graphs show the change 

of damping and natural frequency with respect to velocity and change of displacement in time. It was observed 

that increasing velocity causes a decrease in natural frequency and a decrease in displacement amplitude with 

respect to increasing time. 

 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

Equation of motion of an axially moving beam in dimensinal form is given as in Oz and Pakdemirli (1999) 

 ˆ ˆ 0ivEIy my    (1) 

where hat(^), prime(′), and dot ( )̇  represent dimensional terms, derivatives with respect to x, and 

derivatives with respect to time (t) respectively, EI is the bending rigidity and m is the mass of the cross 

section. If the time derivative of y is expanded with material derivative, 

 

 
ˆˆ ˆ ˆ ˆ ˆ

ˆ ˆ
ˆ ˆ ˆ ˆˆ ˆ

y dt y dx y y
y v

t dt x dt t x

   
   
   

  (2) 
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2 2 2

2

2 2

ˆ ˆ ˆ
ˆ ˆ ˆ2

ˆ ˆˆ ˆ

y y y
y v v

t x x t

  
  
   

  (3) 

 

Eq.(3) is pluged back into Eq.(1) and thus, 

 

 

 

4 2 2 2
2

4 2 2

ˆ ˆ ˆ ˆ
ˆ ˆ2 0

ˆ ˆˆ ˆ ˆ

y y y y
EI m v v

x t x x t

    
    

     
  (4) 

 

In order to have general solutions free of material properties and geometry, dimensional analysis was 

performed with the following parameters 

 

 
4

ˆ ˆ
ˆ, ,

y x EI
y x t t

L L mL
     (5) 

After dimensinal analysis, the dimensionless form of Eq.(1) becomes 

 

 
4 2 2 2

2

4 2 2
2 0

y y y y
v v

x x x t t

   
   

    
  (6) 

where the first term is the beding rigidity, second term is the centrifugal force, third term represent 

Corriolis force, which acts like a dampling term and the last term represents inertia forces.  

 

The boundary conditions for a clamped-free supported beams are as follows; 

 

    0, 0 and 0, 0y t y t    (7) 

    1, 0 and 1, 0y t y t     (8) 

 

      , i t i ty x t X x e X x e     (9) 

 

Where X(x) is the shape function, ω is the natural frequency and over bar represents the complex 

conjugate.  

  
4

1

jk x

j

j

X x c e


   (10) 

 

Boundary conditions are applied to Eq.(10) and solution takes the form of  

 

 

 

 

 

 

31 2 4

31 2 4

1 2 3 4

1 1 2 2 3 3 4 4

2 2 2 2

1 1 2 2 3 3 4 4

3 3 3 3

1 1 2 2 3 3 4 4

0 0

0 0

1 0

1 0

kk k k

kk k k

X c c c c

X k c k c k c k c

X k e c k e c k e c k e c

X k e c k e c k e c k e c

    

     

     

     

  (11) 
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And then solution is rewritten in matrix form. 

 

 
31 2 4

31 2 4

1

1 2 3 4 2

2 2 2 2

1 2 3 4 3

3 3 3 3

1 2 3 4 4

1 1 1 1 0

0

0

0

kk k k

kk k k

c

k k k k c

k e k e k e k e c

k e k e k e k e c

     
     

        
     
        

  (12) 

 

To have a solution of Eq.(12), the determint of the coeffient matrix has to be zero “0”. Hence, ω can be 

computed with above matrix. The solution of the afforomentioned matrix has two parts: (1) reel part 

represents the natural frequency and (2) represents the damping effects.  

  

 
R II      (13) 

 

where ωR is the natural frequency and ωI is damping   

 

3. RESULTS  

 

 

Figure 35. Natural frequencies of the first three mods with respect to increasing velocity 

 

The first three modes of the axially moving beam were plotted against natural frequency, ωR. As one can expect, 

second and third mode frequencies are much more than the first mode values. Increasing velocity results in a 

decrease in the natural frequencies of all three modes. When the natural frequency of the beam converges to zero 

“0”, the beam buckles (Figure 35).    
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While increasing velocity causes the natural frequency of the beam to decrease, increasing velocity 

increases the damping effects (Figure 36). Damping effects are proportional to velocity and has an almost 

linear relationship.  
 

 

Figure 36. Damping effects of the first three modes with respect to velocity 

As the increasing velocity has much more damping effects shown in Figure 2, one can expect that with 

increased damping effects transverse displacement of the beam for higher axial velocity would be less 

than that of for lower velocity values. Increasing axial velocity of the beam by factor of four decreased 

the maximum transverse displacement of the beam by factor of two (Figure 37).  
 

 

Figure 37. Comparison of the transverse displacements for different values of axial velocity 

4. DISCUSSION 

As the axial moving velocity has inverse effects on natural frequencies and damping effects, designing, for 

example, an air refuelling pipe from a helicopter to an aircraft requires precaution because of the trade-off while 
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having higher natural frequency of the pipe, the system loses the damping effects and has more deflection. 

Although Coriolis term does not have any damping effect on a supported system at both ends, it is clearly seen 

that Coriolis term does have a damping effect in a cantilever beam.  

5. CONCLUSION 

Present study demonstrates an analytical solution for an axially moving cantaliver beam with air refueling pipe 

from a helicopter to an air craft in mind. The analytical solution was obtained by using the harmonic behevior in 

time which allows to express the equation of motion as a fourth order ordinary differantial equation that can be 

solved with classical methods. 

Results showed that increasing axial speed of the beam decreased the natural frequency of the beam and increased 

the damping, which was represented by the Coriolis term in the equation of motion. 
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Abstract 

 

The buckling configuration of a pipe conveying fluid with simply supported at both ends was investigated with 

integro-nonlinear equation of motion. Perturbation method was employed to solve the integro-nonlinear equation 

of motion. Although the equation of motion has a closed from solution, perturbation solution is also valuable for 

different types of nonlinearity situations. The perturbation solution matches with the closed form solution of the 

problem, which validates solution method. As a result of the study, the displacement of the pipe after buckling 

was determined depending on the fluid velocity 

 

Keywords: Pipe conveying fluid, buckling analysis, Euler-Bernoulli beam, perturbation. 

1. INTRODUCTION 

Pipes conveying fluid are very common structural elements in many engineering fields such as civil engineering, 

mechanical engineering, aerospace engineering, offshore engineering. When the fluid flow inside the pipe reaches 

a certain value, the pipe buckles and then, the beams are subject to dramatic displacements. The critical fluid 

velocity causes large displacements of the pipe. This case is called divergence of the beam in the literature 

(Paidoussis, 1998; Paidoussis&Issid,1974). However, the pipe may have to work at speeds above the critical flows. 

This situation is called supercritical regime. To be able to analyse vibrations of the pipe in the supercritical region, 

it is necessary to know buckled form of the pipe (Ghayesh and Kafiabad, 2012; Kazemirad et al., 2012).  

 

In many engineering applications the pipes are being built very vulnerable which causes relatively large 

displacements. The mathematical model must be obtained with geometrical non-linearity to be able to analyse 

slender structures. The current model for slender beam structures is based on the Euler-Bernoulli beam theory. 

The pipes are modelled as beams. In this study, the pipe conveying fluid is modelled as Euler Bernoulli beam with 

geometric non-linearity with addition of fluid terms. The mathematical model under these conditions is given in 

Sinir (2013) that contains analytical solutions for a variety of support conditions. This study treats the same 

problem with perturbation method, which has the advantage of being applicable to all kinds of nonlinear problems. 

To this end, the aim of this study is to obtain a solution for simply supported system at both ends by using 

perturbation method and validate the new solution approach against closed form solution (Nayfeh and Pai, 2004; 

Nayfeh,1981). 

 

2. METHODS 

Equation of motion of a pipe conveying fluid in dimensionless form Sinir (2013) is given as  

 

  
214 2 2 2 2

2

4 2 2 2

0

1
2

2

w w w w w w
v T v dx

x x x t t x x


      
       

       
   (1) 
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where w is the transverse displacement, v is the fluid velocity, T is the externally applied tension, β is the 

dimensionless coefficient related to mass ratio of the pipe to the fluid, x is the spatial coordinate and t 

dimensionless time variable. 

 

For post-buckling configuration of the pipe conveying fluid, time dependeted variables are dropped, and 

thus post-bucking configuration is given as     

 

  
214 2 2

2

4 2 2

0

1
0

2
v T dx

x x x x

       
    

    
   (2) 

 

where ψ(x) is the buckled configuration caused by the velocity,v with boundary conditions of 

       0 1 0 and 0 1 0        . 

 

Eq.(2) is solved with perturbation method, which allows nonlinear differantial equation to be expressed 

as groups of linear differantial equations. The perturbation expansions of displacement and velocity are 

given as (Nayfeh,1981) 

 

 
3

1 3       (3) 

 
2

0 2v v v    (4) 

 

where  is a small parameter. Eqs.(3) and (4) are substituted into Eq.(2) 

 

       
1

2
3 2 2 3 3 3

1 3 0 0 2 1 3 1 3 1 3

0

1
2 0

2

iv v v v T dx                             (5) 

 

and then terms are seperated in terms of each order of  . Thus, 

 

    2

1 0 1: 0ivO v T        (6) 

    
1

3 2 2

3 0 3 0 2 1 1 1

0

1
: 2

2

ivO v T v v dx                (7) 

After seperating, solutions of equations in each order are obtained. The solution for order  is  

 

     1 1 2 3 cos sinC c c x c x x        (8) 

 

where 
2 2

0v T   . Substituting the solution of order (Eq.(8)) into right hand side of Eq.(7)  
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1
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2
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  (9) 

And thus, 

 

1

2 2 2

0

1

2
v T dx        (10) 

After applying boundary conditions, the buckling configuration of hinged-hinged pipe is obtained as 

  sinC n x    (11) 

where n    
 

3. RESULTS  

The result of the perturbation solution, Eq.(11) matches the closed form solution in Sinir (2013).  

 

 

Figure 38. Bifurcation diagram at x=0.25 with respect to fluid velocity for different values of applied 

external tension for simply supported system at both ends, adopted from Sinir (2013) 

Increasing external tension results in increasing critical fluid velocity for the system while external comprasion 

decreases the critical velocity.  

 

4. DISCUSSION 

Present study reproduces the buckling configuration of a pipe conveying fluid by Sinir (2013). Integro-nonlinearity 

of the equation of motion allows for closed form solution. However, this is not the case different types of 

nonlinearities. At this point, perturbation method becomes valuable in order to solve different nonlinear equation 

of motions. Novelty of the present study is to validate perturbation solution against a closed form solution.  

 

5. CONCLUSION 
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The buckling configuration of a pipe conveying fluid with simply support at both ends was obtained with 

perturbation method. The aim of the perturbation solution was to compare the solution with closed form solution 

of the equation of motion with integro-nonlinearity. When compared to closed form solution, perturbation solution 

matches the closed form solution. This study shows that perturbation method can be relaibly applied to buckling 

analysis of a pipe conveying fluid with different nonlinearities.  
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Abstract 

Electrocoagulation (EC) is a technique for wastewater treatment that uses principles of electrochemistry and 

coagulation. EC technique uses a direct current source between metal electrodes immersed in polluted water. EC 

involves the generation of coagulant in situ by the dissolution of metal from the anode with simultaneous formation 

of hydroxyl ions and hydrogen gas at the cathode. This process produces the corresponding aluminum or iron 

hydroxides and/or polyhydroxides. The generated gas also helps to float the flocculated particles at the water 

surface. In this study, the removal of an azo textile dye (Deep Red, CI 12350) by electrocoagulation method with 

Al anode was studied under different experimental conditions. For this purpose, pH, applied potential, dye 

concentration, supporting electrolye (Na2SO4) concentration and distance of the electrodes was changed, and their 

effects were examined on dye removal efficiency and energy consumption. A higher percentage of removal was 

achieved with Al anode. Optimum values of parameters were pH of 2; applied potential of 7.5 V; Na2SO4 

concentration of 0,156 g; dye concentration of 50 mg/L and electrode distance of 1 cm. 

 

Keywords: Deep red, electrocoagulation, aluminum electrode, electrical energy consumption. 

1. INTRODUCTION 

One of the most important pollutants of wastewater in textile industry is dyestuff. Many different types of dyes 

such as acidic, basic and reactive are used in textile industry. The reactive dyes are preferable for cotton fabrics 

due to good adhesion properties, and it is known that a significant portion of dye passes through the wastewater 

due to the hydrolysis side reactions. Particularly azo reactive dyes create serious environmental problems. 

Several treatment methods have been developed to remove dye from water and wastewater. The wastewaters 

including dye are usually treated by one of the coagulation or biodegration methods in industry. Coagulation is a 

simple and widely used method under suitable chemicals and ambient conditions (Zhao et al., 2011). Furthermore, 

coagulation has some disadvantages such as coagulant requirement, corrosion problems due to reducing pH, and 

problems with high produced sludge (Karhu et al., 2012). The electrochemical methods such as electrocoagulation 

and electro-Fenton appear to be effective for the treatment of different effluents compared to conventional 

methods. The advantages of electrocoagulation include high particulate removal efficiency, compact treatment 

facility and high treatment rate (Tanyol et al., 2018). Electrocoagulation (EC) has the potential to extensively 

eliminate the disadvantages of the classical treatment techniques to achieve a sustainable and economic treatment 

of polluted wastewater (Ahangarnokolaei, 2018). 

The electrocoagulation process is based on the continuous in situ production of a coagulant by dissolving 

electrically either aluminum or iron electrodes in the contaminated water (Shafaei et al., 2011). The precipitates in 

EC systems is produced by oxidative dissolution of metal from the electrical double-layer structure of the anode 

surface, followed by the precipitation of metal hydroxides in the vicinity of corrosion sites when the solute 

supersaturates. 

M → M2+ + 2e−(anodic dissolution)       (1) 

2H2O + 2e− → 2OH− + H2 (cathodic hydrogen evolution)    (2) 

M+ + 2OH− ↔ M(OH)2  (precipitation)      (3) 

The hydrogen gas would also help to float the flocculated particles out of water. Additionally, there is the 

possibility of oxidation and reduction of substances at the anode and cathode, respectively. 
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2. MATERIALS AND METHODS 

2.1 Materials 

The reactive azo dye, Deep Red was supplied from a local textile factory in Eskişehir, Turkey. The structure and 

characteristics of dye were as Table 1. Stock solution of 1000 mg/L Deep Red was prepared in distilled water. 

Solutions of lower concentrations were made by proper dilution. The pH of the solutions was adjusted with 0.1 M 

HCl solutions. The Na2SO4 was used for the adjusting of electrolyte conductivity. 

 

Table 1. Some Properties of Deep Red 

 

Name 

2-Naphthalenecarboxamide,  

3-hydroxy-4-((4-methyl-2-

nitrophenyl) azo) -N-(3-nitrophenyl) 

 Structure 

Traditional name Deep Red 

 

Molecular Formula C24H17N5O6 

Molecular Weight 471.429 g/mol 

EINECS Number 222-643-8 

Color Index (CI) 12350 

 

2.1 Experimental Procedure 

The experimental setup consists of a reactor, DC power supply and magnetic stirrer. All experimental studies were 

made with a model solution volume of 250 mL. An aluminum plate of 1 mm thickness was used as the anode, and 

an iron plate was used as cathode The electrodes were connected to a DC power supply (0 –20 V, 0–5 A). Magnetic 

stirrer was used to agitate the solution. All experiments were conducted at room temperature. A sample of 4 mL 

from dye solution was taken every 15 minutes. Deep Red concentration was determined by measuring the 

max=519.5 nm with UV spectrophotometer. 

The parameters studied were solution pH, initial dye concentration, applied voltage, supporting electrolyte 

concentration and inter electrode distance. In order to determine the effect of a variable on dye removal efficiency, 

other parameters were kept constant except for the variable examined. The experimental conditions determined 

according to this are given in Table 2. 

Table 2. Experimental conditions 

Parameters Variable range Values of fixed variables 

pH 2, 4, 6.35 C: 100 mg/L, pH :2, E=5 V, D: 2 cm, S:0.625 g 

Initial dye conc. (C) 50 and 100 mg/L  pH :2, E=7.5 V, D: 2 cm, S:0.625 g 

Voltage (E) 5 and 7.5 V C: 100 mg/L, pH :2, D: 2 cm, S:0.625 g 

Supporting electrolyte (S) 0.156, 0.625 g C: 100 mg/L, pH :2, E=7.5 V, D: 2 cm 

Electrode distance (D) 1, 2 cm C: 100 mg/L, pH :2, S:0.625 g, Al anode 
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3. RESULTS  

In this study, the effects of some variables on dye removal and energy consumption were investigated in 

electrocoagulation process. In order to evaluate the results, the percentage of dye removal and energy consumption 

were calculated based on experimental data, and plotted on time.  

The dye removal efficiency (RE: %) was calculated using the following equation: 

RE (%)= 100.(C0-C)/C0        (4) 

where C0 and C were the initial and present concentrations of the dye in solution (mg/L), respectively. 

Also the electrical energy consumption (EEC: Wh/L) was calculated using Eq. 5: 

   Energy Consumption (Wh/L)= U.I.t/V      (5) 

where E, is the applied potential (V); I, the current intensity (A), t, the time (h) and V, the volume of treated 

solution (L). 

pH is a key operating factor influencing the performance of electrocoagulation process. The increase in H+ 

concentration accelerates the corrosion of anode. Experiments were carried out with different initial pH (2, 4 and 

6.35) under identical conditions. As shown in Fig. 1a, the maximum removal value was obtained at pH 2.  It can 

be seen that the initial pH had significant effect on the removal efficiency of the dye. The higher energy 

consumptions obtained for the pH 2 can be explained by increased conductivity of solution, and hence the higher 

current density results in higher electrical energy consumption (Fig. 1b). 

 

 

 

  

    

 

 

   

 

 

(a)                                                                            (b) 

Figure 1. Effect of pH  on the dye removal efficiency (a)  and the energy consumption (b) 

 

 

In EC process, the amount of Al3+ ions released from the electrodes and hence the formation rate of hydrous oxides 

is directly proportional to current density. Current density is proportional to applied potential according to Ohm’s 

law. As the current increases, the dissolution of the anode also increases, and therefore, there is an increase in floc 

production in the solution, which results in an improvement in the removal efficiency (Fig.2a). The removal of 

dye increased regularly with time, but higher voltage induced greater energy consumptions (Fig.2b). Therefore, 

further expreriments were carried out at 7.5 V economical view point. 
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(a)                                                                           (b) 

Figure 2. Effect of voltage on the dye removal efficiency (a) and energy consumption (b) 

 

The increase in the amount of supporting electrolyte did not have a significant effect on the yield efficiency as 

seen in Fig.3a. Increasing the amount of supporting electrolyte increases the conductivity of the dye solution. The 

increase in the solution conductivity increases the current density. In the addition of the higher sodium sulphate, 

the higher energy consumption was obtained (Fig.3b). 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                                     (b) 

Figure 3. Effect of supporting electrolyte on the dye removal efficiency(a) and energy consumption (b) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a)                                                                     (b) 

Figure 4. The effect of dye concentration (a) and inter elecrode distance (b) on dye removal 
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When the initial concentration of dye was increased from 50 to 100 mg/L, as seen from the Fig.4a, the dye removal 

for 100 mg/L concentration was slower until the 15th minute. The lower removal efficiency at higher 

concentrations can be explained by insufficiency of coagulants produced. 

In the electrocoagulation reactor, the closer the electrodes are to each other, the less the electrical resistance 

between the electrodes. As the distance between the electrodes increased, the resistance would increase and a lower 

current intensity was observed for the same voltage value. This situation caused some change in the efficiency of 

removal (Fig.4b). 

 

4. DISCUSSION 

In the present study, electrocoagulation (EC) has been evaluated as a tool for reactive azo dye (Deep Red) removal 

from aqueous solutions in a batch EC reactor with aluminum electrodes. The dye removal efficiency was found to 

be affected by applied voltage, initial pH of the solution, electrolysis time, initial dye concentration, supporting 

electrolyte concentration and inter electrode distance. Applied voltage was found to have a significant effect on 

removal efficiency especially in view of energy consumption. Optimum values of parameters were pH of 2; applied 

potential of 7.5 V; Na2SO4 concentration of 0.156 g; dye concentration of 50 mg/L and electrode distance of 1 cm.  

5. CONCLUSION 

The dye removal efficiency was 100% under the optimum conditions with low energy consumption. Finally, it can 

be concluded that electrocoagulation method is a reliable, safe, efficient, and cost effective method for removal of 

dyestuff from solutions. In this study, dye removal by using EC were carried out in batch process. In order to 

implement the process on a large scale, continuous process studies can be carried out. 
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Özet: 

İn situ hibridizasyon (ISH); hücrelerde veya dokulardaki spesifik gen ürünlerini ortaya çıkarmak için kullanılan 

bir tekniktir. Tamamlayıcı DNA veya RNA (cDNA, cRNA)’nın saptanması için uygulanmaktadır. İşaretleyici 

prob; floresan bir madde ise immunfloresan mikroskopi ile tespit edilebilir ve yöntem Floresan in situhibridizasyon 

(FISH), floresan bir madde değil de bir boya maddesi olduğu durumda ise yöntem Kromojenik in situ 

hibridizasyon  (CISH) olarak adlandırılmakta ve değerlendirme ışık mikroskopi altında yapılmaktadır . Bu yazıda 

FISH ve CISH yapılma yöntemlerini ele almak hedeflenmiştir. ISH günümüzde, özellikle maligniteleri içeren 

birçok hastalıkta tedaviyi yönlendirme aşamasında, hedefe yönelik tedavi uygulamalarına katkı sağlamaktadır. 

Patoloji laboratuvarında tümör tanısı alan olgulara ait parafin bloklardan elde edilen kesitlere ya da sitolojik 

materyallere FISH ve CISH uygulanabilmektedir. Protokol süresi ve aşamaları farklılık gösteren bu iki yöntemle 

gen ekspresyon paterninin belirlenmesi aynı zamanda gen fonksiyonu ile ilgili de bilgi verebilmektedir. ISH 

yöntemi aynı zamanda viral, bakteriyel ve fungal organizmaların morfolojik olarak tespit edilebilmesine de olanak 

sağlamaktadır. Bu özelliği sayesinde EBV gibi neoplaziler ile ilişkili viral ajanların tümör dokularındaki genetik 

materyalinin varlığı saptanabilmektedir. Ülkemizde daha çok 3. basamak merkezlerde kullanılan bu yöntemlerin, 

gelecekte yaygınlaşacağını ve rutin patoloji hizmetinin bir parçası olacağını ön görmekteyiz. 

Anahtar Kelimeler: İn situ hibridizasyon, Floresan, Kromojenik, FISH, CISH 

 

1. GİRİŞ 

İn situ hibridizasyon (ISH); hücrelerde veya dokulardaki spesifik gen ürünlerini ortaya çıkarmak için kullanılan 

bir tekniktir. ISH günümüzde, özellikle maligniteleri içeren birçok hastalıkta tedaviyi yönlendirme aşamasında, 

hedefe yönelik tedavi uygulamalarına katkı sağlamaktadır (Press ve ark, 2018; Chang ve ark, 2010; Ventura ve 

ark, 2006). Patoloji laboratuvarında tümör tanısı alan olgulara ait parafin bloklardan elde edilen kesitlere ya da 

sitolojik materyallere FISH ve CISH uygulanabilmektedir. Protokol süresi ve aşamaları farklılık gösteren bu iki 

yöntemle gen ekspresyon paterninin belirlenmesi aynı zamanda gen fonksiyonu ile ilgili de bilgi 

verebilmektedir.  

ISH yöntemi aynı zamanda viral, bakteriyel ve fungal organizmaların morfolojik olarak tespit edilebilmesine de 

olanak sağlamaktadır (Mahjoub ve Shahsiah, 2008). Bu özelliği sayesinde EBV gibi neoplaziler ile ilişkili viral 

ajanların tümör dokularındaki genetik materyalinin varlığı saptanabilmektedir. 

Teknik olarak ISH tamamlayıcı DNA veya RNA (cDNA, cRNA)’nın saptanması için uygulanmaktadır. 

İşaretleyici prob; floresan bir madde ise immunfloresan mikroskopi ile tespit edilebilir ve yöntem Floresan in 

situ hibridizasyon (FISH), floresan bir madde değil de bir boya maddesi olduğu durumda ise yöntem Kromojenik 
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in situ hibridizasyon  (CISH) olarak adlandırılmakta ve değerlendirme ışık mikroskopi altında yapılmaktadır (20. 

Ulusal Patoloji Kongresi, Moleküler Patoloji Kurs Notları, 2010.; Raymond ve ark.). Bu yazıda; tanı ve tedavide 

zaman zaman kilit taşı özelliğinde olan FISH ve CISH yapılma yöntemleri sunulmaktadır. 

 

2. YÖNTEMLER 

2.1. CISH yöntemi:  

1 gün süren bu yöntem için hazırlık aşamasında öncelikle formalin fikse parafine gömülü bloklardan 

standart olarak negatif yüklü lamlara 4-5 μm kalınlıkta kesitler hazırlanır. Daha sonra alınan kesitler etüvde 50 

derecede 60 dakika bekletilerek parafin eritilir ve akabinde kesitler oda sıcaklığına getirilir. İşleme hazır hale 

getirilen kesitler için aşağıda belirtilen işlemler sırası ile uygulanır. 

2.1.1- Rehidratasyon aşaması: Kesitler, deparafinizasyon için önce ksilende bekletilerek parafinden 

arındırılır.Sonrasında azalan alkol serilerinde ve en son distile su içerisinde bekletilir. İşlemler sonrasında dokunun 

daha kolay değerlendirilmesi için doku kalemi ile dokunun çevresi çerçevelenip tekrar distile suda bekletilir.  

2.1.2- Ön işlem aşaması: Kesitler steril eldiven ve maske kullanılarak “humidity chamber”a alınır.Tüm 

kesitlere tampon solüsyonu ile proteinaz K damlatılır ve oda sıcaklığında inkubasyona bırakılarak proteolitik 

enzim sindirimi sağlanır.Sonrasında distile suda bekletilip etanole daldırılan kesitler yaklaşık 5 dk kadar oda 

sıcaklığında “humidity chamber”da bırakılır. 

2.1.3- Hibridizasyon aşaması: Çalışılan moleküle göre literatürde belirtilen ve üretici firmanın 

kaynaklarına göre seçilen pozitif ve negatif kontroller ile birlikte çalışılan bu aşamada; kesitlere öncelikle Floresan 

konjuge prob uygulanır, kesitlerin üzeri lamel ile kapatılır ve kenarları silikonlanır. Kesitler hibridizasyon 

cihazında kullanılacak uygun programa yerleştirilip inkübe edilir. Sonrasında üretici firmanın belirttiği şekilde 

hazırlanan yıkama solüsyonu biri oda sıcaklığında biri ise 55 derecede olan iki kaba ayrılır. Oda sıcaklığındaki 

solüsyona silikonlarından arındırılan lamlar lamelleriyle beraber 1-2 dakika bırakılarak lamellerin dokuya zarar 

vermeden ayrılması sağlanır. Daha sonra lamellerinden ayrılan kesitler 55 dereceye ısıtılan solüsyonda yaklaşık 

30 dakika bırakılır ve sonrasında kesitler tampon solüsyon ile yıkanır. 

2.1.4- Tespit aşaması: Kesitler “humiditychamber”a alınarak her birinin üzerine floresana karşı antikor 

damlatılarak inkübe edilir. Daha sonra tamponlu solüsyon akabinde distile su ile yıkanan kesitlere substrat 

damlatılarak inkübasyon sağlanır. İnkübasyon sonrası distile su ile yıkanan kesitler su bazlı hematoksilene tabi 

tutulup yükselen alkol serilerinden ( %70- %85 -%95 - %99) geçirilir. Son olarak tekrar distile su ile yıkanan 

kesitler lamel ile kapatılarak işlem sonlandırılır. 

2.1.5- Işik mikroskobu (im) ile değerlendirme: Sağlıklı sonuç almak için lamel ile kapatıldıktan sonra en 

az 30 dk bekletilen slaytlar ışık mikroskop altında değerlendirilir. Koyu mavi/ siyah renkli nükleer boyanma 

gösteren hücreler pozitif olarak değerlendirilir. 
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2.2. FISH yöntemi:  

2 gün süren FISH işlemi için hazırlık aşamasında formalin fikse parafine gömülü bloklardan standart olarak  

negatif yüklü  lamlara 3 μm kalınlıkta kesitler hazırlanır.Kesitler etüvde 60 derecede 30-60 dakika bekletilerek 

parafin eritilir. Daha sonra kesitler oda sıcaklığına getirilir. Akabinde; aşağıda 1. ve 2. gün olarak verilen 

basamaklar sırasıyla takip edilir. 

1. GÜN:  

2.2.1- Deparafinizasyon ve rehidratasyon aşaması: Deparafinizasyon için ksilende bekletilerek 

parafinden arındırılan kesitler azalan alkolde ve sonra da distile suda bekletilir. 

2.2.2- Ön işlem aşaması: Kesitler su banyosu içerisinde 95-99 dereceye kadar ısıtılan ön işlem 

solüsyonunda inkübe edilir. 10 dakika sonra çıkarılan kesitler oda sıcaklığında soğutulur ve yıkama solüsyonu ile 

yıkanır. 

2.2.3- Pepsin sindirimi aşaması: Kesitlerin üzerinde kalan fazla yıkama solüsyonundan arındırılma işlemi 

sonrasında kesitlerin üzerine pepsin damlatılır.Daha sonra 37 dereceye ısıtılmış cihaz içine konularak 3-6 dakika 

inkübe edilir ve sonrasında yıkama solüsyonu ile yıkanır. 

2.2.4- Dehidratasyon aşaması: Kesitler tampon solüsyonunda yıkandıktan sonra artan alkol serilerinde 

(%70-%85-%96 etanol) dehidrate edilir ve akabinde dik pozisyonda havada kurumaya bırakılır. Bu ve sonraki 

adımlarda lamların kuvvetli ışıkla temasından sakınılması gerekmektedir. 

2.2.5- Probun eklenme aşaması: Kurutulan kesitlerin merkezine, tüm dokuya teması sağlanarak ilgili prob 

damlatılarak arada hava kabarcığı kalmamasına özen gösterilerek şekilde lamelle kapatılıp lamel çevresi 

silikonlanır. 

2.2.6- Cihazda denatürasyon ve hibridizasyon aşaması: Kesitler cihaza literatürde ve üretici firma 

tarafından önerilen protokole uygun olarak koyulur ve ortamın nemli kalması sağlanır. 

2. GÜN: 

2.2.7- “Stringent wash” aşaması: Oda sıcaklığında bulunan tampon solüsyonuna kesitler yerleştirilir. 

Daha sonra ise 65 dereceye getirilmiş tampon solüsyonu içerisine alınıp 10 dakika bekletilir.Akabinde önce 

yıkama solüsyonu içerisine bırakılıp sonrasında doku kalemi ile dokunun sınırları  çerçevelenir. 

2.2.8-  Dehidratasyon aşaması: Kesitler artan alkol serilerinde bekletilerek dehidrate edilir. 

2.2.9- Kapama aşaması: Alkol serilerinden geçirilen kesitler direk ışık temasından kaçınılarak  havada dik 

pozisyonda kurutulur ve floresan kapatma sıvısı damlatılır. Daha sonra lamlar 2-8 derece olan buzdolabı 

sıcaklığında en az 15 dakika tam karanlıkta kurumaya bırakılır. 

2.2.10- İmmun floresan (if) mikroskop değerlendirme: Kesitler double filter’a sahip 100 W lambası olan 

floresan mikroskop altında 100 lük büyütmede immersiyon yağı kullanılarak literatürde daha önce bildirilen 

yöntemler kullanılarak değerlendirilir. 
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3. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Yukarıda belirtilen işlemlerden anlaşıldığı üzere gerek FISH gerek CISH yöntemi de uygulansa ISH yöntemi her 

halükarda özel cihaz gerektiren yöntemlerdir. Yöntemler süre olarak değerlendirildiğinde CISH 1 gün FISH ise 2 

günlük bir sürede tamamlanmaktadır. Her ikisi de zahmetli ve iş gücü gerektiren yöntemler olmakla birlikte; CISH 

yöntemi FISH’e göre 1 günlük bir avantaja sahiptir.  

Değerlendirmeleri arasındaki farklılıklar göz önüne alındığında ise;  CISH yönteminde değerlendirmenin her 

patoloji laboratuvarında mevcut olan ışık mikroskopu altında yapılabiliyor olması,FISH yönteminde ise 

değerlendirmenin daha özellikli ve daha yüksek maliyetli olan floresan mikroskop altında yapılabiliyor olması 

CISH’ı daha avantajlı göstermektedir. Aynı zamanda floresan mikroskop altındaki değerlendirme daha ayrıntılı 

bir eğitim ve deneyim gerektirmektedir.  

Bununla birlikte FISH yönteminin spesifik gen ürünlerini,gen yeniden düzenlenmelerini tespiti ve bazı hastalıklara 

spesifik translokasyonları ortaya çıkarması konusunda daha hassas ve daha spesifik bir yöntem olması sebebiyle 

hedefe yönelik tedavide hastanın tedavisini yönlendirmede daha yol gösterici olmakta ve bu özellikler yöntemin 

avantajları arasında sayılmaktadır. 

Ülkemizde şu an için daha çok 3. basamak merkezlerde kullanılan bu yöntemler, her geçen gün moleküler patoloji 

laboratuvarlarının sayısının artması ve var olanların gelişmesi ile patoloji raporlarındaki histopatolojik tanıların 

altında moleküler değerlendirme başlığı altında yer almaya başlamış olup klinisyenlere kişiye özel tedavi seçimleri 

konusunda yol göstermektedir. Biz bu ve benzer yöntemlerin gelecekte daha da yaygınlaşacağını ve rutin patoloji 

hizmetinin bir parçası olacağını ön görmekteyiz. 
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Abstract 

Junctional complexes between cells are specialized regions that provide tissue integrity and regulate communication 

between cells. These junctions are made up of protein complexes that allow the establishment of the cell skeleton network, 

regulating cell polarity, molecular transport, and communication, so that the cells are existing in an appropriate order. 

Epithelial-mesenchymal transition, a process that facilitates the formation of various cell types and has morphological and 

functional importance during embryogenesis. In this transition, cell adhesion and cellular mobility are increasing. Therefore, 

unregulated epithelial-mesenchymal transition in development is associated with cancer progression and metastasis. Primary 

tumours migrate to the invasive secondary regions of the body. The tumour microenvironment surrounding the tumor cells 

consists of normal cells, blood vessels, signalling molecules, and extracellular matrix. There are malignant and 

undifferentiated cells that interact with each other. The most important part of this interaction is tight junctions that regulate 

selective cell transport. The main feature of cancer is abnormal proliferation. However, cancer progression is not only 

explained by rapid proliferation in tumour cells, but also by the ability to resist apoptosis and the ability to bypass certain 

aging-related pathways. However, cancer progression is not only explained by rapid proliferation in tumour cells, but also by 

the ability to resist apoptosis and the ability to bypass certain aging-related pathways. Individual tight binding proteins can 

play a role in breast cancer progression. The tumour microenvironment enters a complex interaction between the component 

cells that make up it. The irregularity of tight connections in the tumour microenvironment can affect cell permeability and 

tumour metastasis. Here, in the tumour microenvironment, a better understanding of the mechanisms surrounding the 

physiological and metabolic disorder of stringent connections is necessary to facilitate the design and conceptualization of 

new and better therapeutic strategies for cancer. In this paper, the role of cell linkage molecules and junctional complexes in 

cancer formation will be reviewed. 

Keywords: Junctional complexes, cancer, tight junction. 

 

 

Interactions between cells are important for the development and function of multicellular 

organisms. The cell-cell connections in the stable cells play a key role in regulating cells within the tissue. 

As in the immune system or white blood cells the cell interactions are short-term because they are 

directed to the infected area. Several types of cell-cell connection have great importance for the cell 

function continuity. The cell-cell adhesion relationship is a selective process. Cells connect to specific 

types of cells. They are mediated by transmembranal proteins called cell adhesion molecule (Cooper and 

Hausman 2006). These molecules are divided into four large groups selectins, integrins, immunoglobin 

(Ig) superfamily and cadherins. Integrins and cadherins form permanent cell junctions. Cell junctions are 
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areas of intracellular adhesion, maintaining the integrity of epithelial tissue and regulating signals 

between cells. These adhesion junctions consist of protein complexes and provide for the establishment 

of a network of intercellular cell skeletons. In addition, they regulate cell polarity, molecular transport 

and communication (Knights et al. 2012). 

Epithelial Mesenchymal Transition (EMT) is a condition in which the epithelial cells lose their 

properties as a result of different conditions and warnings and behave like mesenchymal cells. This 

process occurs as a result of morphological and biochemical changes. EMT is seen during embryonic 

development, wound healing and migration of tumor cells. During embryonic development, epithelial 

cells play an important role, especially in tumor cells during the mechanisms of metastasis, when 

migrating to different parts of the body to form different tissues during the period of morphogenesis. The 

differentiation of epithelial cells into mesenchymal cells, migration and re-transformation of epithelial 

cells during the tissue rearrangement process are controlled by various mechanisms. Due to similar 

molecular mechanisms, especially in normal and pathological conditions, it is important to better 

understand the mechanisms of control of EMT and the mechanisms of understanding of cancer 

metastasis, development of new treatment protocols (Vatansever 2016). 

The formation of adhesion molecules in the cell is tightly controlled and the epithelial 

mesenchymal transition (EMT) facilitates the formation of various cell types morphologically and 

functionally during embryogenesis. The properties of EMT are a loss of cell adhesion and increased 

cellular mobility. Therefore, in addition to the normal role in development, disrupted EMT is associated 

with cancer progression and metastasis. In this process, primary tumors migrate to invasive secondary 

sites in the body. As a result of abnormal regulation of junction protein genes, the role of cell junctions 

in cancer is important. The potential use of cell-linkage molecules as diagnostic and prognostic markers 

and linkage irregularities should also be discussed in addition to possible therapies (Knights et al. 2012). 

The irregularities of cellular adhesion are important in the process of malignant transformation and 

metastasis. Desmosomes, adherence junctions, and tight junctions are intercellular adhesion and 

signaling sites composed of proteins and related molecules network that contribute to the maintenance 

and integrity of normal adhesion. Molecular events occurring in cell-cell connections can be controlled 

so that adhesion can be adjusted for physiological purposes.  This process can be defined as classical 

epithelial mesenchymal transition (EMT), a natural biological event (type I EMT) seen in embryogenesis, 

and wound healing (type II EMT), which can lead to cancer and lead to cancer (type III EMT).  EMT is 

a strictly controlled gene regulation system that allows a reduction in intracellular adhesion and increases 

cell migration. In non-classical, pathologic EMT, irregularity of cell adhesion adhesion occurs in the 
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process leading to oncogenic transformation and metastasis. The deregulation of junction genes has been 

widely reported in the breast, prostate, ovarian, endometrial, lung, liver and colorectal carcinomas. The 

links between cell adhesion, gene deregulation and cancer continue to be investigated. Molecular 

components and the adherence intersections, the mechanisms of desmosomes and tight junctions must 

be investigated inorder to understand their normal regressions and in tumor transformation, invasion, and 

ultimately metastasis. The irregularity of tight junctions proteins and associated adhesion factors also 

play a strong role in the transformation and invasion of tumors. In several studies, a feature of tumor 

progression the deregulation of transmembrane adhesion protein ocludin has been reported to have 

increased progression and metastatic potential in breast, liver, endometrial and ovarian cancer (Knights 

et al. 2012).  

Cells mostly bind to other cells and to extracellular matrix (ECM). ECM is dense in bone and 

cartilage tissue. The glands and blood vessels are surrounded by connective tissue, have gelatinous matrix 

and fibroblast cells (Hardin and Bertoni 2015) 

The ECM contains three classes of molecules, structural proteins; proteoglycans; adhesive 

glycoproteins to bind cells to the matrix. Cadherins are a group of adhesive glycoproteins. E-cadherin’s 

in epithelial tissue, N-cadherin’s in nerve tissues and P-cadherin’s in placental tissue stimulates the 

adhesion of cells.. During inflammation, leukocytes initiate adherence to the endothelial cell surface 

through selectins and then stabilize the adhesion by interaction of an integrin and an ICAM (Ig super 

family). Desmosomes form strong cell-cell adhesion with cadherine molecules. The extracellular is 25-

35 nm wide.  The desmosomes plaques have a mixture of intracellular binding proteins (desmoplakins 

and pla- goglobin) that interact with the tonofilamines (intermediate filaments). Hemidesmosomes also 

bind the cell to the basal laminate (ECM) with integrins. Hemidesmosomes interact with tonofilamans 

(intermediate filaments). Adhesion  junctions are bound to actin microfilaments in the cytoplasm. 

Transmembrane glycoproteins are cadherins. Adherence junctions (focus contacts) can connect a cell to 

the ECM via fibronectin receptors. Tight junctions do not leave spaces between the plasma membranes 

of adjacent cells to prevent the movement of molecules along the cell layers. Tight junctions polarize a 

cell by blocking the lateral movement of membrane proteins and lipids.  Fibronectins closely related to 

glycoproteins are soluble in blood, insoluble in ECM and partially soluble on the cell surface. 

Fibronectins bind cells to the matrix and direct cellular movement. Fibronectins bind cells to the ECM 

by bridging cell surface receptors to the ECM. The cell skeleton is regulated by extracellular fibronectin 

to detect cell form. In many types of cancer, cells that cannot form fibronectin loose their shape and 

become malignant by being separated from the ECM. Laminin binds type IV collagen, heparin, heparin 
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sulfate, entactin, and laminin receptor proteins in the upper cells to induce bridging between cells and 

ECM. Integrins are cell surface receptors that bind ECM. Fibronectins, laminins and other ECM 

components bind specific receptor glycoproteins on cell surfaces known as integrins. The fibronectin 

receptor is the best characterized integrin (Hardin and Bertoni 2015) 

Epithelial mesenchymal transmission (EMT) occurs when the cell-cell connections disappear. 

Reconstruction of the apical basal polarity and planar polarity cytoskeleton is characterized by 

morphological changes and increased migrator and invasive properties. During EMT, cell binding 

proteins, both AJ and TJ, be freed from the epithelial cells ligaments and gain the necessary motility for 

metastasis. Cell adhesion molecules are very important in the cell migration of claudins N-cadherin and 

E-cadherin. High expression of E cadherin and other cell-cell adhesion molecules is present in breast 

cancers. Although such tumors are initially controlled by hormonal and growth factor inhibitors, they 

eventually become resistant (YU and Elble 2016) 

Integrins try to bind the cellskeleton and the extracellular matrix. Integrins consist of two large 

non-covalently bound transmembrane proteins (alpha and beta subunits). A series of both alpha and beta 

subunits combine to form a wide variety of heterodimeric integrins. On the cytosolic side, the receptor 

binds components of the cellskeleton to enable the ECM to communicate to the cell skeleton through the 

plasma membrane. Arginylglycylaspartic acid (RGD) is the most common peptide responsible for cell 

adhesion to the extracellular matrix (ECM) (Hardin and Bertoni 2015) 

Tight junctions is known to function as a control for the paracellular diffusion of ions and some 

molecules in the apical region between epithelial and endothelial cells. However, it is becoming 

increasingly apparent that tight junctions play a vital role in maintaining cell integrity and  cohesion loss 

of the structure may lead to invasion and metastasis of the cancer cells (Martin and Jiang 2009) 

Breast cancer begins in normal breast ducts luminal epithelial cells. When the changes happens 

in tight junctions (imbalance in protein gain or loss), cellular apoptosis reduces and proliferation 

increases and uncontrolled growthhappens as in ductal carcinoma. Also destruction of basement 

membrane causes the cancer cells migration, metastasis, reduced cell adhesion and increase motility 

(Brennan, et. al. 2010). 

Although cancer is often thought of as abnormal proliferation and growth, cancer progression 

cannot be explained by the excessive proliferation of malignant cells. Other factors are effective in 

bypassing apoptosis resistance and senescence pathways. Correct adhesion between epithelial cells is 

important for the normal structure and function of epithelial cells. Cell-cell connections are not just a 

barrier that holds cells together. These connections allow the displacement of apoptotic cells and 
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subsequent newly formed cells during remodeling. There is no cancer therapy targeting tight connections. 

Recent studies have shown that the non-toxic anti-cancer molecule derived from a sponge  prevents the 

abnormalities of Tight junction and preserves TJ function by trans-electrical resistance. TJ targeted 

therapeutic drugs are being studied. Cancer can be prevented if Tight junction function and metastasis 

can be controlled (Shah et. al 2012). 

Mesenchymal transition epithelium (EMT) is a biological process.   Epithelial cell gains  invasive 

capacities such as mesenchymal cells. Such as in embryogenesis or tumor development and metastasis. 

EMT is the loss of epithelial surface markers E-cadherin and they obtain vimentin and N-cadherin, 

mesenchymal markers (Serrano-Gomez et al. 2016).  

Desmosome is one of the structures involved in cell adhesion and mutation in desmosome genes, 

are most commonly described in Arrhythmogenic Right Ventricular Cardiomyopathy patients (Ohno 

2016). 

Industrial food additives releases  tight junctions and this results as increasing intestinal 

permeability. The incidence of autoimmune diseases increases with the increasing use of industrial food 

processing and food additives. All industrial food additives increase intestinal permeability by disrupting 

the epithelial barrier function and introduction of foreign immunogenic antigens causes autoimmune 

diseases. (Lerner and Matthias 2015).  

Cytoskeletal polymers Intermediate filaments crosslink each other and with actin filaments and 

microtubules. Mutations in these proteins may cause mechanical failure of the heart, skeleton and the 

skin (Goldmann, 2017) In hemidesmosomes  plectin-COL17  binding organizes the epidermal basement 

membrane zone (BMZ). An epidermolysis bullosa (EB) simplex disease develops when Protein-protein 

binding defects such as interaction between plectin and COL17 disrupted. (Natsuga Et al. 2017). 

The functions of TJ proteins are not only related to intercellular adhesion and polarity. It also 

relates to intracellular signaling, which also controls proliferation and migration. Optimal TJ expression 

is important to maintain normal physiological functions. In this case, the slightest imbalance leads to 

pathological conditions. Abnormal TJ protein expression triggers tumoregenesis rather than significant 

TJ protein loss (Leech et al. 2015). 

The behavior of cancer cell can be defined as epithelial to mesenchymal transition, which is the 

biological program of a normal cell (Chaffer and Weinberg 2011). 

Recent reports suggest that structural changes in Tight Junctions and tumors are interrelated 

(Turksen and Troy 2011). 
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Deregulation of the cellular adhesion genes has an important role in the formation and invasion 

of tumors. The changes in EMT's molecular events in this process help progression of the neoplastic 

events. Many possibilities for the therapeutic treatment for different type cancer for the clinical use will 

appear, when we can explain the molecules and pathways that support these cancer invasion prosses. The 

mechanisms and interactions associated with the irregularities and cancer associated with the cell-cell 

connections will support the development of more effective treatments by providing new possibilities for 

cancer treatment. 
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Abstract 

 

Researchers who work in field of sign language encounter a serious problem which is absence of corpus for sign 

language. Since sign languages vary among countries due to their language-specific vocabulary and grammar, it 

is necessary to develop a national corpus. In this paper, a video annotation tool for development of Turkish sign 

language corpus is proposed. This tool annotates videos, divides them into sub-videos and generates XML file. 

XML file contains grammatical information, corresponding morphological and dependency parses, and also 

related sub-video information hierarchically from the textual sentence to the 3-D word. The proposed tool provides 

opportunity to develop corpus for Turkish sign language as an open source tool for research community. 

Keywords: Corpus, Turkish Sign Language, Annotation Tool 

1. INTRODUCTION 

Sign languages are gesture based languages used by hearing impaired people to communicate with others. As 

spoken languages, sign languages have their own components like grammar, syntax and morphology. Each country 

has its own sign language just like verbally spoken languages. 

Researchers who work in field of sign language need corpus for sign language. Because sign languages vary among 

countries, each country has its own national corpus. There is not any national corpus related to Turkish sign 

language. 

In this paper, a video annotation tool for Turkish sign language is proposed. The tool provides opportunity to create 

Turkish sign language corpus. The tool annotates videos, divides them into sub-videos and generates a XML file 

which contains grammatical information, corresponding morphological and dependency parses and related sub-

video information. 

The rest of the paper is organized as follows: Section II gives insight previous studies on annotation tools for sign 

languages. In Section III, proposed video annotation tool is explained in detail. Finally the conclusion of the paper 

is shown in Section IV.  

 

2. RELATED WORK 

Hennie Brugman and Albert Russel have described ELAN manual annotation tool and discussed requirements of 

different groups of users and presented their annotation model(Brugman and Russel,2004). 

Philippe Dreuw and Hermann Ney have proposed an additional extension for ELAN software. This extension can 

handle metadata information and automatically generated annotations from a sign language recognition and 

translation framework(Dreuw and Ney,2008). 

Kairat Aitpayev, Shynggys Islam and  Alfarabi Imashev have proposed  a semi-automatic annotation tool.The tool 

uses face and hand  movement detection algorithms based on using simple RGB mono camera. In future, they are 

planning to improve their algorithm adding facial feature annotation (Aitpayev et al.,2016). 
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3. MATERIALS AND METHODS 

Video annotation tool for Turkish sign language is a desktop application developed using Java programming 

language, JavaFX technology with NetBeans 8.2.  The tool has three main processes: 

 Segmentation: In this step, user marks start of word, end of word and end of sentence by selecting the desired 

time points in the timeline bar of selected video. In this way, the selected video is divided into sub-videos. 

 Annotation: In this step, marked sentence and words are annotated with their means. Figure 1 shows screenshot 

of the tool after segmentation and annotation selected video. 

Figure 1.Segmentation and Annotation 
 

 Generation XML file: In this step, XML file that contains grammatical information is generated. The XML file 

uses ITU Turkish NLP Web Service for parser information in the file (Eryiğit,2014).Generated XML file and sub-

video parts are all saved in Turkish Sign Language Annotation Tool Generated Files folder in Documents folder. 

Figure 2 and Figure 3 shows the generated files. Figure 4 shows the generated XML file.  

Generated XML file starts with <?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="no"?> line. Except this 

line, XML file contains <set></set> ,which represents paragraph of whole  video,    <sentence></sentence>, 

which represents sentence, <transcription></transcription>, which represents transcription of sentence in the 

sign language,   <word></word> , which represents word in the transcription, and <translation></translation> 

,which contains translation of transcription, tags. 

 

There are attributes in XML tags as described below: 
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1. startTime shows the start time of video and it is in <set></set>,<sentence></sentence> and <word></word> 

tags.  

2. endTime shows the end time of video and it is in <set></set>,<sentence></sentence> and <word></word> tags. 

3. videoFilePath shows the path of video file and it is in <set></set>,<sentence></sentence> and <word></word> 

tags.  

4. fps shows frame per second value of video and it is in <set></set> tag. 

5. sentences shows number of sentences in the set and it is in <set></set> tag. 

6. no is in the <sentence></sentence> and <word></word> tags. In <sentence></sentence> tag ,it shows number 

of sentence in the set. In <word></word> tag, it shows number of word in the sentence. 

7. parser shows corresponding morphological and dependency parses of sentence. It is in 

<transcription></transcription> and <translation></translation> tags. 

8. text shows annotated information of words and sentences. It is in  <transcription></transcription> and 

<translation></translation> and <word></word>   tags. 

9. words shows number of words in the sentence. It is in <transcription></transcription> tag. 

 

 

Figure 2. File Hierarchy of Generated Files 
 

 
Figure 3. Files in Sentence 
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Figure 4. Generated XML file 

 

4. CONCLUSION 

In this paper, a video annotation tool for Turkish sign language corpus is proposed. The proposed video annotation 

tool provides opportunity to develop corpus for Turkish sign language as an open source tool for research 

community. 
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Abstract 

Natural plants are main source of antioxidants and biochemical components. Antioxidant substances have radical 

scavenging and reducing properties to protect the causes or effects of oxidative stress. Synthetic or natural 

antioxidants have been used in diet, food additives or drugs. Many medicinal plants have been reported for their 

antioxidant capabilities. The main objective of the current work is to collect and review the previous studies about 

antioxidant activities of natural plants. Also, this review study presents some of recent antioxidant applications. 

 

Keywords: Antioxidant, ROS, plants, phenolic compounds 

 

 

1. INTRODUCTION 

 

Antioxidants protect organisms against oxidative stress led by reactive oxygen species. Antioxidant sources can 

be endogenously or exogenously. Endogenous antioxidants might be a molecule, an enzyme, a metal ion or a 

protein (Histidine, SOD, Catalase, Selenium, GSH). Exogenous antioxidants are generally called dietary 

antioxidants and they contain various components such as, phenolic compounds, flavonoids, vitamins (Vit A, Vit 

C, and Vit E). 

Plants widely have been used on human diet as fruit, vegetables, spices, beverages, meals or medicinal purposes 

(Aras et al., 2017). Aromatic and medicinal plants are well known for their biological effects including antioxidant, 

antimicrobial, anticancer, antiradical, and antiseptic characters. Scientists are giving high importance to biological 

activities of plants due to their positive effects on related diseases such as atherosclerosis, aging, cancers,  immune 

deficiency, oxidative stress etc. (Zengin et al., 2018). 

Antioxidant activity has been determined by many in vivo and in vitro bioanalytical methods. ABTS (2,2′-Azino-

bis-3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) cation radical scavenging, DPPH (1,1-diphenyl-2-picryl-hydrazyl) 

free radical scavenging, hydrogen peroxide scavenging, superoxide radical scavenging, CUPRAC (Cupric ions 

Reducing Antioxidant Power), FRAP (Ferric ions Reducing Antioxidant Power), and ferric thiocyanate techniques 

are the common in vitro methods on the literaure. Combination of the different test methods can provide more 

effective and more accurate results of antioxidant potential of a sample. 

Many researchers reported that high antioxidant activity of plants mainly attributed with chemical contents 

(Alimpić et al., 2015; Bingol and Bursal, 2018; Gülçin et al., 2005). Thus, we aimed to collect a list of the previous 

studies about antioxidant activities of natural plants. 

 

2. RECENT STUDIES 

There have been growing scientific interest on antioxidant potentials of plants since last decades. Some plants have 

been used as beverages some of them have been used as spices, food additives, meals, vegetables or fruits for their 

healing effects against diseases, chemical ingredients, aromatheraphy, and flavour properies. We classified some 

of studies about antioxidant activities of natural plants (Table 1). 
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2.1. Natural plants for beverages 

In a previous study, Mahonia bealei leaves which have been widely used as a tea in China, were investigated for 

their antioxidant and antiproliferative properties (Hu et al., 2011). Another study evaluated the ethyl acetate and 

methanol extracts of Boswellia dalzielii Hutch. (Burseraceae) and considered to be a potential alternative natural 

antioxidants (Kohoude et al., 2017). Cherry stems have been used as tea beverages for their rich phenolic, 

flavonoid content and antioxidant potential (Bursal et al., 2013). 

 

2.2. Natural plants for spices 

Kaffir lime (Citrus hystrix) is a regional spice and their leaves are often added to Thai foods to give them a 

characteristic flavor. A previous study reported total phenolic content and the DPPH scavenging capacity of the 

kaffir lime fruit peel extracts (Khuwijitjaru et al., 2008). Also, there are so many studies have been reported 

antioxidant potentials of various spices such as;  sumac (Bursal and Köksal, 2011) and Turkish thyme (Köksal et 

al., 2017a). 

 

2.3. Natural plants for fruits 

Antioxidant capacities of twelve native Australian fruits icluding, finger lime (red and yellow), riberry, brush 

cherry, Cedar Bay cherry, muntries, Illawarra plum, Burdekin plum, Davidson's plum, Kakadu plum, Molucca 

raspberry and Tasmanian Pepper were investigated in a study (Netzel et al., 2007). A similar study compared 

contents of phenolics, vitamin C, anthocyanin and antioxidant activity of 11 fresh exotic fruits, cultivated in the 

northeastern part of Brazil (Almeida et al., 2011). Another two studies reported the biological activity of Cornus 

mas fruits (Gülçin et al., 2005; Moldovan et al., 2016). Also, there are so many studies have been reported 

antioxidant potentials of various fruit species such as; kiwifruit (Bursal and Gülçin, 2011) and medlar (Gülçin et 

al., 2011). 

 

2.4. Natural plants for vegetables 

A previous study compared the antioxidant activity of asparagus and broccoli. According to the study asparagus 

showed greater antioxidant activity than broccoli as well their juices showed same (Sun et al., 2007). Also, there 

are so many studies have been reported antioxidant potentials of various vegetables species such as; cauliflower 

(Köksal and Gülçin, 2008).  

 

2.5. Natural endemic plants  

Antioxidant capacities of many Salvia L. species were determined and reported by various researchers (Alimpić 

et al., 2015; Bahadori et al., 2017; Çulhaoğlu et al., 2013; Kocak et al., 2016; Orhan et al., 2007; Tohma et al., 

2016; Wu et al., 2012). Also, some Nepeta species (Aras et al., 2016; Köksal et al., 2017b). Also, there are so 

many studies have been reported antioxidant potentials of various endemic plant species such as; Origanum 

acutidens (Aras et al., 2017), Stachys lavandulifolia (Bingol and Bursal, 2018), Inula graveolens (L.) Desf. 
(Silinsin and Bursal, 2018). 
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Table 30. Antioxidant activity studies of some natural plants 

No Plant 

scientific 

name 

Plant 

common 

name 

Location of 

Plant  

 

Consuming 

type 

Reference 

1.  Mahonia 

bealei (Fort.) 

Carr. 

Kudingcha 

(bitter tea) 

China beverages (Hu et al., 

2011) 

2.   Citrus hystrix Kaffir lime Thailand spice (Khuwijitjaru 

et al., 2008) 

3.  native fruits in 

Australia  

Twelve 

fruits 

Australia fruits (Netzel et al., 

2007) 

4.  Boswellia 

dalzielii 

Hutch. 

(Burseraceae) 

 Benin beverage 

flavouring 

(Kohoude et 

al., 2017) 

5.  native fruits in 

Brazil 

Eleven fruits Brazil fruits (Almeida et 

al., 2011) 

6.  Asparagus 

officinalis 

Asparagus   vegatables (Sun et al., 

2007). 

7.  Brassica 

olearacea 

broccoli  vegatables (Sun et al., 

2007). 

8.  Cornus mas 

L.) 

Cornelian 

cherry 

 fruits (Gülçin et al., 

2005), 

(Moldovan et 

al., 2016). 

9.  Actinidia 

deliciosa 

kiwifruit Turkey, 

Rize 

fruits (Bursal and 

Gülçin, 2011) 

10.  Cerasus avium 

L. 

cherry stem  Turkey, 

Erzincan 

beverages (Bursal et al., 

2013) 

11.  Mespilus 

germanica L. 

Medlar Turkey, 

Trabzon 

fruits (Gülçin et al., 

2011) 

12.  Rhus coriaria 

L. 

sumac   spices (Bursal and 

Köksal, 2011) 

 

13.  Brassica 

oleracea L. 

Cauliflower Turkey, 

Erzincan 

vegetables (Köksal and 

Gülçin, 2008) 

14.  Thymus 

vulgaris 

Turkish 

thyme  

 

Turkey spices (Köksal et al., 

2017a) 

15.  Origanum 

acutidens 

  Endemic 

plants 

(Aras et al., 

2017) 

16.  some Nepeta 

species 

  Endemic 

plants 

(Aras et al., 

2016; Köksal 

et al., 2017b) 

17.  Stachys 

lavandulifolia 

  Endemic 

plants 

(Bingol and 

Bursal, 2018) 
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Abstract 

The study was conducted on the orchards of cherry and naturally grown mahlap cultivation in Elazığ province in 

2017 year. It has been found that Jalla dumosa Linnaeus, 1758 Hemiptera: Heteroptera: Pentatomidae) species 

were obtained from the predator of the pest by cultivating the samples of infected plant with this pest. It was also 

identified as faunistic for the first time in Elazığ. The relationship between the host and predator was determined 

for the first time. Hence;  It was necessity to detailed studies between the host and predator.  

Keywords: Cherry, Yponomeuta padellus, Jalla dumosa, Predator, First record  

1. INTRODUCTION 

Yponomeuta padellus Linnaeus, 1758 (orchard ermine  moth) was determined  as pest with significant population 

living especially on cherry and  mahlep plants (Kocak and Kemal, 2009: Özgen et al., 2018)(Figure 1.).  

Mechanical,  chemical  and  biological  control methods are applied in the management with the pest. The various 

eggs,  larvae  and  pupae  parasitoids,  which  have  been  identified  worldwide  of  this  pest  in Turkey (Aydoğdu 

and Beyarslan, 2011). Jalla dumosa Linnaeus, 1758 is preys on various larvae of coleoptera and lepidopera 

(Péricart, 2010). Like other members of the Asopinae, both adults and nymphs are entirely predatory (Bantock, 

T., 2016).  In this study, it was determined that the predator was fed with pest larvae. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1. The Cocoon of Yponomeuta padellus Linnaeus, 1758 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

In this study was carried out with aim to determine to predator and host interaction between 2017 years in Elazığ 

province of Turkey (Figure 2.). The samples that collected by sweep net and handle. The  predator sample was 

identified by Paride Dioli (Milano). 
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       Figure 2. The Collection Area of Samples 

 

 

 

3. RESULTS  

Jalla dumosa (Linnaeus, 1758) (Figure 2). 

Material examined: Elazığ,  Baskil,  Doğancık  village, 29.06.2017, 3 exc., leg. Ozgen.  Firstly recorded in Elazığ 

province. 

Distributon in World: Transpalaearctic (Rider, 2006) 

Distribution in Turkey:  Ankara, Bursa, Diyarbakır  Isparta, Kayseri,  Konya, Manisa (Önder et al., 2006; Matocq 

et al., 2014). 

Habitat and Biology: Rare species, Zoofag. It was  found that June - July, on the ground among the roots of 

weeds, especially near the Verbascum species (Lodos and Önder, 1983). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figure 2. Habitus of Jalla dumosa Linnaeus, 1758. 
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4. DISCUSSION 

The predator was observed while feeding on the harmful larvae in the nets. However, due to the small number of 

individuals, larger observations about the species could not be obtained. In the next years, the predator relations 

with pests should be studied in more detail. 
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Özet 

Ülkemiz, çerezlik kabak üretiminde dünya ülkeleri arasında ilk sıralarda yer almaktadır. Üretim 

alanı ve miktarının artmasıyla birlikte, yıllardır geleneksel üretim sistemleriyle gerçekleştirilen çerezlik 

kabak üretimi, modern ekim ve hasat makinalarıyla yapılmaya başlanmıştır. Geleneksel ekim ve hasat 

makinalarında, tüketilen tohum miktarı ve harcanan yakıt yüksek, iş verimi düşük olduğu için üretim 

maliyeti artmaktadır. Üretim girdi ve maliyetlerinin azaltılması, iş veriminin artırılması için kapasite ve 

iş verimleri yüksek modern makinaların kullanımı yaygınlaştırılmalıdır. 

Bu çalışmada, çerezlik kabak üretiminde kullanılan ekim ve hasat makinalarının makina iş gücü 

performansları (h/ha), harcanan tohumluk miktarı (kg/ha), yakıt tüketimi değerleri (L/ha) ve iş 

verimlerinin belirlenmesi (ha/gün) amaçlanmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Çerezlik kabak, ekim makinası, hasat makinası, işletme performansı 

 

Operational performance of sowing and harvest machines used in pumpkin seed farming 

 

Abstract 

Turkey has a leading position in pumpkin seed production worldwide.  Together with increasing 

production sites and quantities, modern sowing and harvest machines have started to be used in pumpkin 

seed farming which is commonly performed with conventional systems. In conventional sowing and 

harvest machines, amount of seed used and fuel consumptions are high, work performance is low, thus 

production costs are high. Production input and costs can be reduced and work performance can be 

improved through the use of modern machines with high capacities and work performances. 

This study was conducted to determine machine work performance (h/ha), seed consumption 

(kg/ha), fuel consumption values (L/ha) and work efficiency (ha/day) of sowing and harvest machines 

used in pumpkin seed farming. 

Key words: Pumpkin seed, sowing machine, harvest machine, operational performance 

1. GİRİŞ  

Sebze grubu içerisinde yer alan, içerdiği vitamin ve mineraller bakımından insan beslenmesinde 

büyük önem taşıyan, ekonomik önemi yüksek olan kabak; kavun, karpuz ve hıyar türleriyle birlikte 

dünyada en çok yetiştirilen sebze türlerini içerisinde bulunduran kabakgiller grubu içerisinde 

bulunmaktadır (Sevgican, 2002). FAO (2010) yılı verilerine göre, dünyada 1,7 milyon ha alanda 

yetiştirilen kabağın üretim miktarı yaklaşık 20 milyon tondur. Ülkemizde ise, çerezlik kabak ekim 

alanları 2017 yılında 650 000 da olup, elde edilen verim yaklaşık 41 000 tondur (Tüik, 2017). 

Kabak çekirdeği yetiştiriciliği son 20 yılda önemli bir sektör haline gelmiştir. Özellikle iç 

bölgelerde alternatif ürün olarak değerlendirilmekte, üretim alanları giderek artış göstermektedir. Kabak 

çekirdeği yetiştiriciliğinin yayılmasının nedenlerini aşağıdaki şekilde sıralayabiliriz. Çerezlik kabak 

yetiştiriciliği ülkemizde uzun yıllardan beri yapılmakla birlikte 2004 yılından sonra üretim alanı ve 

miktarında daha hızlı bir artış olmuştur. Bunun sonucu olarak çekirdek kabağı üretimi ülkemizde 515 

000 da alanda 36 000 ton’ a ulaşmıştır. Türkiye’nin kabak çekirdeği üretimi Orta Anadolu Bölgesi’ndeki 
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illerde daha yüksek düzeydedir. Kabak çekirdeği kuruyemiş olarak kullanımı yanında bir sanayi 

ürünüdür. Gıda sektöründen ilaç ve kozmetik sektörüne kadar olan geniş bir yelpazede 

değerlendirilebilme şansına sahiptir. (Yanmaz ve Düzeltir, 2003, Tüik, 2014). 

Çerezlik kabak genellikle İç Anadolu bölgesinde yetiştirilmekte olup Başlıca Kayseri, Konya, 

Nevşehir ve Eskişehir olmak üzere ülkemizde toplam 27 ilde tarımı yapılmaktadır. Çerezlik kabak 

üretiminde Kayseri İli alan itibariyle 315896 da alanla birinci, üretim miktarı yönünden ise 12665 ton ile 

ikinci sırada yer almaktadır (Tüik, 2017). Ülkemizde en çok çerezlik kabak yetiştiriciliği yapılan iller, 

ekim alanları ve üretim miktarları Tablo 1’de verilmiştir (Sunulu ve Yağcıoğlu, 2014). 

 

Tablo 1. Ülkemizde çerezlik kabak üreten önemli İllerin üretim durumları 

İller Ekilen alan (ha) Üretim (ton) 

Kayseri 246.557 

 

13.761 

Nevşehir  160.614 

 

11.810 

Aksaray 38.870 

 

3.216 

Konya 12.965 

 

1.642 

Eskişehir 11.300 1.175 

 

Kayseri’de yapılan bir çalışmada, çerezlik kabak üreticilerinin ekimde en yaygın uyguladıkları sıra 

arası mesafeler, 70 cm (%26), 120 cm (%15), 100 cm (%10) ve 80 cm (%10) olarak belirlenmiştir 

(Sunulu ve Yağcıoğlu, 2014). Çalışmamızda ise 90 cm sıra arası ekim uygulaması gerçekleştirilmiştir.   

Kabak çekirdeği yetiştiriciliği mekanizasyona uygundur. Tohum ekiminden hasadına ve tohum 

işlemesine kadar olan her aşamada mekanizasyon kullanılabilmektedir. Çerezlik kabak üretiminde, 

tohum yatağı hazırlamak amacıyla yapılan toprak işleme ve bakım mekanizasyon işlemleri diğer sıra 

bitkilerinde olduğu gibi benzerlik arz etmektedir. Ekim ve hasat mekanizasyon işlemlerinde ise 
kullanılan makinalar yapısal ve teknik özellikler açısından farklılıklar oluşturmaktadır. Ekim işleminde 

kullanılan tohumluklar (kabak çekirdeği) diğer ürünlerin şekil özelliklerinden oldukça farklıdır. Bu 

yüzden kabak çekirdeğinin ekimini gerçekleştiren mekanik ve pnömatik makinaların ekici düzenlerinde 

yapısal yönden değişiklikler yapılması zorunludur. Çekirdeğin yapısı ve buna bağlı olarak ekim 

makinalarında yapılan değişiklikler makinanın işletme parametrelerini de değiştirmiştir. 

Çalışmada, Kayseri İlinde çerezlik kabak üretimi gerçekleştiren 500 dekarlık bir işletmede ekim 

işlemlerinde 2 ve hasat-harman işlemlerinde 2 olmak üzere 4 tip makinanın arazi şartlarında ölçüm ve 

gözlemlere dayalı olarak operasyon işlemlerine ait işletme değerleri ele alınmıştır.  Ekim işleminde 

kullanılan makinalar; iki sıralı klasik mekanik ekim makinası ve 4 sıralı pnömatik ekim makinasıdır. 

Hasat-harman işlemlerinde kullanılan makinalar ise; yığından hasat-harman yapan sabit klasik kabak 

patozu ve namludan hasat yapan teker-çubuklu hasat- harman makinasıdır. Çalışmanın amacı, kayseri 

yöresinde çerezlik kabak üretimi gerçekleştiren üreticilerin ekim ve hasat işlemlerinde kullandıkları iki 

farklı ekim makinası ve iki farklı hasat-harman makinasının operasyon anındaki işletme parametrelerini 

belirlemektir. Çiftçilerin üretim işlemleri içerisinde mekanizasyon uygulamalarında ekim ve hasat 

işlemlerine ilişkin karşılaştıkları sorunlardan; klasik makinalarda gereğinden çok fazla tohum kullanma, 

havalı ekim makinalarında ise ekici düzenlerin kabak çekirdeğine tam uyarlanamamasından kaynaklı sıra 

üzeri mesafelerin tam olarak tutturulamaması gibi sakıncalar bulunmaktadır. Bu konuda daha önce her 
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hangi bir çalışma yapılmamıştır. Çalışmamızda makinalara ilişkin işletme değerlerini belirleyerek ekim 

ve hasat mekanizasyonunda karşılaşılan problemlerin anlaşılması ve çözüm konusunda katkı sunacaktır. 

 

2. MATERYAL VE METOD 

2.1. Materyal 

Çalışmanın materyalini, 500 da’lık bir işletme arazisi, 2 sıralı klasik mekanik ekim makinası ve 6 

sıralı pnömatik ekim makinası, traktörle çekilen yığından hasat-harman işlemi yapan ve tekerlekli-

çubuklu hasat-harman makinası olmak üzere 4 farklı makina oluşturmaktadır. Makinaların görüntüleri 

Şekil 1-4’te verilmiştir. Çalışmada 80 kW motor gücünde KUBOTA M 108S traktör kullanılmıştır. 

Mekanik ekim makinası 2 sıralı 2 m iş genişliğine sahiptir. Makine, 1 operatör ve 2 yardımcı olmak üzere 

3 kişi tarafından çalıştırılan manuel bir ekim makinasıdır. Pnömatik ekim makinası 2.7 m iş genişliğine 

sahip 3 sıraya ekim yapabilen gübreli tam otomatik bir ekim makinasıdır. Mekanik klasik hasat makinası 

traktörle çekilerek çalıştırılan ve iki yardımcı işçi tarafında yükleme işi yapılan bir makinadır. Hasat 

makinası 4 m iş genişliğine sahip 800 kg depo hazneli minimum 48 kW motor gücüne ihtiyaç duyan 

engebeli ve düz arazide kolaylıkla çalışabilen tam otomatik bir hasat makinasıdır. 

 
Şekil 1. İki sıralı mekanik kabak ekim makinası* 

*Makine özellikleri 

Kendi tekerleğinden hareketli 

Tohum elle konulmaktadır 

Gübresini kendi atar 

Makina boyu: 2 m 

Makina genişliği: 2 m 

İş genişliği: 1,8 m 
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Şekil 2. Pnömatik ekim makinası* 

*Makine Özellikleri 

İki gübre sandıklı  

3 sırası aktif  

Makina uzunluğu: 2.1 m 

Makina genişliği: 3 m 

İş genişliği: 2.7 m  

 

 
Şekil 3. Manuel kabak hasat-harman makinası* 

*Makine Özellikleri 

Tek sıralı 

Makina uzunluğu: 2.40 

Makina genişliği: 2 m 

Ağırlık: 1000 kg 

Kapasite: 3000 kg 

Güç gereksinimi: 35 HP 
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Şekil 4. Tekerlekli-dişli kabak hasat-harman makinası* 

*Makine özellikleri        

Makina uzunluğu: 4.1 m 

Kapasite: 27 ton/h 

Makina genişliği: 4.0 m          

Güç gereksinimi: 65 HP 

Ağırlık: 2350 kg              
                                                             
2.2.  Metot 

2.2.1. Ekim makinesi işletme parametrelerinin belirlenmesi 

Ekim normu hesaplanırken, metrekareye atılması gereken tohum sayısı, 1000 tane ağırlığı, safiyet 

değeri ve çimlenme oranı parametrelerini içeren formülden yararlanılmıştır Buna göre dekara (dönüm) 

atılacak tohum miktarını belirleyen eşitlik aşağıda verilmiştir (Erol ve Göknur Dursun, 1998): 

310

( / )

( )

( )

(%)

(%)

h
Q

s ç

Q Ekim normu kg da

h birim alanda istenentohum sayısı adet

tohumluğunbin dane ağırlığı g

s tohumluğun safiyeti

ç tohumluğun çimlenme gücü






 













 

Ekim makinalarının iş başarılarının belirlenmesinde, makinanın, iş genişliği, ilerleme hızı, günlük 

çalışma süresi ve tarla etkinliği (zamandan yararlanma katsayısı) parametrelerinden yararlanılmıştır. 

Buna göre iş başarısını hesaplanmasında aşağıdaki formül kullanılmıştır (Mutaf, 1984): 

( / )

( )

( / )

( / )

(%)

S B v t k

S işbaşarısı da gün

B iş genişliği m

v ilerleme hızı km sa

t günlük çalışma süresi h gün

k zamandan yararlanma katsayısı
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Yakıt tüketim değerleri arazide gözlem ve ölçüm sonuçlarına bağlı olarak saptanmıştır. 

Makinaların işlem esnasında yakıt tüketimlerinin hesaplanması için, arazide çalışmaya başlamadan önce 

traktör düz bir zeminde iken yakıt deposu tam olarak doldurulmuş, işlem bittikten sonra depo aynı 

seviyeye kadar doldurulmuştur. Bu şekilde ilave edilen yakıt miktarı harcanan miktar olarak 

belirlenmiştir. Daha sonra hektar başına harcanan miktar hesaplanmıştır.   

Hasat makinalarını iş verimleri hesaplanırken alan başına ve materyal başına olmak üzere iki 

şekilde hesaplamalar yapılmıştır. Alan iş başarısı ekim makinalarında olduğu gibi aynı formülasyonla 

belirlenmiştir. Materyal iş başarısının hesaplanmasında da/h olarak belirlenen alan iş başarısı saatlik 

materyal verimi (ton/da) ile çarpılarak belirlenmiştir. Buna göre; materyal iş başarısı aşağıdaki formülden 

hesaplanmıştır (Mutaf, 1984): 

𝑆𝑀 = Sh Mv = B v k Mv 

SM = Materyal iş verimi (ton/da) 

Sh = Saatlik alan iş verimi (da/h) 

MV = Materyal verimi (ton/da) 

3. ARAŞTIRMA BULGULARI 

3.1. Yakıt Tüketimleri 

Ekim ve hasat makinalarının arazide çalışırken uygulama anında birim alan başına harcadıkları 

yakıt tüketimleri Tablo 2’de verilmiştir.  

Tablo 2. Yakıt tüketimleri 

Tarım makinası 
Yakıt tüketim değerleri (L/ha) 

Min. Maks. Ort. 

Havalı Ekim Makinası 5,0 7,5 6,00 

Mekanik elle beslemeli ekim 

makinası 
10,0 17,5 13,50 

Elle beslemeli hasat-harman 

makinası 
7,5 15,4 11,45 

Tekerlekli otomatik hasat-

harman makinası 
20,0 40,0 21,50 

Tablo 2 incelendiğinde, mekanik ekim makinasının birim alan başına harcadığı yakıtı tüketiminin 

havalı ekim makinasına göre yaklaşık iki katından daha fazla olduğu görülmektedir. Bunun temel nedeni, 

mekanik ekim makinasının iki sıralı olması ve ilerleme hızının daha düşük olmasıdır.  

Otomatik hasat-harman makinasında, hem besleme hem de harmanlama işleminin makina 

tarafından gerçekleştirilmesi yakıt tüketimini ortalama % 87,8 daha fazla artırmıştır. Elle beslemeli hasat-

harman makinasında besleme elle işçiler tarafından gerçekleştirildiği için yakıt tüketimi daha az 

olmuştur. Fakat bu durum zorunlu olarak hasat işleminde insan işçilik giderlerini artırmıştır. Ekim 

makinalarının ekim esnasında birim alan başına ekim normları Tablo 3.’te verilmiştir. 
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Tablo 3. Ekim Makinalarının birim alana attığı tohum miktarı (ekim normu) 

Ekim makinası Ekim Normu (kg/ha) 

Min. Maks. Ort. 

Pnömatik ekim makinası 6,5 9,1 7,8 

Mekanik elle beslemeli 

ekim mak. 
11,0 14,2 12,6 

 

Mekanik ekim makinası ile yapılan ekim işleminde tohumlar işçi yardımıyla sıralara bırakıldığı 

için havalı ekim makinasına göre birim alan başına daha fazla tohumluk harcamıştır. Harcanan tohum 

miktarı, mekanik elle beslemeli makinada havalıya göre ortalama % 61,54 daha fazla olmuştur.   

Ekim ve hasat makinalarına ilişkin günlük-saatlik işlenen alan verimi ve hektar başına gereksinim 

duyulan sürelere (h/ha) ilişkin değerler Tablo 4’te verilmiştir. 

 

Tablo 4. Gülük-saatlik iş verimleri ve birim alandaki çalışma süresi 

Tarım makinası İş verimleri 

(ha/gün) 

Saatlik iş 

verimi 

(ha/h) 

Birim alanda 

çalışma süresi 

(h/ha) 

Havalı ekim makinası 6,61 0,55 1,82 

Mekanik elle beslemeli ekim 

makinası 

4,90 0,41 2,42 

Mekanik elle beslemeli hasat 

makinası 

5,29 0,44 2,27 

Otomatik hasat mak. 11,20 0,93 1,08 

Havalı ekim makinası mekanik elle beslemeliye göre iş verimi yönünden daha üstün bir performans 

göstermiştir. Mekanik ekim makinası birim alana ekilmesinde daha fazla zaman harcamıştır. Elle 

beslemeli hasat-harman makinasında, otomatik tekerlekli makinaya göre birim alanı hasat için iki 

katından daha fazla zaman harcanmıştır. 

Birim zamanda hasat-harman edilen kabak çekirdeği miktarlarına ilişkin materyal verimi Tablo 

5’te verilmiştir. 

Tablo 5. Hasat makinalarının saatlik hasat kapasitesi 

Hasat Makinaları 

 

Saatlik hasat-harman (ton/h) 

Min. Maks. Ort. 

Mekanik elle beslemeli hasat-

harman mak. 

0,42 0,56 0,49 

Otomatik hasat mak. 0,81 1,23 1,02 

 Hasat-harman işleminde, elle beslemeli mekanik makina otomatiğe göre birim zamanda (h) 

ortalama 2,81 kat daha fazla kabak çekirdeği hasat-harman etmiştir. 

4. SONUÇ 

Ekim Makinalarına İlişkin sonuçları aşağıdaki gibi özetleyebiliriz: 
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-Elle beslemeli ekim makinasında pnömatiğe göre yaklaşık 1,5 kat daha fazla tohum atılmaktadır. 

Buda tohumluk masrafını artırmaktadır. Bunun nedeni elle beslemelide sıra üzeri ekim düzgünlüğü 

işçilerin kabiliyetine bağlı olduğundan homojenliği sağlamak için fazladan tohum atılmasıdır. 

 İş başarısı yönünden havalı makina daha başarılı olmaktadır. Çünkü tohumlar tek tek sıra üzerine 

homojen olarak atılabildiği için belirli bir dereceye kadar hızı sınırlayan bir durum yoktur. Oysaki elle 

beslemelide sıra üzeri dağılım şansa bağlı olduğundan hız belirli bir sınırın üstüne çıkarılamamaktadır. 

 Havalıda hassas ekim yapıldığı için çıkış gücü yüksek tohumlar ekilebilmektedir ve sıra üzeri dağılım 

eşit ve homejen olmaktadır. İki sıralıda raslantıya bağlı olarak sıra üzerine tohumlar fazla atıldığından 

seyreltme işlemi yapılmak zorundadır. Buda işçilik masrafını artırmaktadır. 

 Yakıt tüketimi açısından havalı mibzer daha başarılı olmuş, elle beslemelide operatörden ayrı olarak iki 

işçi fazladan çalıştır. Bu durum, yakıt ve işçilik masrafını artırmaktadır.  

Hasat Makinalarına ilişkin sonuçları aşağıdaki gibi özetleyebiliriz: 

 Tekerlekli otomatik makinada hasat, 3 kabak sırası birleştirilerek bir namlu (sıra) haline getirildiği ve 

ilerleme hızı elle beslemeliye göre fazla olduğundan birim alan iş başarısı daha yüksek bulunmuştur. 

 Namludaki kabak yoğunluğu fazla ve kesintisiz olduğu için birim zamandaki hasat kapasitesi (ton/h), 

tekerlekli otomatik makinada daha yüksek olmaktadır. 

 Tekerlekli makinada güç gereksinimi daha fazla olduğu için, birim zamandaki yakıt tüketimi daha fazla 

olmasına rağmen elle beslemeli otomatik olmayan hasat makinasında birim alan başına tüketilen yakıt 

daha fazla olmaktadır. 

 Elle beslemeli hasat makinasında şoförden hariç en az iki kişi gerektiğinden işçilik masrafı artmaktadır.    
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Özet 

Günümüzde dünya nüfusu hızla artarken tarımsal üretim yapılan arazi büyüklüğü en geniş sınırlara 

ulaşmış durumdadır. Yoğun tarım üretimi ve iklim değişikliğinin çevresel etkileri, dünyanın birçok 

bölgesinde gıda güvenliğini tehdit etmektedir. Ayrıca fosil yakıtların, pestisit ve yapay gübrelerin 

tarımsal üretimde aşırı şekilde kullanımı doğal çevre ve insan sağlığı üzerinde olumsuz etkiler 

oluşturmaktadır. Fosil yakıt, pestisit ve gübre kullanımındaki artış nedeniyle sera gazı emisyonunda 

yüksek oranlara ulaşılmıştır. Bu sebeple çevre dostu ve sera gazı oluşumunu azaltıcı etkiye sahip organik 

tarım uygulamaları son yıllarda daha popüler hale gelmiştir. Bu araştırmanın amacı, organik tarım 

sistemlerinde yenilenebilir enerji kullanımını incelemek ve sera gazı emisyonu yönünden geleneksel 

tarım uygulamalarıyla karşılaştırmaktır. Sonuç olarak, farklı organik tarım araştırma sonuçları 

incelenmiş ve geleneksel tarım uygulamaları ile karşılaştırılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Organik tarım, geleneksel tarım, sera gazı, enerji 

Greenhouse Gas Emission in Organic and Conventional Farming Systems 

Abstract 

Today, the world population is rapidly increasing, but the size of agricultural lands has reached to 

maximum limits. In addition, the environmental impact of intensive agricultural production and climate 

change threatens food security in many regions of the world. Moreover, excessive use of fossil fuels, 

pesticides and chemical fertilizers in conventional farming has serious adverse impacts on natural 

environment and human health. So environment-friendly farming systems with reduced greenhouse gas 

generation and organic farming practices are getting more popular in recent years. The aim of this 

research is to investigate the utility of renewable energies in organic farming and to compare with 

conventional farming systems with regard to greenhouse gas emissions. As a result, use of renewable 

energy in organic farming systems and their impact on greenhouse gas emissions have been examined 

according to different research results and the results were compared with conventional farming 

practices. 

Key words: Organic farming, conventional farming, greenhouse gas, energy 

 

 

1. Giriş 

Fosil yakıtlar yenilenemeyen enerji kaynaklarıdır ve ekosistem için birçok zarar etkiye sahiptir. 

Günümüzde tarımsal üretimde, fosil yakıt kullanımından kaynaklanan sorunlar artmaktadır (Brown vd., 

1998). Tarımda kullanılan fosil yakıtların çevreye olan başlıca zararları; toprak ve su kaynaklarının 

kirlenmesi, yararlı organizmaların zehirlenmesi ve atmosfere salınan sera gazı emisyonunu 

oluşturmasıdır. 

Artan sera gazı emisyonları nedeniyle, küresel ısınma son 100 yılda artmış olup gelecek yıllarda 

iklim üzerinde olacak etkileri belirsizliğini korumaktadır (Flavin ve Dunn, 1998). Organik tarım, yapay 

gübre ve pestisit kullanılmadan yapılan, ekim nöbeti, kompost gübre ve biyolojik mücadele 

tekniklerinden oluşan tarımsal üretim sistemidir (Maeder vd., 2002; Helander ve Delin, 2004; Jørgensen 

vd., 2005). Organik tarım, entansif (yoğun) tarım girdilerinden kaynaklanan çevresel zararların 

azaltılması için önemli bir çözüm yöntemi olarak görülmektedir. Ayrıca doğal kaynakları ve insan 
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sağlığını koruması sebebiyle dünya çapında ilgi görmektedir (Liu ve Gu, 2016; Sandhu vd., 2010; 

Maeder vd., 2002). 

Organik tarım, üretim çıktıları kıyaslandığında düşük enerji girdisi sağlanarak tarım sistemlerinin 

geliştirilmesine ve karbondioksit emisyonlarının azaltılmasına yardımcı olmaktadır. Bu bağlamda, 

organik tarımın gelişmesi, enerji tasarrufu için gerekli görülmektedir (Pimentel ve Pimentel, 1996). 

Sürdürülebilir tarım, yenilenemeyen enerji kaynaklarının etkili bir şekilde kullanılması ya da 

yenilenebilir enerji kaynaklarının tarımda yoğun kullanımı olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Organik ve geleneksel tarımın çevresel etkilerini karşılaştırmak için birçok bilimsel çalışma 

yapılmıştır (Tuomisto vd., 2012; Mondelaers vd., 2009; Williams vd., 2010). Bu çalışmalarda organik 

ve geleneksel sistemlerin çevresel etkileri açısından önemli bir çeşitlilik gözlemlenmiştir. Geleneksel 

tarımda toprak kalitesinin artırılması için su kirliliğinin ve sera gazı emisyonlarının azaltılmasının 

yanında biyo çeşitliliğin artırılması gerekmektedir. Bu çalışmanın amacı organik ve geleneksel tarım 

sistemlerinin sera gazı emisyonu ve çevre sorunlarının etkilerini değerlendirmektir. Bu amaçla, bugüne 

kadar yürütülen bazı araştırmaların sonuçları inceleNmiş ve karşılaştırmalar yapılmıştır. 

2. CO2 Emisyonu ve Enerji Kullanımı  

2.1.Tarımda Enerji Dengesi ve Kullanımı 

Tarımda enerji dengesi 1970'li yıllardan beri birçok araştırmacı tarafından incelenmiştir (Pimentel 

vd., 1973; Berardi, 1978). Enerji girdileri ve çıktıları, enerji tüketimi ve üretimi açısından önemli bir 

göstergedir. Ayrıca bitkisel üretimde enerji verimliliğine ve çevreye katkıda bulunan önemli faktörlerdir 

(Risoud, 2000). 

Tarımsal üretimde girdiler ve çıktılar için enerji eşdeğerleri Tablo 1'de gösterilmiştir. Geleneksel 

ve organik pirinç üretiminde kullanılan mekanik enerji; makine kullanımı ve dizel yakıt tüketimini 

içermektedir (Mansoori vd., 2012). 
Tablo 1. Organik pirinç üretiminde girdi ve çıktıların enerji eşdeğerleri 

Enerji Kaynağı Enerji Eşdeğeri (MJ) 

İnsan Gücü 1.96 

N 60.60 

P2O5 11.10 

K2O 6.70 

Çiftlik gübresi (kg) 0.30 

İnsektisit 199 

Fungusit 92 

Herbisit 238 

Dizel (L) 56.31 

Tohumu 14.57 

Saman 12.50 

Tarım Makinesi (sa) 62.70 

Su (m3) 0.63 

Elektrik (kWh) 11.93 

Bir sistemin enerji verimliliği, net enerji, enerji çıktısı/girdisi ve enerji kullanım etkinliği oranı 

olarak ölçülebilmektedir. Net enerji artışı, birim enerji girdisi başına enerji çıkışı artırılarak 

sağlanabilmektedir (Rathke vd., 2007). Enerji kullanım etkinliği, gübreleme ve toprak işleme gibi 

girdilerin azaltılmasına, ürün verimi gibi çıktıların artırılmasına bağlıdır (Swanton vd., 1996). Bazı 
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modern tarım sistemlerinde, pestisitin ve ürün çeşitlerinin daha verimli kullanılması sonucunda 

verimlerin sürekli olarak iyileştiği gözlemlenmiştir (Hulsbergen vd., 2001). 

2.2. Tarımda Sera Gazı Emisyonları 

Tarımsal kaynaklı emisyonlar olarak genelde CO2, NH4 ve N2O olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Organik tarımda sera gazı emisyonlarını azaltma olanaklarının belirlenmesi gerekmektedir. Tarımda 

2005 yılında tahmini 5.1-6.1 Gt CO2/yıl emisyonu açıklanmıştır (toplam küresel antropojenik sera gazı 

emisyonlarının % 10-12'si, CH4, 3.3 Gt CO2/yıl ve N2O 2.8 Gt CO2/yıl). Ayrıca küresel antropojenik 

emisyonlar tarımda N2O'nun yaklaşık % 60'ını ve CH4'ün yaklaşık %50'sini oluşturmaktadır (IPCC, 

2007). Tarımda CO2 emisyonuna yapılan katkılar, petrol ve doğal gaz formunda doğrudan (arazi 

çalışması, makine) ve dolaylı (üretim, taşıma, gübreleme ve ilaçlama) enerji tüketiminden 

kaynaklanmaktadır. Bitkisel üretime daha fazla arazi sağlamak için orman arazilerinin ortadan 

kaldırılması, CO2 emisyonlarına önemli bir negatif etkide bulunmaktadır. NH4 emisyonlarına, çiftlik 

hayvanları, gübre ve pirinç tarlaları neden olmaktadır. N2O ise topraktan (denitrifikasyon) ve az ölçüde 

hayvan gübresinden kaynaklanmaktadır (IPCC, 2007). 

2.3.Organik Tarımda Karbon Havuzu 

Organik tarım uygulamaları topraktaki karbon birikimini organik madde formunda 

zenginleştirmede önemli bir role sahiptir. ABD'deki 15 yıllık bir çalışmanın sonuçları, iki baklagil tarımı 

ve bir geleneksel tarım olmak üzere üç bölgesel mısır/soya fasulyesi tarımını karşılaştırılan Drinkwater 

vd. (1998), ABD'de mısır/soya fasulyesi yetiştirilen bölgelerdeki organik tarım uygulamalarının 

adaptasyonunun, toprak karbon birikimini yaklaşık 0.13 ile 0.30 g/yıl oranında artıracağını tahmin 

etmiştir. Bu oran ABD'de fosil yakıt tüketiminden atmosfere salınan tahmini karbonun %1-2'sine eşittir. 

Robertson vd. (2000), ABD’de, organik tarım sistemleri denemesi için 10 yıl içinde, organik tarım 

sisteminin geleneksel ürün sisteminin net GWP'sinin yaklaşık üçte birine sahip olduğu, ancak toprak 

işlemesiz sistemlerin geleneksel tarıma göre üç kat daha yüksek bir GWP'ye sahip olduğunu bildirmiştir. 

Üç sistem karşılaştırıldığında azot oksit emisyonları ve metan salınımlarında hiçbir fark 

gözlemlenmemiştir. Ortalama toprak karbon birikimini, geleneksel tarımda yılda 0 g/m2, organik tarımda 

yılda 8 g/m2 ve geleneksel toprak işlemesiz tarımda yılda 30 g/m2 olarak bulunmuştur. 

Karbon havuzu olarak toprağın bir sınırı olduğu için bu durum karbon dioksit emisyonları sorununa 

geçici bir çözüm olacaktır. Fosil yakıtların hızlı bir şekilde tüketilmesi önemli bir sorun oluşturmaktır. 

Foereid ve Høgh-Jensen (2004), organik tarımda karbon havuzu için bir senaryo geliştirmişlerdir. 

Simülasyonlar, ilk 50 yılda ortalama 10-40 g/cm2 oranında hızlı bir artış göstermiştir. Bu artış daha sonra 

dengelenerek ve 100 yıl sonunda istikrarlı bir birikim seviyesine ulaşmıştır. Her ne kadar organik tarım 

CO2'yi azaltmak için önemli bir seçenek olsa da, CO2 ve sera gazı emisyon azalımı ile ilgili uzun vadeli 

çözümler geliştirilmelidir. Genel olarak enerji tüketimini içeren daha genel bir değişim sağlanmalıdır. 

2.4. Enerji kullanımının nicel değerlendirmesi 

Doğrudan enerji kullanımı çoğunlukla yakıt ve elektrik kullanımını kapsamaktadır. Yakıt kullanımı 

hesaplanırken arazideki işlemler dikkate alınmaktadır. Elektrik; süt sağımı, suyun ısıtılması, sütün 

soğutulması, havalandırma ve ürünlerinin depolanması için kullanılmaktadır. Kurutma için enerji 
kullanımı dikkate alınmamıştır. Dolaylı enerji kullanımı, satın alınan mallar (kompost gübre, çiftli 

gübresi, konsantreler, silaj, ekim malzemesi), hizmetler (müteahhitler), binalar ve makineleri 

içermektedir. Satın alınan tüm mallar, ürün başına enerji katsayılarına sahipken, hizmetler, binalar ve 

makineler, finansal değerine veya ağırlığına göre enerji katsayılarına sahiptir (Tablo 2). Bitkisel üretim 

çiftliklerinde, binalara ilişkin enerji kullanımı dikkate alınmamıştır. Organik ve geleneksel süt çiftliğinde 

konsantreler için ayrı enerji katsayıları kullanılmıştır (M. Thomassen, Hayvan Bilimleri Grubu, 

Wageningen Üniversitesi Araştırma Merkezi). 
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ablo 2. Fosil yakıtlar, elektrik, ürünler, binalar ve makinelerin enerji katsayıları 

Enerji Enerji Katsayısı Birim 

Mineral N gübresi 43.0 MJ per kg N 

Mineral P gübresi 30.0 MJ per kg P 

Mineral K gübresi 10.0 MJ per kg K 

Dizel 48.2 MJ per kg 

Elektrik 9.5 MJ per kWh 

Yağ 46.6 MJ per kg 

Kaba yem 2.7 MJ per kg 

İnsan iş gücü, 

servisler 
10.6 MJ per € 

Tohum 19.6 MJ per € 

Makina amortisman 9.7 MJ per € 

Makina bakım 8.8 MJ per € 

Bina amortisman 7.9 MJ per € 

Traktör (4 çeker) 176.8 MJ per kg 

Traktör (2 çeker) 206.3 MJ per kg 

Diğer araçlar 163.4 MJ per kg 

Toprak işleme mak. 151.8 MJ per kg 

Diğer makineler 139.1 MJ per kg 

Tohum 7.5 MJ per kg 

Herbisitler 267.5 MJ per kg 

Fungusitler 176.0 MJ per kg 

İnsektisitler 217.4 MJ per kg 

 

2.5. Sera gazı emisyonlarının nicel değerlendirmesi 

Sera gazı emisyonları, Hollanda emisyon envanterinde kullanılan emisyon faktörleri prensibine 

göre hesaplanmıştır (Schils vd., 2006a; Schils vd., 2006b;Schils vd., 2007). Bunların çiftlik seviyesi 

hesaplamaların yetersiz olması durumunda, Solomon vd., 2007’ye göre daha ayrıntılı emisyon faktörleri 

kullanılmıştır. Metan emisyonları öncelikle gübre depolanmasını ve çiftlik hayvanlarının bağırsak 

fermantasyonları, sonra ise konsantreler, çim ürünleri ve mısır silajı için farklı emisyon faktörleri ile 

hesaplanmıştır. Doğrudan N2O emisyonları gübre yönetimine tabi tutulmuş, otlatma, gübre uygulaması, 

anız ve otlak yenilemesi sırasında N salgılanmıştır. Dolaylı N2O emisyonları, tarımda girdilerin veya N 

kayıplarının (NO3, NH3 ve NOx) üretimiyle ilişkilidir. Karbondioksit emisyonları, fosil yakıt kaynaklı 

enerji kullanımına bağlıdır. Yakıt tüketimi, elektrik kullanımı ve farklı dolaylı enerji kullanımı 

kategorileri için farklı emisyon faktörleri kullanılmıştır (Tablo 3) (Solomon vd., 2007). 
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Tablo 3. Sera gazı emisyonu katsayıları 

Madde 

Emisyon faktörleri 

Birim CO2 

(kg) 

N2O 

(g) 

CH4 

(g) 

Tüm tarım sistemlerinde 

Mineral N gübresi 2.5 7.9 - per kg N 

Mineral P gübresi 1.6 - - per kg P 

Mineral K gübresi 0.6 - - per kg K 

Dizel 74.3 - - per GJ 

Elektrik 59.0 - - per GJ 

Propan 64.0 - - per GJ 

Bulamaç uygulaması  - 10.0  per kg N 

Gübre uygulaması - 10.0 - per kg N 

NO3-N özütleme - 7.5 - per kg N 

NH3-N buharlaşma - 10.0 - per kg N 

NOx-N emisyon - 10.0 - per kg N 

Pulluk işleme - 10.0 - per kg N 

Süt çiftliğinde 

N atılımı sıvı bulamaç - 1.0 - per kg N 

N atılımı derin çukur - 20.0 - per kg N 

N atılımı otlak - 25.0 - per kg N 

Bulamaç uygulaması - 5.0 - per kg N 

Mısır anızı - 3.1 - per kg N 

Konsantreler - 10.0 - per kg N 

Kaba yem - 20.0 - per kg N 

Tahıl bitkisi anızı - 3.1 - per kg N 

Şeker pancarı anızı - 15.6 - per kg N 

Diğer bitkilerin anızı - 12.5 - per kg N 

Konsantre rumen fer. - - 20.0 per kg dm 

Çayır silajı rumen fer. - - 19.8 per kg dm 

Mısır silajı rumen fer. - - 16.4 per kg dm 

Otlak rumen fer. - - 19.8 per kg dm 

Depo. çiftlik gübresi - - 1.8 per kg 

 

2.6. Geleneksel ve organik sistemlerin karşılaştırılması 

Bazı geleneksel ve organik tarım sistemleri için veriler Tablo 4’te verilmiştir. Organik tarıma 

geçildikten sonra verimdeki azalma, en yüksek kışlık tahıllarda (% 47'ye kadar) en düşük ise yem bitkileri 

üretiminde gerçekleşmiştir (% 20). Bu durum organik tarım sistemine özgü, kısıtlı N takviyesiyle 

açıklanmaktadır. Hayvancılık performansındaki fark, süt ürünleri için düşük olmakta fakat sığır üretimi 

için çok yüksek olmaktadır. Geleneksel sığır eti üretimi düşük seviyede yapıldığından önemli bir yönetim 

eksikliği söz konusudur. 
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Tablo 4. Tarla (3,272 ha) ve otlak (2,402 ha) alanlarının yıllık alanı ve verimi 

Ürün 
Geleneksel Organik 

Verim (t/ha)  Alan payı(%) Verim (t/ha) Alan payı(%) 

Kışlık buğday 7.5 25.2 4.0 20 

Kışlık arpa  6.5 15.6 3.8 5 

Kışlık çavdar 5.4 3.0 3.5 5 

Yulaf 4.5 3.4 4.0 10 

Yazlık buğday - 0 4.0 10 

Yazlık arpa - 0 3.8 10 

Karışık tahıl - 1.6 - 0 

Kışlık kanola  3.2 20.1 2.0 5 

Bakla - 0 2.5 5 

Bezelye - 0 2.7 5 

Silajlık mısır 10.6 5.6 - 0 

Çim/yonca 9.5 4.5 7.6 20 

Ayrılan alan - 21.0 - 5 

Kalıcı otlak 9.5 - 7.6 - 

 

Ana üretim yöntemlerinin besin dengesi ve emisyonları önem derecesine göre ayrıntılı olarak 

verilmiştir. Tarlada baskın ürünlerin besin artıkları, toplam ürün ortalaması, geleneksel tarımda üretim 

fazlası ve organik tarımdaki eksiklikler Tablo 5’te gösterilmektedir. Canlı hayvan üretim modelleri için 

dengeler önemsiz bulunmuştur (Tablo 6). 
Tablo 5. Yaygın bitkilerin besin alanı dengesi ve genel ortalama (3,272 hektar) 

Yıl (kg/ha) Azot Fosfor Potasyum 

Geleneksel ortalama* 86.4 15.7 94 

Kışlık buğday 125 24 149 

Kışlık arpa 148 28 162 

Kışlık kanola 93 9.2 126 

Oraganik ortalama* -17.7 -4.0 -25.3 

Kışlık buğday -1.2 5.2 44 

Yazlık tahıl -24 -2.5 15 

Çim/yonca -95 -23 -196 

*Toplam ekilebilir alanla ilgili tüm ürünlerin ortalaması 

 

Tablo 6. Başlıca hayvan türlerinin N, P, K değerleri 

Yıl (kg/LU) 1) Azot Fosfor Potasyum 

Geleneksel ortalama 2) 57.1 1.2 -18.2 

Süt ineği 69.6 2.0 -3.1 

Sütten kesilmemiş inek 3) 31.5 -3.4 -23.9 

Entansif sığırı 60.7 -0.4 -10.7 

Düşük entansif sığırı 30.2 -8.3 -68.3 

Organik ortalama 2) 39.2 0.8 3.7 

Süt ineği 56.4 1.0 31.2 

Süt kesilmemiş inek ve öküz 22.2 -3.7 -24.8 

Et sığırı 42.7 1.0 11.5 
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1) LU: hayvancılık ünitesi 500 kg canlı ağırlığa eşittir 

2) Bölgedeki toplam hayvancılığın ortalaması 

3) 4 aylık olana kadar buzağı dahil 

Geleneksel tarımda bitkisel üretimde besin fazlalarının başlıca nedeni, kışlık buğday veri setinde 

gösterildiği gibi, gübre ile uygulanan N miktarının uygun bir şekilde değerlendirilmesi yapılmadan 

mineral gübrenin kullanılması olmuştur (Tablo 7). 
Tablo 7. Geleneksel ve organik tarımda kışlık buğdayın besin dengeleri 

Yıl (kg/ha) 
Azot Fosfor Potasyum 

Gel. Org. Gel. Org. Gel. Org. 

Çiftlik gübresi 144.0 90.8 37.5 24.4 198.0 113.4 

Mineral gübresi 165.3 0 23.1 0 91.6 0 

Toplam girdi 309.3 90.8 60.6 24.4 289.6 113.4 

Tane 144.6 72.0 26.8 14.0 36.0 19.9 

Sap 39.8 20.0 9.5 5.2 105.1 49.8 

Toplam çıktı 184.4 92.0 36.3 19.2 141.1 69.7 

Denge 124.9 -1.2 24.3 5.2 148.5 43.7 

 

Tablo 8'de görüldüğü gibi, ana hayvancılık sistemi süt üretimi, organik süt dengesi K için negatifte 

olsa bir K fazlalığı belirtmesine rağmen N ve P için geleneksel tarımda yüksek ürün fazlalıkları 

göstermemiştir. Her ne kadar mineral gübreler sadece geleneksel tarımda kullanılıyor olsa da, benzer 

şekilde yüksek N ve K fazlalığı, yemle alınan yüksek miktardaki besinlerin bir fonksiyonu olarak her iki 

sistemde de ortaya çıkmıştır. 
Tablo 8. Geleneksel ve organik tarımda mandıra otlak biriminin besin dengeleri 

Yıl (kg/LU) 1) 
Azot Fosfor Potasyum 

Gel. Org. Gel. Org. Gel. Org. 

Azot fiksasyonu 19.3 23.7 - - - - 

Mineral gübresi 49.6 - 6.5 - 15.8 - 

Alınan yem 41.4 19.4 6.2 2.8 16.7 5.8 

Alınan yerel yem 2) 18.5 55.3 2.8 6.4 17.0 54.7 

Saman 4.4 3.4 0.8 0.9 8.3 4.3 

Hayvanlar 0.5 - 0.1 - 0.1 - 

Toplam girdi 133.7 101.8 16.4 10.1 57.9 64.8 

Çiftlik gübresi 30.6 20.1 7.5 4.4 44.2 25.1 

Satılan çiftlik gübresi 6.6 - 2.0 - 9.8 - 

Süt, buzağı ve ıskarta inekleri 26.9 25.3 4.9 4.7 7.0 8.5 

Toplam çıktı 64.1 45.4 14.4 9.1 61.0 33.6 

Denge 69.6 56.4 2.0 1.0 -3.1 31.2 

1) LU - hayvancılık ünitesi 500 kg canlı ağırlığa eşittir 

2) Proje bölgesinde satın alınan kaba yemler. 

Geleneksel bitkisel üretimde fosil enerjinin kullanılması ve gaz emisyonu, organik tarımda iki 

kattan fazladır (Tablo 9). Özellikle, mineral N gübresi üretimi, büyük miktarda CO2 yayan yoğun bir 

enerji kaynağıdır. Her iki sistemde tahıl ürünleri için elde edilen veriler, Bockisch vd. (2000), Haas and 

Köpke (1994) and Haas vd. (1995), tarafından Almanya için hesaplanan ortalama verilerle eşleştirilir, 

fakat veriler geleneksel kışlık kolza tohumu için daha düşük, organik çim/yonca için daha yüksektir. 
Tablo 9. Yaygın bitkilerin yıllık alana bağlı abiyotik çevresel etkileri (3,272 ha) 
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Ürün 
Fosil enerji 

kullanımı (GJ/ha) 

Küresel ısınma 

potansiyeli 

(t CO2/ha) 

Amonyak 

emisyonu 1) 

(kg NH3/ha) 

Asitleşme 

(kg SO2/ha) 

Geleneksel ortalama 2) 12.22 2.80 20.7 44.1 

Kışlık buğday 17.88 3.87 33.6 70.9 

Kışlık arpa 16.32 3.62 32.9 68.7 

Kışlık kanola 12.68 2.93 17.1 37.2 

Oraganik ortalama 2) 4.95 1.20 9.8 21.3 

Kışlık buğday 6.18 1.32 17.3 36.0 

Yazlık tahıl 3) 5.05 1.03 12.6 26.6 

Çim/yonca 6.13 1.47 0 3.5 

    1) Gübre, bulamaç ve mineral gübre uygulamasına bağlı amonyak emisyonu 

    2) Toplam ekilebilir alanla ilgili tüm ürünlerin ortalaması 

    3) Yulaf, buğday ve arpa ortalaması 

Hayvancılıkta fosil enerji kullanımı, daha çok otlaklara uygulanan mineral N gübresi nedeniyle, 

geleneksel tarımda daha yüksektir. Ancak, metan emisyonları da buna benzer olduğu için, küresel ısınma 

potansiyelindeki fark, bitkisel üretimden daha azdır (Tablo 10). Amonyak emisyondaki farklılıklar ve bu 

nedenle oluşan asitleşme potansiyeli, daha uzun otlatma süresi, daha kısa gübre depolaması ve organik 

çiftliklerde mineral N gübresi kullanılmadığından, bitkisel ve hayvansal üretimde gözlenebilir. 
Tablo 10. Yaygın hayvancılık-otlak birimlerinin yıllık abiyotik çevresel etkileri (4,669 LU) 

Ürün 

Fosil enerji 

kullanımı 

(GJ/ LU) 

Metan 

emisyonu (kg 

CH4/LU) 

Küresel ısınma 

potansiyeli 

(t CO2/ LU) 

Amonyak 

emisyonu 1) 

(kg NH3/ LU) 

Asitleşme 

(kg SO2/ LU) 

Geleneksel ortalama 2) 9.59 92.1 3.68 36.5 70.7 

Süt ineği 12.61 107.5 4.54 37.6 75.5 

Sütten kesilmemiş inek 3) 7.97 126.2 4.18 37.7 75.2 

Entansif sığırı 8.51 92.8 3.33 40.4 30.5 

Düşük entansif sığırı 8.16 92.8 3.87 33.7 67.4 

Organik ortalama 2) 4.79 93.7 3.07 28.5 55.5 

Süt ineği 6.39 128.1 3.91 30.1 58.7 

Et sığırı 4.76 92.8 3.24 36.6 71.1 

Sütten kesilmemiş inek ve 

öküz 
2.76 97.9 3.00 22.1 43.1 

 1) LU - hayvancılık ünitesi 500 kg canlı ağırlığa eşittir 

 2) Bölgedeki toplam hayvancılığın ortalaması 

 3) 4 aylık yaşa kadar buzağı 

Tüm kategorilerde kışlık buğday ve sütte ürünle ilgili çevresel etkilerde bile organik tarımın üstün 

bir performans göstermesine rağmen, verimin daha düşük olduğu görülmektedir (Tablo 11). Benzer 

sonuçlar Bockisch vd. (2000) ve Haas vd. (1995) tarafından buğdayda fosil enerji kullanımı için ve 

Cederberg and Flysjoe (2004), De Boer (2003) and Haas vd. (2001) tarafından sütle ilgili çevresel etkiler 

için elde edilmiştir. 
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Tablo 11. Geleneksel buğday ve organik kışlık buğday ile otlak üretiminde ürüne bağlı abiyotik çevresel etkiler  

Ürün Birim 
Kışlık buğday Süt 

Gel. Org. Gel. Org. 

N dengesi g N/kg 16.65 -0.302 11.370 9.637 

P dengesi g P/kg 3.242 2.605 0.334 0.162 

Fosil enerji 

kullanımı 
(MJ/ha) 2.384 1.546 2.062 1.092 

Küresel ısınma (kg CO2/ha) 0.516 0.330 0.567 0.449 

Amonyak 

emisyonu 
(g NH3/ha) 4.486 4.333 6.157 5.144 

Asitleşme (g SO2/ha) 9.453 9.004 12.350 10.040 

 

3. Sonuçlar 

Enerji verimliliği ve enerji tasarrufu: Organik tarımda, enerji verimliliği (çıktı/girdi) geleneksel 

tarımdan çok daha iyi performans göstermektedir. Geleneksel tarımda, ekilen tarlaların her biriminde en 

yüksek net toplam enerji üretimi gerçekleşmektedir. 

CO2 ve sera gazının azaltılması: Organik tarım, sera gazının azaltılması ve bir karbon havuzu 

sağlanması için önemli bir yöntemdir. Fakat karbon havuzu için toprağın belirli bir sınırı vardır.  Doğru 

yapılan organik tarım, enerji tüketimini, CO2 ve diğer sera gazı emisyonlarını azaltmanın yanı sıra toprak 

sağlığını ve biyolojik çeşitliliği korumaktadır.  Organik tarımın topraklarda karbon birikimi sağlaması ve 

birincil ekosistemlerin azaltılarak temizlenmesi en önemli etkilerindendir. Organik tarım sistemleri, hem 

sera gazı salınımlarını azaltmak hem de topraktaki karbon birikimini artırmak için doğal bir potansiyele 

sahiptir. Organik sistemlerin bu potansiyel katkısı besinlerin korunmasını sağlar. Dolayısıyla tarımda 

doğrudan oluşan sera gazı emisyonlarının tek kaynağı olan topraklardaki N2O emisyonlarının azaltılması 

gerekmektedir. Dolaylı sera gazı emisyonları ise, mineral gübrelerden kaçınarak azaltılabilmektedir. Sera 

gazı emisyonlarının azaltılması için bu potansiyeller ve sürdürülebilirlik ancak organik tarım yönetiminin 

nitelik olarak değerlendirmesiyle belirlenebilir. CO2 emisyonlarıyla ilgili uzun vadeli çözümler ve yeni 

enerji koruma yöntemleri geliştirilmelidir. 
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Özet 

Fibroblast büyüme faktörleri (FGF'ler), omurgalılarda yaklaşık 22 üye içeren oldukça korunmuş 

bir süper familya proteinidir. Ayrıca, FGFler, heparin ve hücre dışı heparan sülfat proteoglikanları 

(HSPG'ler) ile etkileşerek FGF reseptörlerine (FGFR) bağlanmayı ve aktivasyonunu kolaylaştırırlar. 

Temel FGF (bFGF) olarak da bilinen fibroblast büyüme faktörü-2 (FGF2), çeşitli embriyonik ve erişkin 

hücre tiplerinde bulunan çok işlevli bir büyüme faktörüdür. Bu büyüme faktörü, tirozin kinaz reseptörleri 

vasıtasıyla etki eder ve hücre kendini yenileme, hücre yaşlanmasının inhibisyonu, hücre farklılaşması ve 

migrasyon, yara iyileşmesinin uyarılması ve anjiyogenezin teşvik edilmesi de dahil olmak üzere çeşitli 

fonksiyonlar sergiler. Buna ek olarak, FGF-2, homeostatik fonksiyonlar ve doku rejenerasyonu için 

önemlidir. FGF-2'nin biyolojik aktiviteleri doku mühendisliği, klinik uygulama veya kök hücre 

araştırmasında kullanılmaktadır. Bu amaçla, bu proteinin rekombinant olarak da üretim çalışmaları 

yapılmaktadır.  Escherichia coli (E. coli), heterolog proteinlerin düşük maliyetli ve yüksek seviyede 

üretimi için en sık kullanılan prokaryotik ekspresyon sistemidir. Bu makalede; FGF-2 geninin insan 

genomundan izolasyon ve amplifikasyonunu sağlayacak biyoinformatik çalışmalarla yeniden dizayn 
edilmiştir. E.coliden yüksek oranda FGF-2 üretimi elde etmek için başlangıç kodonuna ek olarak S.Tag  

ve Trx (Thioredoxin) fusion rekombinant proteinleri eklenmiştir.Böylece elde edilen rekombinant E coli 

ile yüksek verim ve saflıkta FGF-2 proteini üretimi gerçekleşebilecektir.  

Anahtar Kelimeler : Fibroblast büyüme faktörü, Rekombinant Escherichia coli, FGF-2 

 

1. GİRİŞ 

FGF ailesi her biri fgf tirozin kinaz resöpterlerine ligand olarak bağlanmış birçok farklı genleri 

içer-mektedir. Bu protein ailesi ilk kez 1973 de hipofiz salgılarında tanımlanmıştır. Bir inek beyninde 

aynı protein gözlemlenmiştir ve bu aktivite daha sonra beynin fibroblast mitojenik aktivite oluşumuna 

müsait bir alan olduğunu tanımlayan 1939 tarihli bir gözlemle ilişkilendirilmiştir.  FGF’ nin izoelektrik 

noktalar tarafından ayrıştırıldığında biri asidik diğeri bazik olmak üzere iki ana uca bölündüğü 

keşfedilmiştir. Bunlar daha sonra asidik FGF (aFGF ya da FGF-1) ve bazik FGF (bFGF ya da FGF-2) 

olarak isimlendirilmişlerdir. 

Bu noktadan sonra küçük kümelerde bulunan genomlarda ayrıksı biçimde bulunan 22 FGF gen 

tanımlanmıştır. FGF-7’ nin genom üzerinde 16 noktada aktif segmentleri olduğu gibi, bazı FGF’ ler 

birden fazla aktif yere sahiptir. Bu gerçeklerle gen ve kromozomların zaman içerisinde replikasyon ve 

yer değişimine sahip oldukları savını desteklemektedir. Bu genler birleşme yoluyla ve IRES‘ lerde 

(ribozomal tanıma bölgeleri ) çok daha farklı nitelikte yapılara ve fonksiyonlara sahip olmaktadır.  

FGF-2 ve FGF-3, 5’  CUG u alternatif başlatım alanında kullanarak proteni  5’ birim büyüten IRES 

aktivitesini sunar. Diğer FGF’ ler de aynı zamnda alt ekson birleşimleriyle daha ileri nitelikteki 

proteinlerin oluşumuna izin vermektedirler. DNA nın kod bölümü 3 exon dan oluşmaktadır. Exon 1 5’ 
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CUG başlatım alanına sahip FGF’ ler gibi göze çarpan istisnalara rağmen başlangıç okuma metioninini 

içerir. FGF’ler kendilerinin dış salgı benzeri şeklinde davrandıklarını gösteren dikkat çekici 

aminoterminal salgı bölgelerine sahiptirler. FGF-9, 16 ve 20 bu aminoterminal salgı işaretlerinden 

yoksundur. 

FGF-1 ve 2 de aminoterminal işaretinden yoksun olmasına rağmen bunların nükleer lokalizasyon 

sinyali vardır. FGF’ nin bütün türleri bir organizmanın yaşam döngüsünün farklı zamanlarında ortaya 

çıkar. Kimisi (FGF-3, 4, 8, 15, 17, 19) sadece organizmanın gelişim evresinde ortaya çıkarken diğerleri 

bütün ömrü boyunca üretir. (FGF-1, 2, 5, 6, 7, 9, 14, 16, 18, 20, 23) 

 

 

                                                  

                                                      Şekil: 1 FGF ailesi 

Sonuç olarak bu genler ve protein üretimleri yaşamın gelişim dönemlerinde  alternatif üretim, 

alternatif başlatım, salgı, özgünlük gibi düzenleme metodlarına dayanan eşit ve çeşitli rollere sahip 

görünmektedirler. Bu proteinler zararlı fenotiplerin ve kontrol edilemeyen gelişimi engellemek için 

düzenleme yeteneğine sahiptir. 

Esherichia Coli ( E. coli), heterolog proteinlerin düşük maliyetli ve yüksek seviyede üretimi için 

en sık kullanılan prokaryotik ekspresyon sistemidir. 

Bu makalede; FGF-2 geninin insan genomundan izolasyon ve amplifikasyonunu sağlayacak PCR 

primer dizileri biyoinformatik çalışmalarla yeniden dizayn edilmiştir. E.coliden yüksek oranda FGF-2 

üretimi elde etmek için başlangıç kodonuna ek olarak S.Tag  ve Trx (Thioredoxin) fusion rekombinant 

proteinleri eklenmiştir. 

 

2. MATERYAL VE METOD 

2.1 Kodon Seçimi ve Gen Sentezi 

Kodon optimizasyonu için FGF-2 genine S. Tag ve TRx genine ait protein sekansı 

‘https://www.ncbi.nlm.nih.gov/protein’  FGF-2 , S. Tag ve TRX’e ait mRNA dizisi 

‘‘https://www.ncbi.nlm.nih.gov/nucleotide’’ database inden FASTA formatında alıntılandı.   
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Söz Konusu gene ait mRNA sekans dizisi ‘Jawa kodon adaptasyon tool (JCAT)’ da işlenerek ilgili 

aminoasit sekansları NCBI protein database de ‘FGF -2 protein sekansı’ dizisinin FASTA formatı ile 

karşılaştırılıp Jcat ve NCBI sekans dizileri ile ilgili aminoasitlerin sentezlenmesine aracılık eden mRNA 

dizisi belirlendi. 

 

 

           Şekil:2 Sekans öncesi adaptasyon                                        Şekil: 3 Sekans sonrası adaptasyon 

 

FGF-2 Geninin insan genomundan izolasyon ve amplifikasyonunu sağlayacak PCR primer dizileri 

dizayn edilerek dizilere esas sekanslar https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi online software i ile 

blastlanarak bölge spesivitesini sağlayacak özellikte ve uzunlukta primerler dizayn edildi. 

 

 

2.2 Optimize edilmiş FGF-2 Geninin pET-32a vektörüne alt klonlanması 

 
• pET-32a (+) vector 

• EcoRI, BamHI 

• alkaline phosphatase (Fermentas, Lithuania) 

• primerler (M13-20): 5'-GTAAAACGACGGCCAGT-3' ileri ve 5'-GGAAACAGCTATGACCATG-3' ters 

primerleri 

• % 1 agaroz (CinnaGen, İran) jel. 

• Jel ekstraksiyon kiti (Roche, Germany). 

• T4 DNA ligaz (Fermentas, Litvanya) 

• 5'-TCAGTGGTGGTGGTGGTG-3 'ileri ve 5'-GGGAATTGTGAGCGGATAAC-3' ters primerleri 

• E. coli TOP10 

 

2.3 Shake Flask Üretim Optimizasyonu 

 

Deneyimizde en iyi ortamın TB( terrifik broth) besi yeri olduğunu biliyoruz. En uygun ekspresyon 

süresini belirlemek için, SDS-PAGE (sodyum dodesil sülfat-poliakrilamid jel elektroforezi)  analizi 
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yapıldı ve numuneler, değişik zaman dilimlerinde kültürün üremesi için indüksiyondan 2, 4, 6 ve 24 saat 

sonra toplandı. 
 

 

2.4 FGF-2 İfade Düzeyinin Tahmini 

• Kültür örnekleri, shake-flask üretimi boyunca çeşitli zaman dilimlerinde toplanmış ve santrifüjlenmiştir. 
• Pelletleri -20 ° C'de dondurduktan sonra, 500 mikroL TE tamponu ve 250 mikroL SDS-PAGE yükleme  solüsyonu 

içinde yeniden süspanse edildi. 
• Kuvvetli vortekslemeden sonra, buz üzerinde sonikasyon ile kromatin yapısı bozuldu. 
• Süspansiyonlar santrifüj edildi ve % 12 SDS-PAGE jelleri ve protein bantlarına yüklenmiş olan süpernatant 

Coomassie parlak mavi boyaması ile gözlendi. 

 

FGF-2'nin Afinite Kromatografisi ile Saflaştırılması   

• Dondurulmuş hücre topakları 10 mL B tamponu içinde yeniden süspanse edildi ve buz üzerinde ultrasonikasyon 
ile bozuldu. 

• 4 ° C'de 35 dakika boyunca 13.200 rpm'de santrifüjden sonra, daha önce tampon A ile dengelenmiş Ni- 
• NTA reçine sütunlarına berrak süpernatantlar uygulandı. 
• Sütunlar üç kez tampon C ile yıkandı ve bağlı rekombinant proteinler D tamponu ile elüte edildi. 
• Saf füzyon proteinini ihtiva eden elute fraksiyonlar, fosfat tamponlu saline (PBS; pH = 7.4) karşı 37 ° C'de gece 

boyunca diyaliz edildi. Rekombinant proteinin saflığı SDS-PAGE analizi ile doğrulandı. 
• Western Bloth analizi yaparak protein solüsyonunda, aradığımız proteinin olup olmadığını ve varsa ne kadar 

olduğunu anlamak için kullandık. 
 

2. SONUÇ 

 

Bu çalışmada insan FGF-2-gen bazlı E. coli tercih edildi. 

Sıcaklık, rekombinant protein ifadesiyle ilişkili önemli parametrelerden biridir. Sıcaklığın FGF-2 

ifadesi üzerindeki etkisini araştırmak için pET32-FGF-2 bir standartta yetiştirildi. Kültür; 25, 30, 37 ve 

42 ° C gibi değişik sıcaklıklarda inkübe edildi. Ürünün seviyesi SDS-PAGE ile analiz edildi. 

Sonuçlarımız, nispeten yüksek bir protein ifadesi olduğunu ortaya koydu. 

Füzyon FGF-2, denaturasyon ortamında Ni-afinite kromatografisi ile saflaştırılmış, ve 

saflaştırılmış affinity proteinleri ise SDS-PAGE ve Western blot ile analiz edilmiştir. SDS-PAGE analizi 

~ 36.5 kDa  rekombinant proteinin spesifik bir ölçüde ayrıştırılmış bir fraksiyon olduğunu ortaya 

koymuştur. Western blot analizi ise rekombinant FGF-2 proteinini indüksiyondan 6 saat önce ve 

sonrasının aktarımını göstermiştir.  
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Şekil:4 A, M,  1. çizgide protein moleküler standart ağırlığı , saflaştırılmış FGF-2; B,2. çizgide rekombinant FGF-2'nin 

western blotlanması; ,BL21 / pET-32a (negatif kontrol); İndüksiyondan önce BL21 / PET-FGF-2; şerit3, BL21 (DE3) / PET-FGF-

2 indüksiyondan 4 saat sonra; C, standart FGF-2 ve füzyon FGF-2'nin MTT analizi 

 

3. TARTIŞMALAR 

Bir mitojenik polipeptit olan  temel FGF sığır beyni ve hipofiz bezi aracılığıyla tanımlanmıştır. 

Yara iyileşmesi kök hücre araştırması doku rejenerasyonu gibi farklı uygulamalarda gerekli olan bu 

büyüme faktörünün  yüksek miktarlarda aktarım ve arındırılması izolasyondaki zorluk ve çok yüksek 

miktarlarda bFGF ye ihtiyaç duyulması sebebiyle kaynakların kullanabilirliği sınırlı olmaktadır. 

Bir rekombinant bFGF yi üretmek için, çeşitli konakçılar: E. coli, bacillus subtilis, pichia pastoris, 

soya fasulyesi tohumları, ipekböceği (bombyx mori L) ve pirinç tohumu kullanılmıştır. 

(27-30). Bu çalışmada FGF-2 rekombinant proteininin aşırı üretimi için bu deneyde  bir E. coli aktarım 

sistemi kullanılmıştır. Bu sistem heterolog rekombinant ptoteinini aktarırken; maliyet etkinliği, zaman 

tasarrufu, kolay kültüre edilme, hızlı büyüme ve rekombinant proteininin kolay geri kazanımı gibi 

avantajlar sunmaktadır. Bazı çalışmalar E. coli aktarım sisteminin düşük bFGF ile ilişkili olduğunu 

göstermiştir. 
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Özet 

Her yeni gün değişen ve gelişen teknoloji ile birlikte tekstil endüstrisinde de ürünlerin dış etkenlere karşı daha 

dayanıklı olarak üretilmesi amaçlanmaktadır. Bu nedenle kullanılan kimyasallar ve boyalar daha kalıcı ve etili 

olmaktadır. Üretim sonrasında açığa çıkan atıksular oldukça renklidir ve alıcı ortam deşarj standartlarını sağlamak 

için etkili bir artım gerektirir. Kullanılan kimyasalların biyolojik olarak parçalanmasının güç olması bir fiziksel 

arıtım metodu olarak Adsorpsiyon prosesini öne çıkarmaktadır. Bu çalışma kapsamında, renk giderimi adsorbent 

olarak ham bentonit kullanılarak kesikli ve kolon çalışmaları ile araştırılmıştır. Kesikli yürütülen çalışmalarda, 

temas süresi, adsorbent dozu, pH, boya konsantrasyonu ve sıcaklık gibi parametrelerin adsorsiyon prosesine etkisi 

belirlenmiştir. Kolon çalışmasında, ham bentonit atık bir plastik ile sabitlenerek absorbent olarak kullanılmıştır. 

Adsorsiyon prosesine adsorbentin partikül boyutunun ve yatak yüksekliğinin etkisi belirlenmiştir. Kolon 

çalışmasında, 500 µm-1mm boyutlu ham bentonit ile 330 dk sonunda C/Co değeri 0,6 iken, 300-500 µm boyutlu 

ham bentonit ile 240 dk sonunda C/Co değeri 0,44 olarak bulunmuştur. 

 

Anahtar kelime: Adsorpsiyon, Renk giderimi, Bentonit, Kolon çalışması 

 

1. GİRİŞ 

Farklı sınıfta pek çok boyar madde birçok endüstri tarafından ürünlerin renklendirilmesi için kullanılır. Kullanılan 

boyar maddeler proses sonrasında oluşan atıksuların hayli renkli olmasına neden olur. Son yıllardaki teknolojik 

gelişmelerle birlikte boyalar genellikle oksitleyici ajanlara, ısıya ve ışığa dayanıklı olarak üretilirler ve biyolojik 

olarak parçalanmazlar (Kandisa ve ark., 2016; Ngulube ve ark., 2017). Bu nedenle doğada birikirler. Oluşan bu 

renkli atıksuların doğrudan ya da uygun şekilde arıtılmadan alıcı su kütlelerine deşarj edilmesi çevrede zararlı 

etkilerin oluşmasına neden olur.Yüzey sularındaki bu boyalar bariyer etkisi oluşturarak güneş ışığının suya nüfuz 

etmesini ve su kütlesinin havalandırılmasını önleyerek fotosentetik aktivitenin azalmasına ve sucul yaşamın zarar 

görmesine neden olur (Bendaho ve ark., 2017). Boyaların giderimi için fiziksel kimyasal ve biyolojik pekçok 

yöntem uygulanmıştır (Huang ve ark., 2017). Boyaların biyolojik olarak parçalanmasının güç olması, etkili ve 

ekonomik bir fiziksel arıtım metodu olan Adsorpsiyon prosesini ön plana çıkarmaktadır. Bilinen en iyi 

adsorbentlerden biri aktif karbondur. Aktif karbon oldukça yüksek yüzey alanı sayesinde etkili bir adsorbenttir 

ancak pahalı olması ve rejenerasyon gerektirmesi nedeniyle daha ucuz ve etkili adsorbent arayışı doğmaktadır. Bu 

nedenlerle yapılan önceki çalışmalarda bol bulunur ve ucuz doğal maddeler (kil mineralleri, uçucu küller) ya da 

atık maddeler (meyve sebze kabukları, zirai atıklar, atık çamurlar) adsorbent olarak araştırılmıştır (Huang ve ark., 

2017). Bu çalışmada adsorbent olarak ham bentonit kullanılarak Dorasyn Red C2B sentetik asit boyanın renk 

giderimi üzerine temas süresi, adsorbent dozu, pH, boya konsantrasyonu ve sıcaklık parametrelerinin etkisi 

araştırılmıştır. Ayrıca bentonit atık plastik içerisine sabitlenerek kolon çalışmasında adsorbent olarak kullanılmış, 

yatak yüksekliğinin ve partikül boyutunun etkisi belirlenmiştir. 

 

2. MATERYAL VE METOD 

Bentonit numunelerinin partikül boyutu <45 μm olacak şekilde elenmiş ve nem almayacak şekilde desikatörde 

muhafaza edilmiştir. Bentonitin kolon çalışmalarında adsorbent olarak kullanılması için PS türü bir atık plastik 

kloroform içerisinde çözülmüş ve ağırlıkça 1/1 oranında bentonit eklenerek karıştırıldıktan sonra kloroform 

uçurulmuştur. Elde edilen malzeme öğütülerek küçük boyutlu (KB, partikül boyutu 300 µm-500µm) ve büyük 
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boyutlu (BB, partikül boyutu 500µm- 1000 µm) malzeme olarak adlandırılmış ve kolon çalışmalarında adsorbent 

olarak kullanılmıştır. Sentetik olarak hazırlanan boya çözeltisinin spektrofotometre ile belirlenen λmax değeri 516 

nm’dir. Adsorpsiyon deneyleri, 30 ml’lik şişelerde 0,005-0,2g adsorbent dozunda 0,5-100 mg/L boya 

konsantrasyonunda 10-50 ºC sıcaklıkta 60 dakika temas süresinde orbital inkübatörde karıştırılarak kesikli olarak 

yürütülmüş, elde edilen sonuçlar non-lineer regrasyon analizi ile çözümlenmiş Pseudo I. ve II. Derece reaksiyon 

kinetiği modelleri kullanılarak belirlenen parametrelerle uyumluluğu değerlendirilmiştir. Çözelti pH'ı NaOH ve 

HCl eklenerek ayarlanmıştır. Temas süresi sonrasında numuneler santrifüj edilmiş ve üst suyun UV adsorbansı, 

516 nm'de HACH DR 5000 UV visible spektrofotometre kullanılarak ölçülmüştür. Kolon çalışması, sabit yataklı, 

1 cm çaplı musluklu cam kolonda gerçekleştirilmiştir. 100 mg /L sentetik boya çözeltisi, 2,2 ml/dk akış hızıyla 

peristaltik pompa vasıtasıyla kolona pompalanmıştır. 5-330 dk temas süresinde 10 cm, 20 cm yatak yüksekliği ve 

partikül boyutu etkisi belirlenmiştir. Çıkış suyu santrifüj edilerek üst suyun Abs değerleri ve konsantrasyonları 

belirlenmiştir.  

 

Adsorpsiyon kapasitesini belirlemek için kullanılan denklem aşağıdaki şekildedir:  

 

qe=(C0–Ce)v/w          (1)  

 

qe, adsorbent tarafından adsorplanan boya miktarını (mg g-1), C0 ve Ce, sırasıyla giriş ve denge boya 

konsantrasyonunu (mg L-1), v çözelti hacmini (mL), w kullanılan adsorbentin kütlesini (g) ifade eder 

(Baskaralingam, 2006). 

 

3. SONUÇ  

3.1 pH Etkisi 

 

Adsorpsiyon prosesinin en belirleyici parametrelerinden biri çözeltinin pH değeridir. Anyonik boyaların 

adsorpsiyonunda solüsyon pH değeri yüksek olursa hidroksil (OH-) iyonları boya anyonları ile rekabete girer. 

pH’ın artmasıyla negatif yüklü bölgeler artar ve pozitif yüklü bölgeler azalır, adsorbent üzerindeki negatif yüklü 

yüzey bölgeleri elektriksel itmeden dolayı boya anyonlarının adsorpsiyonunu tercih etmez (Özcan ve Özcan, 

2004). pH değerinin adsorpsiyon kapasitesi üzerine etkisi Şekil 1’de görülmektedir. pH 1,1 değerinde en yüksek 

adsorpsiyon kapasitesine ulaşılmıştır. pH değerinin artması adsorpsiyon kapasitesinin azalmasına neden olmuştur. 

Düşük pH değerlerinde bentonitin yüzeyi protonlanarak daha fazla anyonik boya tutulmasına dolayısıyla 

adsorpsiyon kapasitesinin artmasına neden olmuştur.  

 

Şekil 1. pH değişiminin ham-bentonitin Dorasyn Red C2B adsorpsiyon kapasitesi üzerine etkisi  
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3.2 Temas Süresi Etkisi 

 

Temas süresinin adsorpsiyon kapasitesi üzerine etkisi Şekil 2’ de görülmektedir. 5-300 dakika temas süresince ilk 

5 dk içerisinde adsorpsiyon hızlı bir şekilde gerçekleşerek dengeye ulaşmış ve 300 dk sonunda adsorpsiyon 

kapasitesinde bir artış meydana gelmemiştir.  

 

 

Şekil 2. Temas süresinin ham-bentonitin Dorasyn Red C2B adsorpsiyon kapasitesi üzerine etkisi  

 

3.3 Adsorbent Dozunun Etkisi 

 

Adsorbent dozu arttığında yüzey alanı artar ve boya anyonlarının tutulacağı daha çok adsorpsiyon alanı oluşur. Bu 

nedenle adsorbent dozu arttıkça adsorpsiyon kapasitesi de artar (Akbal, 2005; Baskaralingam ve ark., 2006). 

Adsorpsiyon kapasitesi üzerine adsorbent dozunun etkisi Şekil 3’de görülmektedir. Adsorbent dozunun artması 

adsorpsiyon kapasitesini artırmıştır. Adsorbent dozu 0,005–0,2 g aralığında artırıldığında 0,05 g adsorbent dozuna 

kadar adsorpsiyon kapasitesinin artışı net bir şekilde görülmektedir. Bu aralıktaki düşük adsorbent dozlarından 

dolayı aktif yüzey alanı da düşüktür. Artan adsorbent dozu ile aktif yüzey alanı artmış, boya moleküllerinin 

adsorpsiyonu da artmıştır. 

 

 

Şekil 3. Adsorbent dozunun ham-bentonitin Dorasyn Red C2B adsorpsiyon kapasitesi üzerine etkisi  
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3.4 Kinetik Çalışmalar 

 

Tablo 1’de farklı başlangıç boya konsantrasyonlarında (5-100mg/L) belirlenen Pseudo I. ve II. derece kinetik 

sabitleri görülmektedir. Boya konsantrasyonu arttıkça deneysel olarak elde edilen qe değerleri artmıştır. 100 mg/L 

boya konsantrasyonunda 18,923 mg/g en yüksek qe değerine ulaşılmıştır. Deneysel verilere bağlı olarak 

hesaplanan kinetik Pseudo I. ve II. derece kinetik modellerinden elde edilen qe değerlerinin de konsantrasyon artışı 

ile arttığı görülmektedir. Deneysel verilerin Pseudo II. derece kinetik modele daha iyi uyum sağladığı 

görülmektedir. Boya konsantrasyonun artması kinetik hız sabitlerinin k1 ve k2 azalmasına neden olmuştur. 

 

Tablo 1. Farklı başlangıç konsantrasyonlarında belirlenen Pseudo I. derece ve Pseudo II. derece kinetik sabitleri 

(k1; dk–1 ve k2; g mg-1 dk-1, qe; mg/g) 

 
 

Tablo 2’de farklı başlangıç sıcaklıklarında (10-50 °C) belirlenen Pseudo I. ve II. derece kinetik sabitleri 

görülmektedir. Başlangıç sıcaklığının artışının deneysel qe değerleri üzerine etkisi ihmal edilebilir. Deneysel 

olarak elde edilen en yüksek qe değeri 10 °C sıcaklıkta 19,220 mg/g ‘dır. Benzer bir çalışmada, Özcan ve ark., 

(2007), sıcaklık artışının adsorplanacak molekülün toplam enerjisini artırdığını neticesinde desorpsiyon eğiliminin 

arttığını ve bu nedenle adsorpsiyonun düşük sıcaklığı tercih ettiğini belirtmişlerdir. Deneysel veriler Pseudo II. 

derece kinetik modelle daha uyumludur. k1, hız sabitinin değeri 10 ila 40 °C arasında artarken, 50 °C sıcaklıkta 

azalmıştır. k2, hız sabitinin değeri ise 10 ila 30 °C arasında artarken, 40 ve 50 °C sıcaklıklarda azalmıştır. 

Tablo 2. Farklı başlangıç sıcaklığında belirlenen Pseudo I. derece ve Pseudo II. derece kinetik sabitleri (k1; dk–1 

ve k2; g mg-1 dk-1, qe; mg/g) 
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3.5 Kolon Çalışması 

 

Atık plastik ile sabitlenmiş ham bentonitin farklı iki boyutta, adsorpsiyon eğilimleri farklılık göstermektedir. Şekil 

4’de BB ham bentonitin boya adsorpsiyonu ile elde edilen Ct/C0 değerleri, Şekil 5’de ise KB ham bentonitin boya 

adsorpsiyonu ile elde edilen Ct/C0 değerleri görülmektedir. BB ham bentonit 20 cm yatak yüksekliğinde KB ham 

bentonit ise 10 cm yatak yüksekliğinde kolona yüklenmiştir. KB ham bentonitin ilk 45 dk içerisinde C t/C0 değeri 

0,012 iken, BB ham bentonit ile elde edilen Ct/C0 değeri 0,18’ dir. BB ham bentonitin 330 dk sonunda, KB ham 

bentonitin ise 240 dk sonunda çıkış debisi azalmıştır. Adsorbentin partikül boyutunun artması akış hızının ve 

adsorpsiyon kapasitesinin artmasını sağlamıştır. 

 

Şekil 4. BB ham-bentonit ile yürütülen adsorpsiyon prosesi süresince giriş boya konsantrasyonun çıkış boya 

konsantrasyonuna oranı (adsorbent miktarı 6 g, akış hızı 2.2 ml/dk, yatak yüksekliği 20 cm, pH 1.1) 

 

 

Şekil 5. KB ham-bentonit ile yürütülen adsorpsiyon prosesi süresince giriş boya konsantrasyonun çıkış boya 

konsantrasyonuna oranı (adsorbent miktarı 6 g, akış hızı 2.2 ml/dk, yatak yüksekliği 10 cm, pH 1.1) 
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4. TARTIŞMA  

Bu çalışmada, bir asit boya olan Dorasyn Red C2B'nin ham bentonit ile adsorsiyonu kesikli ve kolon çalışmaları 

ile araştırılmıştır. Ham bentonitin Dorasyn Red C2B adsorpsiyonu düşük pH değerlerinde (yaklaşık 1,1) daha 

yüksektir. Asidik koşullarda bentonit yüzeyi protonlanmış ve boya anyonlarının elektrostatik çekimden dolayı 

adsorpsiyonu artmıştır. Adsorbent dozunun artması adsorpsiyon kapasitesini artırmıştır. Kinetik çalışmalar, 

deneysel verilerin Pseudo II. Derece modele iyi uyduğunu göstermiştir. Boya konsantrasyonun artışı deneysel 

olarak belirlenen qe değerlerinin artmasına reaksiyon hızının azalmasına neden olmuştur. Başlangıç sıcaklığının 

artışının adsorpsiyon kapasitesi üzerine etkisi ihmal edilebilir. Kolon çalışmasında plastiğe sabitlenmiş ham 

bentonitin partikül boyutunun küçülmesi ile renk giderimi artış göstermemiştir. Atık plastiğe sabitlenmiş BB ham 

bentonit kolon çalışmasında tıkanıklık oluşturmamış ve daha yüksek renk giderimi sağlamıştır.  
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Abstract 

 Utilization of non-linear loads have been increasing in recent years. Non-linear loads generates 

harmonic currents that adversely affect the electric grid. The harmonic currents leads to distortion of 

voltage waveform. It may also results in faulty operation of equipment and economical losses. SAPFs 

are used to compensate the harmonic currents generated by non-linear loads and reduce the impact of 

harmonic currents on electric grid. SAPF uses VSI to compensate the harmonic currents, and it behaves 

as a current controlled source. The control of SAPF is the most crucial part of harmonic compensation. 

In literature, many control methods applied and investigated for compensation performance of SAPFs. 

Thus, this paper compares harmonic current compensation performances of two linear controllers, which 

are PI controller and PI+HC controller. The control algorithms has been presented for both PI and PI+HC 

controllers. In order to compare the performance of the controllers, a three-phase 10-kVA SAPF system 

has been implemented in a simulation environment. 

Keywords: Active power filter, current controller, PI controller, PI+HC controller 
1. INTRODUCTION  

Penetration of non-linear loads has been progressively increasing in electrical power systems in recent years. The 

non-linear loads produce harmonic currents that results in pollution of electric grid and economical loss (Akagi, 

2005; Singh, Al-Haddad, & Chandra, 1999). Moreover, the distorted electrical grid voltage has adverse influence 

on operation of critical loads. IEEE Std. 519 and IEEE Std. 1547 specify the limits of the harmonic currents in 

order to ensure power quality in electric grid ("IEEE Recommended Practices and Requirements for Harmonic 

Control in Electrical Power Systems," 1993; "IEEE Standard for Interconnection and Interoperability of 

Distributed Energy Resources with Associated Electric Power Systems Interfaces," 2018). Passive filters (PFs) 

and active power filters (APFs) are utilized in industrial applications to reduce harmonic currents generated by 

non-linear loads (Akagi, 2005; Liang & Ilochonwu, 2011). PFs have been connected in parallel to non-linear load 

and tuned to specific current harmonic current, 5th, 7th, etc. To compensate each harmonic current, a specific PF is 

required to designed and connected in parallel to the load, which leads to bulky system (Motta & Faundes, 2016). 

On the other hand, APFs use voltage source inverter (VSI) to compensate the harmonic currents emerged from 

non-linear loads. The harmonic currents are generated through switching gates of VSI (El-Habrouk, Darwish, & 

Mehta, 2000; Tan, Bayindir, Cuma, & Tumay, 2017).  

   Shunt APF (SAPF) is a controlled harmonic source and connected in parallel with the non-linear loads to inject 

harmonic currents (Thomas, Haddad, Joos, & Jaafari, 1998). The control of SAPF is main task of generation of 

harmonic currents. A control algorithm controls the injected harmonic currents and it directly affects the 

performance of SAPF. There are various control method proposed in literature (Bojoi et al., 2005; Goestan, 

Monfared, & Guerrero, 2013; Lascu, Asiminoaei, Boldea, & Blaabjerg, 2007; Rodriguez et al., 2008; Teodorescu, 

Blaabjerg, Liserre, & Loh, 2006; Xie, He, Yan, Chen, & Yang, 2012). Most of these methods are linear control 

and usually employed in dq (synchronous) reference frame.  

This paper compares harmonic current compensation performances of two linear controllers, which are PI 

controller and PI+HC controller. The control algorithms has been presented for both PI and PI+HC controllers. In 

order to compare the performance of the controllers, a three-phase 10-kVA SAPF system has been implemented 
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in a simulation environment. The simulation results show that PI+HC controller has better performance than PI 

controller does on compensation of harmonic currents.  

 

 

 
2. SYSTEM DESCRIPTION 

The block diagram of SAPF with LCL filter system has been demonstrated in Fig.1. The circuit diagram of SAPF 

includes DC link, three-phase VSI and LCL output filter. SAPF is connected to point of common coupling (PCC) 

in parallel with non-linear load.   

 
Fig.1. Block diagram of SAPF with LCL filter system 

Figure 2 illustrates single-phase equivalent circuit diagram of LCL filter. 𝐿1, 𝐿2, 𝐶𝑓 and 𝑅𝑑 are inverter-side 

inductance, grid-side inductance, filter capacitor and damping resistor, respectively. 𝑉𝑖 and 𝑉𝑝𝑐𝑐  are inverter output 

voltage and PCC voltage. 𝐼𝑖𝑓, 𝐼𝑔𝑓 and 𝐼𝑐𝑓 are inverter-side current, grid-side current and capacitor current, 

respectively. In this study, grid-side current of LCL filter is used to control the injected harmonic current of SAPF.  

 
Fig.2. Single-phase equivalent circuit diagram of LCL filter 

The mathematical formulas of LCL filter with damping is obtained from Fig.2 and given in (1).  

{
 
 

 
   𝐼𝑖𝑓(𝑠) =

1

𝑠𝐿1
(𝑉𝑖(𝑠) − 𝑉𝑐(𝑠) − 𝑅1𝐼𝑖𝑓(𝑠))

     𝐼𝑔𝑓(𝑠) =  
1

𝑠𝐿2
(𝑉𝑐(𝑠) − 𝑉𝑝𝑐𝑐(𝑠) − 𝑅2𝐼𝑔𝑓(𝑠))

𝑉𝑐(𝑠) = (
1

𝑠𝐶𝑓
+ 𝑅𝑑) (𝐼𝑖𝑓(𝑠)−𝐼𝑔𝑓(𝑠))

                     (1)  

Assuming that the inductances are ideal, the transfer function of LCL filter with passive damping from the grid-

side current to inverter output voltage can be derived as (2). The damping resistor is zero if no damping is applied. 

The resonance frequency of LCL filter is obtained as (3). 

𝐺𝐿𝐶𝐿(𝑠) =
𝐼𝑔𝑓(𝑠)

𝑉𝑖(𝑠)
=

𝑅𝑑𝐶𝑓s + 1

𝐿1𝐿2𝐶𝑓𝑠3 + (𝐿1 + 𝐿2)𝑅𝑑𝐶𝑓𝑠2 + (𝐿1 + 𝐿2)𝑠
                    (2) 

PCCVs Ls Is I L

Igf

Vdc

L 1 L2
C f

Rd

Icf

I if

Vg

Vi

Switching Signals

L1 L2

Cf

Iif Igf

Vi Vpcc

Icf

Rd



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                          2000 

 

 

According to the transfer function (2), the frequency characteristic of LCL filter is demonstrated in Fig.3. The blue 

line shows the characteristic once the damping resistor is zero and the green one is once applying simple passive 

damping (SPD). The system will become unstable if damping is not applied. In this study, simple resistor is 

connected in series with filter capacitor to stabilize the system.  

𝑤𝑟 = √
𝐿1 + 𝐿2
𝐿1𝐿2𝐶𝑓

                                  (3) 

 
Fig.3. Frequency response of LCL filter without damping and with SPD 

3. SAPF CONTROL SCHEME 

The control algorithm of SAPF is shown in Fig.4. Two main parts, harmonic reference generation and current 

controller, form the control algorithm.  

 
Fig.4. Control algorithm of SAPF  

3.1 Reference Signal Generation 
The harmonic reference signal is generated through dq reference frame. Figure 5 shows the reference generation 

technique. The load currents are firstly transformed from abc frame to dq frame. Then, d and q components are 

passed through low pass filter (LPF) to obtain dc signal, namely fundamental signal in abc frame. After that, the 

dc signals are extracted from dq components to acquire the oscillating signals in dq frame, which are the harmonic 

reference signals in dq frame (Asiminoael, Blaabjerg, & Hansen, 2007).  

To regulate DC link voltage, DC link voltage is extracted from the reference dc voltage and passed through PI 

controller to get reference dc link current. The reference dc link current is added to d component of harmonic 

reference current.  
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Fig.5. Reference signal generation in dq frame 

3.2 Current Controller 
In this study, two different control methods are applied and compared in terms of harmonic compensation 

performance. Conventional PI controller and PI+HC controller are used as current control methods. The control is 

performed in dq frame. The applied control algorithms are shown in Fig.6. In conventional PI control, the error 

signals in dq frame are passed through PI controller. In PI+HC controller, the error signals are passed through PR 

controller in addition to PI controller and then added to output of PI controller. PR controller are adjusted for 

control of specific frequencies.  

 
(a)                                                               (b) 

Fig.6. Current Controllers applied to SAPF (a) Conventional PI control and (b) PI+HC control 
The transfer function of PI controller is given in (4). 𝐾𝑃𝐼 and τ are gain and time constant of controller. The 

controller gain can be obtained as (5) given in (Holmes, Lipo, McGrath, & Kong, 2009). 𝑤𝑐 denotes crossover 

frequency, and it is chosen as wc ≤ 0.3wr (Tang et al., 2011). 

𝐺𝑃𝐼(𝑠) = 𝐾𝑃𝐼(1 +
1

τ𝑠
)                                   (4) 

𝐾𝑐𝑐 ≈
2𝑤𝑐(𝐿1 + 𝐿2)

𝑉𝑑𝑐
                                    (5) 

The transfer function of PR controller is given in (6). 𝐾𝑃𝑅  is gain of PR controller and tuned to adjust the magnitude 

response of the controller. In (Lascu et al., 2007), it is proposed to be 𝐾𝑃𝑅 ≤ 1, ensuring more selective control. 

𝑤𝑐,𝑃𝑅 is the bandwidth of resonant peak. It is practically chosen as 5-15 rad/s to ensure better performance 

(Teodorescu et al., 2006). In this paper, 𝑤𝑐,𝑃𝑅 is selected as 10 rad/s. 

𝐺𝑃𝑅(s) =
2𝐾𝑃𝑅𝑤𝑐,𝑃𝑅𝑠

𝑠2 + 2𝑤𝑐,𝑃𝑅𝑠 + 𝑤2
                  (6) 

In this paper, PR controller is used to achieve selective harmonic compensation through cascading several PR 

controllers. Then, the total PR controller can be realized as given in (7). Six selective harmonic frequency in dq 

frame is chosen for PR control, h=6k (k=1,2..,6).  Thus, each PR controller is able to compensate two harmonic 

current frequencies at the same time, i.e., harmonic currents at 250 Hz and 350 Hz are compensated once h = 6.  

𝐺𝑃𝑅,ℎ(s) = ∑
2𝐾𝑃𝑅𝑤𝑐,𝑃𝑅𝑠

𝑠2 + 2𝑤𝑐,𝑃𝑅𝑠 + (36𝑤)2
 

6

𝑘=1

; h = 6k      (7) 
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Figure 7 shows the block diagram of the cascaded PR controllers for selective compensation. Besides, frequency 

response of the cascaded PR controller is demonstrated in Fig.8. It can be seen that the resonant peaks only occur 

at the selected compensating frequencies. Moreover, the phase shifts are almost zero at the compensated 

frequencies(∠𝐺𝑃𝑅{𝑗ℎ𝑤} ≈ 0). 

 
Fig.7. Cascaded PR controller for selective harmonic compensation 

 
Fig.8. Frequency response of the cascaded PR controller 

 
4. SIMULATION RESULTS 

A three-phase 10-kVA SAPF with LCL filter system is constructed in a simulation environment to analyze and 

compare performances of PI controller and PI+HC controller. The system parameters used in simulation is given 

in Table 1.  

The simulation result of conventional PI control is shown in Fig.9. The waveform of source current and its FFT 

window are demonstrated in Fig.10. FFT of signal is calculated up to 50 th harmonic components. The THD of 

source current is decreased to 9.98% from 27.5% by conventional PI controller. 

The simulation result of PI+HC control is shown in Fig.11. The waveform of source current and its FFT window 

are demonstrated in Fig.12. The THD of source current is decreased to 2.34% from 27.5% by PI+HC controller.  
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Table 1. System parameters used in simulations 

System Parameter Value 

AC Grid 
Grid Voltage Vs 380 V 

Grid Frequency 1f  50 Hz 

Nonlinear Load Load Resistance ldR  60 Ω 

Current THD (%) 27.5  

SAPF 

Rated Power NP  10 kVA 

Switching Frequency swf  10 kHz 

DC link Capacitance 3 mF 

DC-link Voltage dcV  700 V 

LCL Filter 

Inverter-side Inductance L1 1 mH 

Grid-side Inductance L2 0.2 mH 

Filter Capacitance Cf 10 F  

 

 
Fig.9. Simulation result of conventional PI control 

 
Fig.10. Waveform of source current and its FFT window with PI control 
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Fig.11. Simulation result of PI+HC controller 

 
Fig.12. Waveform of source current and its FFT window with PI+HC control 

Table 2 summarizes the harmonic compensation performances of two controllers. It can be seen that the 

conventional PI control method provides weak compensation performance. As seen, individual filtering rates are 

very low in PI control. Moreover, conventional PI control cannot achieve compensation from 25th harmonic 

components. In contrast, PI+HC shows an effective compensation performance. It fulfils high filtering rate of 

individual harmonics. In addition, it can compensate higher harmonic orders. Furthermore, THD of source current 

is reduced to 2.34% by PI+HC method while it is dropped to 9.98% with conventional PI control. 
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Table 2. Summary of SAPF with conventional PI and PI+HC controllers 
Harmonic 

Order 

Load 

Current 

Source Current 

PI Control Fil. Rate PI+HC Control Fil. Rate 

Fund 37.37 A 37.57 A - 37.56 A - 

5th 8.43 A 1.55 A 81.61 % 0.14 A 98.34 % 

7th 3.93 A 1.70 A 56.74 % 0.12 A 96.95 % 

11th 3.09 A 1.57 A 49.19 % 0.14 A 95.47 % 

13th 1.92 A 1.28 A 33.33 % 0.12 A 93.75 % 

17th 1.63 A 1.25 A 23.31 % 0.12 A 92.64 % 

19th 1.07 A 0.93 A 13.08 % 0.12 A 88.79 % 

23th 0.92 A 0.85 A 7.61 % 0.11 A 88.04 % 

25th 0.60 A 0.62 A - 0.08 A 86.67 % 

29th 0.53 A 0.59 A - 0.10 A 81.13 % 

31st 0.32 A 0.36 A - 0.11 A 65.63 % 

35th 0.32 A 0.38 A - 0.10 A 68.75 % 

37th 0.16 A 0.24 A - 0.05 A 68.75 % 

THD 27.5 % 9.98 % - 2.34 % - 

 
5. CONCLUSIONS 

In this paper, conventional PI and PI+HC control methods have been compared for current control of SAPF with 

LCL filter. Both control methods have been performed in dq frame. The controller transfer functions are given and 

explained in detail. PR controller is used as HC method. PR controller is tuned to compensate up to 36 th harmonic 

component frequency at dq frame, which equals to 35th and 37th harmonic component frequencies in abc frame. 

A three-phase 10-kVA SAPF with LCL filter system is built in simulation environment. All controller is written 

in C language and embedded to controller block. The simulation results have shown that PI+HC control has a 

considerable compensation performance in comparison to the conventional PI control. The results have also shown 

that THD of source current has reduced to 2.34 % by PI+HC method and 9.98% by conventional PI method. The 

performance of both controller on individual harmonics are also illustrated through a table. 
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Özet 

Son dönemde küresel ölçekte yaşanan çevresel ve ekonomik problemler, sürdürülebilir kalkınma hedefine 

operasyonel olarak ulaşmayı hızlandırma iddiası taşıyan yeşil ekonomi, yeşil büyüme, düşük karbonlu ekonomi 

gibi yeni kavramların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Günümüzde pek çok ülkenin söylem ve politikaları 

arasında yer alan yeşil ekonomi yaklaşımı, sürdürülebilir kalkınma uygulamasına önemli bir araç ve çevre-

ekonomi bağlantısında ölçülebilir bir ilerlemenin elde edilmesi için operasyonel bir politika gündemidir. Bu 

çalışma, henüz tanımı üzerine net bir uzlaşı sağlanamamış olan yeşil ekonomi yaklaşımı üzerine odaklanmaktadır. 

Çalışma, yeşil ekonomi yaklaşımının kuramsal ve analitik boyutlarını irdelemeyi amaçlamakta ve bu yaklaşımın 

uygulanabilmesi için mevcut kurumsal altyapıyı sorgulamaktadır. Ulusal ve uluslararası boyutlarda yeşil ekonomi 

yaklaşımı üzerine gerçekleştirilen uygulamalar ve bu uygulamaların etkilerini ölçmeye yönelik yöntemleri, 

göstergeleri irdeleyen çalışma, yeşil ekonominin sürdürülebilir kalkınmada bir araç olarak nasıl kullanılabileceği 

yönünde önerilerle son bulmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir Kalkınma, Yeşil Ekonomi, Politika, Gösterge. 

 

1. GİRİŞ 

Yeşil ekonomi, emisyonları azaltmak ve iklim değişikliğinin etkilerini hafifletmek, doğal kaynakların tükenmesi 

ve ciddi çevresel bozulma ile mücadele etmek için daha verimli, çevre dostu ve kaynak tasarrufu sağlayan 

teknolojiler için radikal bir geçişi temsil etmektedir. Sürekli ve hızla artan dünya nüfusunun ihtiyacı olan doğal 

enerji kaynaklarının azalmasının yanı sıra, son yıllarda çeşitli doğal afetlerle kendini hissettiren küresel ısınma ve 

çevre kirliliği gibi sorunlar, sürdürülebilir kalkınma yaklaşımının uygulamada yetersiz kaldığı endişesini 

artırmıştır. Ekolojik sınırlılıklarımızın farkında olarak refahı nasıl artırabiliriz? sorusu önemli bir politika çerçevesi 

olarak kabul gören yeşil ekonomi kavramana vurguyu artırmıştır. Bu noktada yapısal bir dönüşüme ihtiyaç olduğu 

kabul görmeye başlamış ve bu yapısal dönüşüm ihtiyacının karşılanabilmesi için yeşil ekonomi bir uygulama aracı 

ve politika çerçevesi olarak pek çok kurum ve kuruluş tarafından benimsenmiştir (Altenburg ve Assmann, 2017).  

Bu çalışma, henüz tanımı üzerine net bir uzlaşı sağlanamamış olan yeşil ekonomi yaklaşımı üzerine 

odaklanmaktadır. Çalışma, yeşil ekonomi yaklaşımının kuramsal ve analitik boyutlarını irdelemeyi amaçlamakta 

ve bu yaklaşımın uygulanabilmesi için mevcut kurumsal altyapının yeterliliğini sorgulamaktadır. Ulusal ve 

uluslararası boyutlarda yeşil ekonomi yaklaşımı üzerine gerçekleştirilen uygulamalar ve bu uygulamaların 

etkilerini ölçmeye yönelik yöntemleri, göstergeleri irdeleyen çalışma, yeşil ekonominin sürdürülebilir kalkınmada 

bir araç olarak nasıl kullanılabileceği yönünde önerilerle son bulmaktadır. 

2. YEŞİL EKONOMİ: KAVRAMSAL İRDELEME 

Günümüzde pek çok ülkenin söylem ve politikaları arasında yer alan yeşil ekonomi, sürdürülebilir kalkınma 

uygulamasına önemli bir araç, çevre ve ekonomi bağlantısında ölçülebilir bir ilerlemenin elde edilmesi için 

operasyonel bir politika gündemi olarak görülmektedir. Yeşil ekonomi yaklaşımını sürdürülebilir kalkınma 

modelinin bir alternatifi olarak düşünmenin aksine, sürdürülebilir bir dünya düzenine ulaşmada kullanılacak 

araçları netleştiren, kamu ve özel sektörün üzerine düşen görevleri daha açık bir şekilde ifade eden yeni bir iktisadi 

düşünce olarak görmek gerekmektedir (Yalçın, 2016: 754).  

Üzerinde uzlaşılmış tam bir tanım bulunmamakla birlikte pek çok farklı kurum ve kuruluş yeşil ekonomi için farklı 

tanımlar yapmaktadır. Birleşmiş Milletler Çevre Programı’nın (UNEP) tanımına göre yeşil ekonomi, “gelecek 

nesilleri belirgin çevresel risklere ve ekolojik kıtlığa maruz bırakmadan uzun vadede insan refahını geliştirmeyle 
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sonuçlanan, mal ve hizmetlerin üretim, dağıtım ve tüketimiyle alakalı ekonomik aktiviteler sistemidir” (UNEP, 

2011).  

İktisadi İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) ise yeşil ekonomiyi “refahımıza dayanak oluşturan doğal 

varlıkların sürekliliğini hizmetleri vermeye devam etmesini garanti ederek ekonomik büyüme ve kalkınmayı 

sağlamaktır” şeklinde tanımlamaktadır. “Çevre dostu büyüme bunu yapabilmek için, sürdürülebilir büyümeyi 

desteklemeli ve yeni ekonomik fırsatları artıracak yeniliklere ve yatırımlara katalizör olmalıdır” (OECD, 2011:1).  

Yeşil ekonomi yaklaşımının öne çıkan öncelikleri; gezegenimizin sınırlılıklarının bilincinde olarak, yoksulluğu 

azaltmak ve yaratılan refahı dengeli bir şekilde dağıtmaktır. Bu öncelikleri gerçekleştirmenin yolu ise doğal 

kaynakların tükenmesi ve çevresel bozulma ile mücadele etmek, iklim değişikliğinin etkilerini hafifletmek,  

emisyonları azaltmak ve daha verimli, çevre dostu ve kaynak tasarrufu sağlayan teknolojiler için radikal bir geçiş 

yaratmaktan geçmektedir.  

Yeşil ekonomi yaklaşımında, güneş, rüzgar, jeotermal, dalga, vb. yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının 

artırılmasını öngörülmektedir. Enerjinin ve suyun verimli kullanıldığı yeşil binalar, temiz ulaşım olarak 

adlandırılan toplu taşım, hibrid ve elektrikle çalışan araçlar, suyun geri kazanımını sağlayan ve yağmur suyu 

sistemleri kurgulayan bir su yönetimi anlayışı, atık yönetimi ve organik tarımı destekleyen, doğal yaşam 

alanlarının korunmasını ve restorasyonunu önemseyen, yerleşim içi orman alanlarının ve parkların korunması, 

yeniden yeşillendirilmesini hedefleyen bir arazi yönetimi yeşil ekonomi yaklaşımının öncelikleridir.  

UNEP’in Şubat, 2009 tarihinde gerçekleşen 25. toplantısında yayınlanan Yeşil Ekonomi Raporu konuyla ilgili 

önemli bir dönem noktasıdır. Raporda yeşil ekonominin küresel ölçekteki üç amacı şu şekilde belirtilmektedir 

(Algan, https://acikders.ankara.edu.tr/mod/resource/view.php?id=38865): 

 Dünya ekonomisinin tekrar canlanmasına, iş kayıplarının önlenip yeni işlerin yaratılmasına ve toplumun 

kırılgan kesimlerinin korunmasına katkı sağlamak, 

 Ekonomiyi sürdürülebilir ve kapsayıcı büyüme modeline göre şekillendirip, Milenyum Kalkınma 

Hedefleri’nin ama en önemlisi mutlak yoksulluğun 2015’e kadar ortadan kaldırılmasını başarmak, 

 Karbon bağımlılığını düşürerek ekosistemlerin çözülmesini yavaşlatmak. 

Bu tarihten itibaren Birleşmiş Milletler, OECD ve G20 ve diğer uluslararası kuruluşlar çalışmalar yapmışlardır. 

2012 yılında gerçekleşen RİO + 20 zirvesinin ana teması “Sürdürülebilir kalkınma çerçevesinde yeşil ekonomi ve 

yoksulluğun azaltılması” olarak belirlenmiş ve zirvede yeşil ekonomi ile çevresel riskler ve ekolojik 

yoksunlukların ortadan kaldırılırken toplumsal refah, sosyal adalet, sağlanacağını kabulü yer almıştır (UN, 2012).  

3. YEŞİL EKONOMİ: GÖSTERGELER VE ÖLÇÜM YÖNTEMLERİ 

Yeşil Ekonomiye geçişi sağlamanın ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri sunmanın önemli bir aracı, ülkelerin 

belirlenen hedeflere karşı ilerlemelerini ölçmek ve yeşil ekonomiyi desteklemek için kullanabilecekleri güvenilir 

ölçütler ve modelleme araçları geliştirmektir. Geleneksel ekonomik göstergeler bu sürecin analiz edilmesinde 

çoğunlukla yeterli olamamakta ve dolayısıyla yeni göstergelere ihtiyaç duyulmaktadır. Konuyla ilgili uluslararası 

kuruluşlar ve akademik araştırmalar farklı ölçüm yöntemleri ve gösterge setleri kullanmaktadırlar. Bunlardan 

bazıları, ekonomik ve çevresel muhasebe sistemi (UN Statistical Division), düzenlenmiş net ulusal tasarruflar 

(World Bank), yeşil muhasebe ya da refah muhasebesi, ayrıştırma: kaynaklar ve etkiler çözümlemesi, yeşil 

sektörlere yapılan yatırım yüzdesidir.  

Bu çalışmada, son yıllarda Birleşmiş Milletler Çevre Programı (UNEP) Ekonomik Araştırma Birimi öncülüğünde 

yeşil ekonomi hedefine ulaşmak için geliştirilen yeni ölçütler ve modelleme araçları üzerinde durulmaktadır.  

Bunlar “Entegre Yeşil Ekonomi Modelleme Aracı” (Integrated Green Economy Modelling-IGEM) ve “Yeşil 

Ekonomi Gelişimi Ölçüm Çerçevesi” (Green Economy Progress-GEP). Bu yeni yöntemler, başarılı ülkelerin 

ekonomilerini daha sürdürülebilir hale nasıl getirdikleri konusunda farkındalık yaratmaya ve gelecekteki eylemlere 

rehberlik etmeye odaklanmaktadır (PAGE, 2017a, 2017b). 
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3.1 Entegre Yeşil Ekonomi Modelleme Aracı (Integrated Green Economy Modelling-IGEM) 

Yeşil Ekonomi Eylem Ortaklığı (PAGE) kapsamında, UNEP, yeşil ekonomi politikalarının sektörler arası 

etkilerini analiz etme bakımından ülkelerin ihtiyaçlarına daha iyi cevap verebilmek amacıyla, konunun 

uzmanlarını bir araya getirerek Entegre Yeşil Ekonomi Modelleme (IGEM) çerçevesini geliştirmiştir (PAGE, 

2017a).  

IGEM çerçevesi üç amaca hizmet edecek şekilde tasarlanmıştır: (1) Hükümetlerin yeşil ekonomi politikalarını 

modellemek konusundaki taleplerine cevap verebilmek için geçmiş ülke deneyimlerinden faydalanmak; (2) Yeşil 

ekonomi politikalarının tasarımı ve uygulanması konularında ülkelere somut nicel araçlar sunmak ve (3) Eylül 

2015'te kabul edilen Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin bazılarının uygulama ve izleme süreçlerini 

yönlendirmek.  

IGEM çerçevesi, yeşil ekonomi politikalarının değerlendirilebilmesi ve doğru yönlendirilebilmesi için üç modeli 

bir araya getirmektedir. Bu modeller “Hesaplanabilir Genel Denge modeli” (CGE), Sistem Dinamiği modeli (SD) 

ve Girdi-Çıktı (IO) ve Sosyal Muhasebe Matrisleri (SAM) modelidir. IGEM bu üç modelin nasıl birleştirileceği 

konusunda bir yöntem sunmaktadır. Bu yöntemle her üç model de ilişkisel bir biçimde ele alınarak ve her ülke 

özelinde yeşil ekonomi politika önerileri çıkarabilmektedir. Ayrıca, üç modelin sonuçlarını birleştirilerek gerek 

ekonomik ve çevresel gerekse sosyal konularda daha geniş kapsamda politika sorularının ele alınmasına olanak 

bulunmaktadır. IGEM çerçevesi, politika yapıcıların pek çok politik sorulara cevap bulmasına yardımcı 

olmaktadır. 

3.2 Yeşil Ekonomi Gelişimi Ölçüm Çerçevesi (Green Economy Progress-GEP) 

UNEP, Yeşil Ekonomi Gelişimi (GEP) ölçüm çerçevesini, ülke düzeyinde belirlenen hedeflere ulaşmaya yönelik 

çabaları değerlendiren ve kapsayıcı yeşil ekonomiye ulaşma yolundaki ilerlemelerin ülkeler arası karşılaştırmaya 

olanak sağlayan entegre bir politika aracı olarak geliştirmiştir (PAGE, 2017b).  

GEP ölçüm çerçevesi, “Yeşil Ekonomi Gelişim Endeksi” ve “Sürdürülebilirlik Göstergeleri Kontrol Paneli” olarak 

adlandırılan iki ayrı ölçüm yönteminin birleşiminden oluşmaktadır (Tablo 1). Yeşil Ekonomi Gelişim Endeksi 

aralarında yeşil ticaret, kişi başına materyal ayak izi, çevresel patentler, korunan alanlar, yenilenebilir enerji 

temini, okullaşma oranı, enerji kullanımı, cinsiyetler arası eşitsizlik vb. farklı 13 göstergeden oluşmaktadır. 

Sürdürülebilirlik göstergeleri kontrol paneli ise kişi başına sera gazı emisyonları, kişi başı tatlı su kullanımı, kişi 

başına azot emisyonu, kapsayıcı refah endeksi, tarımsal mahsullerin arazi kullanımdaki payı ve ekolojik ayak izi 

göstergelerini içermektedir.  

Tablo 1. Yeşil Ekonomi Gelişimi Ölçüm Çerçevesi 

GEP Endeksi göstergeleri  

 Yeşil ticaret Kişi başına materyal ayak izi 

Çevresel patentler  Korunan alanlar  

Yenilenebilir enerji temini  Okullaşma oranı 

Enerji kullanımı Cinsiyetler arası eşitsizlik 

Palma oranı Emekli grubu kapsayıcılık  

Temel hizmetlere erişim Beklenen yaşam süresi 

Hava kirliliği   

Sürdürülebilirlik göstergeleri 

Kişi başına sera gazı 

emisyonları  
Kişi başı tatlı su kullanımı 

Kişi başına azot emisyonu Kapsayıcı rehaf endeksi 
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Tarımsal mahsullerin 

arazi kullanımdaki payı 
Ekolojik Ayak İzi 

 
Kaynak: PAGE (2017b) 

Yeşil Ekonomi Gelişim Endeksi, yeşil ekonomiye yönelik arzulanan koşullara ne ölçüde ulaşıldığını belirlenen 

gösterge seti çerçevesinde ölçmektedir. Endeks, kapsayıcı yeşil ekonomi kavramının belirli özelliklerini, en az iki 

sürdürülebilirlik boyutunu (ör. sağlık ve çevre arasındaki bağlantıyı içeren göstergeler) da kapsayacak şekilde 

içeren çok boyutlu bir yöntemi benimsemektedir. GEP Endeksi, gezegen sınırları içinde belirlenen hedefler ve 

çeşitli göstergelerdeki eşikler ile ilgili olarak ülkelerin kaydettiği ilerlemeyi yansıtmaktadır. Dolayısıyla ülkeler, 

yeşil ekonomiye doğru ilerlemelerinin hangi aşamada olduğunu Endeks değerleri üzerinden görebilmektedirler 

(PAGE, 2017b:12).  

Sürdürülebilirlik Göstergeleri Kontrol Paneli ise kısa vadede Yeşil Ekonomi Gelişim Endeksi kapsamında ölçülen 

ilerlemelerin uzun vadede sürdürülebilirlik açısından sonuçlarına odaklanmaktadır. Burada sadece doğal 

kaynakların sürdürülebilirliği değil aynı zamanda sosyal sermayenin de uzun vadede sürdürülebilirliğine 

odaklanılmaktadır. Bu şekilde panel yeşil ekonomiye yönelik çabaların çevre ve toplum üzerine etkilerini izleme 

şansı vermektedir.  

Sonuç olarak, Yeşil Ekonomi Gelişimi Ölçüm Çerçevesi, GEP Endeksi ile ölçülen yeşil ekonomi ilerlemesi ve 

gösterge paneli göstergelerdeki ilerlemenin karşılaştırılması ile hedeflere ulaşmada kaydedilen ilerlemenin bir 

araya getirildiği nihai sıralamasıdır. 

3.3 Yeşil Ekonomi Gelişimi Ölçüm Çerçevesi: Bir Uygulama Örneği 

Bu yöntemin bir uygulaması içerisinde Türkiye’nin de bulunduğu 105 ülkenin yeşil ekonomi konusunda 

performansını irdelenmesi amacıyla gerçekleştirilmiştir. 2000-2014 yılları arasındaki gelişimin incelendiği bu 

çalışmada öncelikle Yeşil Ekonomi Gelişimi Endeksi seçilen ülkeler için hesaplanmış ardından Sürdürülebilirlik 

Göstergeleri Kontrol Paneli yöntemine geçilmiştir. Çalışmada son aşama olarak her iki yöntemin sonuçları 

birleştirilerek Yeşil Ekonomi Gelişimi Ölçüm Çerçevesi açısından ülkelerin durumları ortaya konulmuştur.  

Şekil 1, örneklemdeki 105 ülke için GEP Endeksi haritasını göstermektedir. Haritada yeşil renk 2000-2014 yılları 

arasında ilerleme kaydeden ülkeleri, kırmızı renk ise tam tersi gerileyen ülkeleri ifade etmektedir. 2014 yılında, 

2004 yılına kıyasla, 105 ülkeden 83'ü (% 79), Kapsayıcı Yeşil Ekonomiye geçişte ilerleme kaydetmeyi başarmıştır. 

Haritada koyu yeşil ile gösterilen ülkeler konuyla ilgili daha fazla yol kat etmiş, koyu kırmızılar ise belirgin bir 

şekilde geride kalmış ülkeleri belirtmektedir. Bölgesel olarak, örneklemde yer alan Orta Doğu ve Kuzey Afrika ve 

Güney Asya ülkeleri yeşil ekonomi ilerlemesine öncülük etmektedir (PAGE, 2017b: 32). 

GEP Endeksi göstergeleri detayda incelendiğinde, özellikle enerji kullanımı, cinsiyetler arası eşitsizlik, eğitim 

olanaklarını geliştirilmesi ve beklenen yaşam süresi konularında iyileşme gerçekleştiği anlaşılmaktadır.  

Yeşil Ekonomi 

Gelişimi 

Ölçüm 

Çerçevesi 
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Şekil 1. Yeşil Ekonomi Gelişimi endeksi sonuçları (seçilen 105 ülke için) 

Kaynak: PAGE, 2017b: 33 

 

Sürdürülebilirlik Göstergeleri Kontrol Paneli değerlendirmesi sonuçlarına göre seçilen 105 ülkenin de gösterge 

ortalama değerleri açsından gerileme yaşadığı görülmektedir. Diğer bir deyişle, ülkeler genel olarak gezegenimizin 

ekolojik sınırlarını aşma eğilimindedir. Ülkelerin çoğunun ilerleme kaydettikleri tek gösterge, 0.31'lik ortalamayla 

Kapsayıcı Refah Endeksi'dir. Değerlendirmenin çarpıcı sonuçlardan biri ise, tüm göstergeler açısından, özellikle 

bazı ülkelerin önemli ölçüde (-1'den daha düşük ilerleme) gerileme yaşadıklarıdır. Buna ek olarak, hiçbir ülkenin 

çevresel sürdürülebilirlik açısından önemli olan sera gazı emisyonları için bir değerinin üzerinde ilerleme 

yaratamamasıdır (PAGE, 2017b: 42).  

Bu iki analizi bir arada değerlendiren Yeşil Ekonomi Gelişimi Ölçüm Çerçevesi sonuçları ise 105 ülkeden sadece 

17 ülkenin (%16), gösterge panelinin tüm sürdürülebilirlik göstergelerinde ve GEP Endeksi değerinde ilerleme 

kaydettiğini göstermektedir (PAGE, 2017b: 57). Bu sonuçlara göre yeşil ekonomi hedefine ulaşmada izlenmesi 

gereken daha çok fazla yolun olduğunu açıktır. 

Bu uygulama örneğinde Türkiye’nin yeşil ekonomi konusundaki performansı detayla irdelendiğinde; Yeşil 

Ekonomi Gelişimi endeks sonuçlarına göre Türkiye yenilenebilir enerji kullanımı ve materyal ayak izi konularında 

2000-2014 yılları arasında gerileme göstermiştir. Sürdürülebilirlik gösterge paneli sonuçlarında ise, ekolojik ayak 

izi, arazi kullanım, kapsayıcı refah endeksi ve sera gazı salınım göstergelerinde maalesef ilerleme kaydedememiş, 

tam tersi gerilemiştir. Genel olarak konuyla ilgili değerlendirme olanağı veren Yeşil Ekonomi Gelişimi ölçüm 

çerçevesi sonuçlarına göre Türkiye 105 ülke arasında 66. sırada yer almaktadır ki bu durum izlenen politikaların 

yeşil ekonomi adına olumlu katkılarının sınırlı olduğunu göstermektedir.  

4. SONUÇ  

Yeşil ekonomi modelini sürdürülebilir kalkınma modelinin bir alternatifi olarak düşünmenin aksine, sürdürülebilir 

bir dünya düzenine ulaşmada kullanılacak araçları netleştiren, kamu ve özel sektörün üzerine düşen görevleri daha 

açık bir şekilde ifade eden sürdürülebilir kalkınmayı hem politikada hem de gündelik pratikte daha etkin kılacak 

yeni bir iktisadi düşünce olarak görmek mümkündür (Yalçın, 2016: 754). 

Hiç şüphesiz ulusal düzeyde yeşil ekonomiye dönüşüm için atılması gereken önemli adımlar bulunmaktadır. 

Öncelikle ülke vergi sisteminde ekolojik dengenin gözetilmesi, teşvik ve kamu harcamalarının bu çerçevede 

yeniden ele alınması gerekmektedir. Yoğun karbon üreten sektörler yerine teşviklerin düşük karbon üretenlere 

kaydırılması, çevre korumaya yönelik kamu harcamalarının etkin bir şekilde planlanması önemlidir. Bu mali 

düzenlemelerin yanı sıra toprak verimliliğinin ve su kaynaklarının artırılması, ekosistemin iyileştirilmesi, su 

canlılarının stoklarının artırılması vb. yoluyla doğal kaynaklara yatırımların etkin hale getirilmesi gerekmektedir.  

Kaynakların ve enerjinin verimliliğinin sağlanması yoluyla yenilenebilir enerji, imalatta efektif enerji kullanımı, 

sürdürülebilir turizm, yeşil binalar ve ulaşım vb. konularda hem ekonomik hem de çevresel sürdürülebilirliğe katkı 

sağlayacaktır.  
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Yeşil ekonominin önemli bir girdisi olan yeşil işler ve insan onuruna yakışır iş alanlarında istihdamın artırılması 

gerekmektedir. Bu şekilde tatmin edici bir gelir, sosyal güvence, sendikal örgütlenme hakkı, sağlık güvencesi, 

mesleki ilerleme fırsatı ve cinsiyet eşitliği yaratılacaktır.  

Sonuç olarak yeşil ekonomi yaklaşımının benimsenmesiyle ile gelirin ve refahın eşitlikçi dağılımı için politikalar 

geliştirme imkanı doğacak, sağlam ve etkin politikalarla, uluslararası yönetişimin güçlendirilmesi sağlanacaktır.   
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Özet 

Turizm kültürel gelişme ve kalkınma bakımından önem taşıyan ancak kendi kaynaklarını da yok edebilen bir 

sektördür. Dolayısıyla turizm potansiyeli oluşturan tarihi ve doğal değerler ancak korunabildiği ölçüde sektöre 

kaynak oluşturabilmektedir. Turizmin sürdürülebilir hale getirilmesi, başka bir ifadeyle “Sürdürülebilir Turizm” 

yaklaşımının benimsenmesi, konuya sadece çevresel açıdan değil aynı zamanda sosyal ve ekonomik boyutlarıyla 

da bir bütün halinde ele alınan bir anlayışla sağlanabilmektedir. Bu çerçevede çalışmanın amacı sürdürülebilir 

turizm planlaması ve yönetimi kavramlarını kuramsal ve kurumsal boyutlarıyla incelemek ve Türkiye’de 

sürdürülebilir turizmin başarılabilmesi için politika önerileri geliştirmektir. Bu amaç doğrultusunda giriş 

bölümünün ardından ikinci bölümde sürdürülebilir turizm planlaması ile ilgili ulusal ve uluslararası yazın 

incelenmekte ve sürdürülebilir turizm planlaması ve yönetiminin tanımı, temel özellikleri ve temel göstergeleri 

açıklanmaktadır. Üçüncü bölümde ulusal ve uluslararası politikalarda sürdürülebilir turizm konusunun yeri 

tartışılarak ve dördüncü bölümde başarılı uygulamalardan örnekler aktarılmaktadır. Bildirinin son bölümünde 

incelenen başarı örneklerinden hareketle ulusal turizm politikasına yönelik genel değerlendirme ve önerilere yer 

verilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, Turizm, Sürdürülebilir Turizm Planlaması ve Yönetimi, Türkiye 

1. GİRİŞ 

Sürdürülebilirlik kavramının uluslararası platformda tartışılmasında bir dönüm noktası olarak kabul edilen 1987 

yılında gerçekleştirilen Dünya Çevre ve Kalkınma Komisyonu, sürdürülebilir kalkınmayı, “gelecek kuşakların 

kendi ihtiyaçlarını karşılayabilme olanağından ödün vermeksizin, bugünün ihtiyaçlarını karşılayabilecek 

kalkınma” olarak tanımlanmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma ekolojik çevrenin ön plana çıktığı bir kalkınma 

anlayışını ifade etmemekte, sosyal ve ekonomik kalkınmaya yönelik sunduğu hedeflerle de farklı açılımlar 

sunmaktadır. 

Turizm kültürel gelişme ve kalkınma bakımından önem taşıyan ancak kendi kaynaklarını da yok edebilen bir 

sektördür (Baran ve Sat, 2015). Dolayısıyla turizm potansiyeli oluşturan tarihi ve doğal değerler ancak 

korunabildiği ölçüde sektöre kaynak oluşturabilmektedir. Turizmin sürdürülebilir hale getirilmesi, başka bir 

ifadeyle “Sürdürülebilir Turizm” yaklaşımının benimsenmesi bu noktada büyük önem taşımakta ve son yıllarda 

konuyla ilgili pek çok çalışma yapılmaktadır. 2002 yılında Johannesburg’da gerçekleştirilen “Dünya 

Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi”nde turizm destinasyonlarının kültürel ve çevresel bütünlüğün korunmasında, 

turistler ve toplumun sektörle ilgili paydaşlarının eylemlerini gerçekleştirirken toplumsal ve çevresel bir 

sorumluluk taşıdıkları gerçeği tüm uluslar tarafından kabul edilmiştir. Öte yandan 2017 yılı Birleşmiş Milletler 

tarafından “Kalkınma İçin Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Yılı” olarak belirlenmiştir. Sürdürülebilir turizmin 

konusunda farkındalık yaratmak için benzersiz bir fırsat olarak değerlendirilebilecek bu kararla, kamu ve özel 

sektörün karar vericileri ile halkın turizmin paydaşları olarak bir araya gelmeleri ve turizm sektöründe olumlu 

değişimlerin yaşanması imkanı yaratılmıştır.  

Sürdürülebilir turizm yaklaşımının benimsenmesi ve başarılı bir şekilde uygulanabilmesi akılcı bir planlama 

yaklaşımının benimsenmesi ve bir yönetim planın da mutlaka geliştirilmesi gerekmektedir. Sürdürülebilir turizm 

planlaması ve yönetimi kavramlarını kuramsal ve kurumsal boyutlarıyla incelemek ve Türkiye’de sürdürülebilir 

turizmin başarılabilmesi için politika önerileri geliştirmek amacını taşıyan bu çalışmanın, ikinci bölümünde 

sürdürülebilir turizm planlaması ile ilgili ulusal ve uluslararası yazın incelenmektedir. Sürdürülebilir turizm 
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planlaması ve yönetiminin tanımı, temel özellikleri ve temel göstergeleri açıklanmaktadır. Çalışmanın üçüncü 

bölümünde ulusal ve uluslararası politikalarda sürdürülebilir turizm konusunun yeri tartışılarak ve başarılı 

uygulamalardan örnekler aktarılmaktadır. Bildirinin son bölümünde incelenen başarı örneklerinden hareketle 

ulusal turizm politikasına yönelik genel değerlendirme ve önerilere yer verilmektedir. 

2. SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM, PLANMASI VE YÖNETİMİ 

Dünya Turizm Örgütü’nün tanımına göre sürdürülebilir turizm (DTÖ, 2005): 

• Turizm gelişiminde önemli bir unsur olan temel ekolojik süreçleri koruyan ve doğal mirasın ve biyo-

çeşitliliğin korunmasına yardımcı olan çevresel kaynaklardan en iyi şekilde yararlanan, 

• Toplumların sosyo-kültürel özgünlüğüne saygı gösteren, onların yerleşik ve yaşayan kültürel mirasını ve 

geleneksel değerlerini koruyan ve kültürler arası anlayışa ve hoşgörüye katkıda bulunan, 

• Uzun vadeli ekonomik getiri garantisiyle tüm paydaşlara sosyoekonomik faydalar sağlayan ve böylece 

yoksulluğun azaltılmasına yardımcı olan bir yaklaşımdır. 

Sürdürülebilirlik, turizm sektörünün rekabet gücünü uzun vadede yükseltmek ve çevresel, sosyal ve ekonomik 

kalkınmaya ilişkin farklı paydaşları bir araya getirmeye çalışmaktadır (Kernel, 2005:151). Tüm bu boyutları içeren 

bir yaklaşımı ise ancak “sürdürülebilir turizm planlaması” ile mümkündür. Sürdürülebilir turizm planlarının gerek 

hazırlama sürecinin gerekse uygulama sürecinin başarıyla yürütülebilmesi için yönetim planına ihtiyaç vardır. 

Yönetim planına sahip olan sürdürülebilir turizm planları, sektörün bulunduğu yerelliklerin ekonomik 

kalkınmasına ve çevresel ve sosyo-kültürel değerlerinin korunmasına yardımcı olur (Swarbrooke, 1999). 

Bramwell vd. 1996 yılında gerçekleştirdikleri çalışmalarında “Sürdürülebilir Turizm Planlaması Yönetimi”nin 

(STPY) içermesi gereken temel prensipleri aşağıdaki şekilde sıralamışlardır (Bramwell vd. 1996): 

• Turizm sektörünün çevresel ve sosyal kaynakların verimli kullanımını sağlamak amacıyla politika, planlama 

ve yönetim boyutlarında çözüm üretmek 

• Turizm faaliyetlerinin, “büyümenin de sınırlarının olduğu” bilinciyle gerçekleştirilmesini sağlamak 

• Sadece ekolojik değil aynı zamanda ekonomik, sosyal, kültürel, politik ve yönetim boyutlarını da içermek 

• Turizm sektörüne ait tüm karar alma süreçlerinde sektörün paydaşlarının aktif yer almasını sağlamak  

• Her politika ve eylemi sürdürülebilir kalkınma amacına yönelik olarak geliştirmek 

• Uzun ve kısa vadede gerçekçi hedefler koymak 

• Kamu, özel ve gönüllü kuruluşların gerçekleştireceği faaliyetlerde günün koşullarını göz önünde 

bulundurmak  

• Fayda ve maliyet analizlerini gerçekleştirirken her grubun kazanç ve kayıplarında dengeyi gözetmek  

Bu bakış açısıyla sürdürülebilir turizm planlarının başarılı bir şekilde yönetilmesi sağlanacak ve bir yandan 

planların uygulanabilirliği artarken diğer yandan da çevreye ve yerel değerlere duyarlı, yerel ekonomik kalkınma 

sağlanacaktır.  STPY’nin uygulanması aşamasında izlenmesi gereken üç adım bulunmaktadır (Tablo 1). İlk adım 

turizm planının sürdürülebilirlik yaklaşımını esas almasıdır. Hazırlanan turizm planının sürdürülebilirlik 

yaklaşımını esas alarak, plan kararlarının, stratejilerinin ve uygulama araçlarının ekolojik, sosyal, ekonomik 

sürdürülebilirliği sağlaması gerekmektedir (Dredge, 2009: 17 ve Warren, 2013: 20). Bu aşamada ulusal ve 

uluslararası kurum, kuruluş ve araştırmacıların belirli standartların sağlanmasını sağlayacak gösterge hazırlama 

çalışmaları yol gösterici olacaktır. 
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Tablo 1. STPY’nin Uygulanması Aşamasında İzlenmesi Gereken Üç Adım 

Turizm planının sürdürülebilirlik 

yaklaşımını esas alması 

Planlama sürecin katılımcı 

olması 

İlgili bölgeye yönelik sorumlu bir 

tanıtım süreci işletilmesi 

Plan kararlarının, stratejilerinin ve 

uygulama araçlarının ekolojik, 

sosyal, ekonomik sürdürülebilirliği 

sağlaması 

Tüm paydaşların sürece etkin 

katılımının sağlanarak planın 

uygulanabilirliğinin ve başarısının 

artırılması 

Hedef turist grupların doğru tespiti 

ve bu grupları etkileyecek, tatmin 

edecek tanıtım kanallarının 

harekete geçirilmesi 

Kaynak: Dredge, 2008 ve Warren, 2013’den uyarlanmıştır.  

İkinci adım, planlama sürecinin katılımcı bir şekilde işletilmesidir. Bilindiği üzere katılım, planların 

uygulanabilirliğini ve başarısını artırmakta, uluslararası ve ulusal düzeydeki tüm baskın grupların 

üstünlüğünü/baskısını kırmasından dolayı, sürdürülebilir turizme katkı sağlamaktadır (Lankford vd. 1996: 331; 

Bramwell ve Sharman, 2000: 17; Timothy, 2002: 151). STPY’nde de katılım süreçleri planlamanın her aşamasında 

işletilerek, turizm faaliyetlerinde yerel toplumun, yerel kaynakların kontrolünü sağlamada başarı oranı artacak ve 

böylece ekonomik ve sosyal yararlar kazanılarak, turizme karşı yerel desteğin ve hoşgörünün artacaktır (Aslan, 

2008). 

STPY’nin üçüncü adımı ise ilgili bölgeye yönelik sorumlu bir tanıtım süreci işletilmesidir. Turizm faaliyetlerinde 

hedef turist grupların doğru tespit edilmesi ve bu grupları etkileyecek, tatmin edecek tanıtım kanallarının harekete 

geçirilmesi önemlidir (Dredge, 2009: 18 ve Warren, 2013: 20). Bu noktada yeni teknolojinin sunduğu olanaklar 

ve sosyal medya araçlarının kullanılması faydalı olacaktır. Bölgenin tanıtımında yerel turizm potansiyellerine 

vurgu yapan sorumlu bir anlayışın benimsenmesi gerekmektedir. 

3. ULUSLARARASI VE ULUSAL DÜZLEMDE SÜRDÜRÜLEBİLİR TURİZM 

Turizm sektörüne sürdürülebilirlik çerçevesinden bakma düşüncesi 1990lı yıllarda başlamış ve ilk rehber niteliği 

taşıyan çalışma ise 1992 yılında Birleşmiş Milletler Konferansı’nda Seyahat ve Turizm Endüstrisi için Gündem 

21 adıyla sunulmuştur. 2002 yılında Johannesburg’da gerçekleştirilen “Dünya Sürdürülebilir Kalkınma Zirvesi” 

ise sürdürülebilir turizm konusunda önemli bir dönüm noktası olarak kabul edilmektedir. Zirve’de turizm 

bölgelerinin kültürel ve çevresel bütünlüğün korunmasında, turistlerin ve toplumun sektörle ilgili paydaşların 

eylemlerini gerçekleştirirken toplumsal ve çevresel bir sorumluluk taşıdıkları gerçeği, tüm uluslar tarafından kabul 

edilmiştir. Günümüze kadar geçen sürede konuyla ilgili pek çok önemli araştırmalar, projeler, uygulamalar, 

rehberler vb. hazırlanmıştır.  

2017 yılı Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü tarafından “Kalkınma İçin Uluslararası Sürdürülebilir Turizm 

Yılı” olarak belirlenmiştir. Sürdürülebilir turizmin konusunda farkındalık yaratmak için benzersiz bir fırsat olarak 

değerlendirilebilecek bu kararla, kamu ve özel sektörün karar vericileri ile halkın turizmin paydaşları olarak bir 

araya gelmeleri ve turizm sektöründe olumlu değişimlerin yaşanması imkanı yaratılmıştır. Birleşmiş Milletler bu 

kararla turizmin rolünü aşağıdaki beş temel alanda özetlemektedir; kapsayıcı ve sürdürülebilir ekonomik büyüme; 

sosyal kapsayıcılık, istihdam ve yoksulluğun azaltılması; kaynak verimliliği, çevre koruma ve iklim değişikliği; 

kültürel değerler, çeşitlilik ve miras ve son olarak karşılıklı anlayış, barış ve güvenlik. Bu beş alanda turizmin 

rolünü desteklemek ve güçlendirmek için, Uluslararası Yılın faaliyetleri aşağıdaki konulara odaklanmıştır 

(UNWTO, 2016): 

Savunuculuk ve farkındalık artırmak: Sürdürülebilir turizmi kalkınma için bir araç olarak tanıtmak, ulusal, 

bölgesel ve küresel kalkınma gündemlerine tam entegrasyonunu teşvik etmek ve ekonomik ve sürdürülebilir 

kalkınma için katalizör işlevini vurgulamak, 2030 Gündemi ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine turizmin katkısı 

konusunda küresel bir tartışmayı teşvik etmek ve seyahat ve turizmin topluma ve çevreye olan etkisine ve sorumlu 

seyahatin sürdürülebilir kalkınmaya nasıl katkıda bulunabileceğine dair turistler de dahil olmak üzere tüm 

paydaşlar arasındaki farkındalığı artırmak. 
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Bilgi yaratma ve yaymak: Sürdürülebilir turizmin hem gelişmekte olan hem de gelişmiş ülkelerdeki yukarıda 

bahsedilen beş alana nasıl katkıda bulunduğunu anlamak ve turizmin olumlu ve olumsuz etkilerinin izlenmesi ve 

ölçülmesi için araç ve mekanizmaların teşvik etmek. 

Politika oluşturmak: Turizmin sürdürülebilir kalkınmaya katkısını arttıran kanıta dayalı politikaları ve iyi 

uygulamaların alışverişini desteklemek, 2030 Gündemine ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerine katkıda bulunan 

ulusal turizm politikalarını bir araya getirerek turizm gelişimine entegre ve bütüncül yaklaşımları teşvik etmek ve 

kamu / özel sektör işbirliğini teşvik etmek ve kurumsal sosyal sorumluluğu turizm gelişiminin bir ayağı olarak 

tanıtmak. 

Kapasite geliştirme ve eğitim: Sürdürülebilir turizmin kalkınmaya katkısını destekleyen eğitim politikalarının 

oluşturulmasını ve uygulanmasını desteklemek, müfredat gelişimini 2030 Gündemi ve sürdürülebilir kalkınma 

hedeflerine uyumlu hale getirmek ve bilgi ve beceri geliştirme yoluyla kadınları ve gençleri güçlendirmek.  

Bu amaçlar doğrultusunda hükümetler, uluslararası kuruluşlar, özel sektör, akademi ve sivil toplum kuruluşları 

tarafından önerilen faaliyetler seçilerek sürdürülebilir turizm alanındaki tüm paydaşlar bir araya getirilmeye 

çalışılmış, bu konudaki iyi uygulamaların görünürlüğü artırılmış ve raporlar vb. düzenlenerek dünyaya tanıtılmıştır 

(Çalışmanın sonraki bölümünde bu organizasyonun parçası olan iyi uygulamalardan örnekler aktarılmaktadır).   

Türkiye’de de bu konuda çalışmalar kamu ve özel sektör tarafından gerçekleştirmektedirler. Kültür ve Turizm 

Bakanlığı’nın 2015-2019 Dönemi Stratejik Planı’nda sürdürülebilirlik vurgusu misyon, vizyon, temel hedef, amaç 

ve stratejilerinde yer almaktadır. Bunun yanı sıra 2007 yılından beri “Gelecek Turizmde” projesiyle turizm adına 

yapılan faaliyetlere fon sağlamaktadır. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı 

(UNDP) ve Anadolu Efes ortaklığıyla yürütülen bu proje, başlangıçta sadece belirli bölgeleri kapsarken, 2013 

yılından itibaren ulusal düzeye taşınmıştır. Projenin amacı, Türkiye’de turizmin alternatif bir sürdürülebilir 

kalkınma aracı olarak yer edinmesi, girişimciliği teşvik ederek yerel modellerin oluşturulması, kamu, özel sektör, 

üniversiteler ve sivil toplumu bir araya getirerek turizme katkı sağlamaktır 

(http://www.gelecekturizmde.com/gelecek-turizmde/gelecek-turizmde-2/). Şüphesiz bu tür çalışmalar hem diğer 

kurum ve kuruluşlara örnek teşkil etmesi hem de turizm faaliyetlerinin sorumlu bir anlayışla yönlendirilmesi 

nedenleriyle önemlidir. 

4. UYGULAMALARDAN ÖRNEKLER 

Bu bölümde daha önce aktarılan 2017 “Kalkınma İçin Uluslararası Sürdürülebilir Turizm Yılı” faaliyetleri 

kapsamında başarılı bulunan ve paylaşılan örnekler aktarılmaktadır. 

4.1. Kırsal Turist Evleri: Katalonya 

Proje, Katalonya’nın önemli bir şarap üretim bölgesi olan 3.000 nüfuslu Bisbal del Penedès’de gerçekleştirilmiştir. 

Bisbal del Penedès, güneş panelleri ile sıcak suların üretildiği, kışın ısıtmada budama, zeytin ve orman alanının 

temizliği ve bakımından kalan kalıntıların kullanıldığı ve yağmur suyunun bir havuzda toplanarak sulama amaçlı 

kullanıldığı sürdürülebilir bir kırsal turizm alanıdır. Proje kapsamında farkındalık yaratma amacıyla turistler alana 

geldiğinde sürdürülebilirlik konusunda bilgilendirilmektedir. Projenin başlangıcından itibaren, bölgedeki şarap 

imalathaneleri, restoranlar ve hizmet şirketleri ile ilişkiler yeniden başlatılmış, paydaşlar yenilenebilir enerjilerin 

kullanımı ve üzüm bağlarının ekolojik olarak yetiştirilmesinde katkı koymuşlardır. Çevresel açıdan sürdürülebilir 

turizme olan bağlılığının yanı sıra, proje kültürel miras olarak görülen çiftliklerin geri kazandırılarak, bölge yerel 

ve kültürel kimliğine değer katan turistik ziyaretler için bir cazibe merkezi haline getirilmektedir 

(http://www.tourism4development2017.org/solutions/casa-de-turismo-rural-penedes/) . 

4.2. Tarhiata 2021: Meksika 

On yıl önce, Meksika’nın önemli bir kültür merkezi olan Michoacán’da, kentte artan suç oranları kentin turizm 

açısından konumunun kaybolmasına ve turizm talebinde durdurulamayan bir düşüşe sebep olmuştur. Ekonomik 

fırsatların azalması, kentte artan suç oranları ve dışa verilen göç zaman içerisinde yoksulluğu, eşitsizliği ve sosyal 

uçurumu şiddetlendirmiştir. Projenin amacı, sektörün ve piyasanın güvenini kazanarak, turizmden gelen gelirin 

http://www.gelecekturizmde.com/gelecek-turizmde/gelecek-turizmde-2/
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sürdürülebilir olmasını sağlamak ve sektörün rekabet gücünü artırarak tüm paydaşları bir araya getiren kapsayıcı 

bir model geliştirmektir. Bu amaçla projede, çağın getirdiği dijital yeniliklerden de faydalanarak turizm 

sektöründeki girişimcileri ve sektöre hizmeti sunun personeli geliştirmeye yönelik faaliyetler 

gerçekleştirilmektedir. Tüm paydaşların hem turizm ekosistemine hem de hedefe dahil edilmesiyle, bir yandan 

pazarda yerlerini güçlendirirken bir yandan da yenilikçi bir yönetişim modeli ortaya koyulmaktadır 

(http://www.tourism4development2017.org/solutions/tarhiata-2021/).   

4.3. IMPULSA/ETKİ 2016 Programı: Guatemala 

Guatemala’da 334 adet korunan doğal ve kültürel miras bulunmakta ve bu alanlar ulusal alanın % 32'sini 

oluşturmaktadır.  Proje, ülkenin başlıca turistik mekanlarını içermekte ve Guatemala'nın beş ana turistik noktası 

proje sınırları içerisinde kalmaktadır. Bu önemli potansiyelden yararlanmak için, IMPULSA 2016 Programı 

hazırlanmıştır. Program, Turizm Odası (CAMTUR) ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı'nın (UNDP) 

desteğiyle, Ulusal Koruma Alanları Konseyi (CONAP), Guatemala Turizm Enstitüsü (INGUAT) ve Ekonomi 

Bakanlığı (MINECO) tarafından geliştirilmiştir. Guatemala Korunan Alanlar Sistemini olumlu yönde etkilemek 

için, girişimcilik faaliyetlerine destek olmak, yeni iş ve işbirliği modelleri geliştirmek, çeşitliliği ve yenilikçiliği 

desteklemek hedeflenmiştir.  Böylece Guatemala'nın turizm sektöründe rekabet gücünü artırılarak, sosyal ve 

çevresel yapıda potansiyel olumlu etkiler beklenmektedir (http://www.tourism4development2017.org/solutions/ 

programa-impulsa/).  

4.4. IT.A.CA Sorumlu Turizm Festivali: İtalya 

Festival, uluslararası işbirlik boyutu olan ve turizm alanında yeni bir ahlakın geliştirilmesini, turistler, turizm 

işletmecileri ve diğer aktörlerin sürdürülebilir kalkınma hakkında bilgilendirilmesini amaçlamaktadır. Festival 

süresince, turistlere ve yerel halka, bölgeyi sürdürülebilir bir şekilde geliştirmeye katkıda bulunacak sosyal 

yenilikçi uygulamalar hakkında bilgiler veren uygulamalar yapılmıştır. 

Sekiz şehirde 300'den fazla girişimi ve etkinliği organize eden 200 katılımcıdan oluşan Festival, sürdürülebilir ve 

kapsayıcı ekonomik büyüme için işbirliklerinin geliştirilmesi ve bu konuda eğitimlerin verilmesine odaklanmıştır. 

Kentsel ve kırsal mirası, yerel özellikleri ve çeşitliliği destekleyen festivalde birçok etkinlik göçmenler ve ev sahibi 

topluluklar arasındaki ilişkileri geliştirmeye, yoksulluğun azaltılmasına ve sosyal kapsayıcılığa yönelik girişimler 

hakkında olmuştur (http://www.tourism4development2017.org/events/it-a-ca-festival-of-responsible-tourism-

migrants-and-travellers/)  

4.5. The Kamaishi Kent Açık Hava Müzesi: Japonya 

Kamaishi, UNESCO Dünya Mirası Hashino Demir Madenciliği ve Eritme Tesisi'ne ev sahipliği yapan Sanriku 

Fukko Ulusal Parkı içinde yer almakta olup 2011 depremi/tsunami sırasında zarar görmüştür. 2017 yılında 

başlatılan Kamaishi Şehri Açık Alan Müzesi projesi, şehrin uzun vadeli sürdürülebilirliği ve dayanıklılığı için 

önemli bir girişimdir. Ev pansiyonculuğu gelişimini desteklemek için Kamaishi, önemli destek ve tavsiye sağlayan 

Airbnb ile resmi bir ortaklık kurabilen Japonya'daki ilk şehir olmuştur.  

Proje, Uluslararası Kalkınma Turizmi 2017'nin sosyal kapsayıcılık, istihdam ve yoksulluğun azaltılması ve 

kültürel çeşitlilik ve miras vb. gibi önemli alanlarına katkıda bulunmaktadır (http://www.tourism4development 

2017.org/solutions/kamaishi-city-open-field-museum/). 

4.6. Fethiye’nin Tadı Projesi (Taste of Fethiye): Türkiye 

Türkiye'nin Ege bölgesinde yer alan Fethiye, antik Telmessos kentinin tepesinde yer almaktadır. Bugün, 

Akdeniz'deki “gulet” veya geleneksel Türk yat turları için popüler olan Türkiye'nin en çok turist 

destinasyonlarından biri olan Fethiye, zengin taze meyve ve sebze çeşitlerinin de sergilendiği tarım ve kültür mirası 

ile ünlüdür. Bu çerçevede, 2016 yılında resmi olarak başlatılan projeyle, Fethiye'nin yerel tarım topluluklarını 

turizm sektöründe öncü otelcileri ve toptancıları bir araya getirmek için tekrarlanabilir bir model oluşturulmuştur.  

İngiliz Seyahat Vakfı (The Travel Foundation), İngiliz tur operatörleri Co-operative Travel, Thomas Cook ve TUI 

http://www.tourism4development/
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ortaklığıyla yürütülen bu proje, sürdürülebilirliğin en zorlu yönlerinden biri olan küçük ve yerel üreticilerin büyük, 

ana akım bir turizm tedarik zincirine nasıl entegre edileceği sorusuna odaklanmıştır. Amaç yeni “gurme” turistleri 

çekmenin yanında, mevcut turizm piyasasıyla ortak çalışma yolları aramak ve böylece çiftçilere ve çevreye fayda 

sağlamaktır (http://www.tourism4development2017.org/solutions/taste-fethiye-project/). 

5. SONUÇ  

Bir turistik bölgenin turizm gelişimindeki amaçlarının belirlenmesi, bu amaçlara ulaştıracak değişik seçenekteki 

faaliyetlerin sistematik olarak ele alınması, belirlenen seçeneklerin uygulanması ve başarıya ulaştırıp 

ulaştıramayacağının belirlenmesi için turizmin sektörünün ciddi bir planlamaya ve yönetime ihtiyacı vardır.  

Türkiye’de gerek akademik gerekse kurumsal düzeyde gerçekleştirilen çalışmalarda çoğunlukla ekolojik 

sürdürülebilirliğe vurgu yapıldığı, ancak 2000li yıllardan sonra sürdürülebilirliğin sosyal ve ekonomik 

boyutlarının turizm çalışmalarına konu edildiği görülmektedir. Dolayısıyla, Türkiye de turizm sektörünün 

sürdürülebilirlik çerçevesinden ele alınması henüz yeni bir yaklaşımdır.   

Bu konuda Türkiye’de görülen eksiklikler; planların içeriğinin turizmin ekolojik, sosyal ve ekonomik 

sürdürülebilirliğini sağlayacak bazı kararlardan yoksun olması, katılım sürecinin bilgi aktarımı düzeyinde kalması 

ve tanıtım faaliyetlerinin bölgenin tümünü öne çıkaran bir yaklaşımı benimsememesi ve bütüncül yaklaşımdan 

uzak olmasıdır. Bu eksikliklerin giderilmesinde, neyi, nasıl ve kimin için korunacağı/geliştirileceği? üzerinde ciddi 

düşünülmesi gereken bir soru olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Şüphesiz, sürdürülebilirlik sadece mevcut durağan koşulları değil, değişimi yönetebilmekle de ilgilidir. 

Dolayısıyla sürece sadece plan ve uygulaması olarak bakmamak bir yönetim stratejisi de geliştirmek bir 

zorunluluktur.  
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Abstract 

The thermophysical properties of materials are generally referred to material behaviour with temperature without 

varying on the chemical composition of the material. Among the thermophysical properties; specific heat capacity 

is required heat amount in order to change temperature of a system by 1 °C. In this study, we investigated the 

effect of preparation technique on the thermophysical properties and selected powder metallurgy method which 

commonly applied to produce stainless steel. Powder metallurgy method is attracted due to provide net or near 

shape from metal powder, small and complex shape.  Therefore; in this study; the thermophysical properties (i.e. 

specific heat capacity) of the X12Cr13 martensitic stainless steel prepared by powder metallurgy method applying 

traditional pressing technique have been examined. X12Cr13 martensitic stainless steel were pressed on the 400 

and 600MPa pressures using conventional press machine. After, pressed these stainless steel samples were sintered 

at 1200°C for an hour under inert gas atmosphere. After then; in order to examine the thermophysical behaviours 

of them, stainless steel samples cut down to small pieces. The thermophysical properties of these stainless steel 

samples were performed at temperature ranging from 0 to 600°C via heat flux type Differential Scanning 

Calorimeter (DSC).  

Keywords: Martensitic stainless steel, Thermophysical Properties, P/M. 

  

 

1. INTRODUCTION 

 

Thermophysical properties of steel are physical variations with changing temperature without varying on the 

chemical composition of structure.  These properties of steel are specific heat capacity, enthalpy, thermal 

expansion etc. Specific heat capacity of steel is required heat amount to   raise temperature of 1 g of steel by 1 °C 

(Morîntale et al., 2013; Fang et al., 2015; Wielgosz et al., 2014). Specific heat capacity is calculated with these 

following formulas;  

 

cP = c0 + c1T + c2T
2 +

c3

T3
                                                                                                                                     (1) 

cp(T) = ∑ xicp
iN

i=1 (T)                                                                                                                                     (2) 

 

As exactly shown in Equations 1 and 2; specific heat capacity relates to temperature. Common temperature relation 

is referred using polynominal performed by Kelly (Wielgosz et al., 2014; Kelley, 1949). The coefficients in the 

equation 1 are defined a characteristics for a substance /phase in the event of the material having the allotropic 

forms and equation 2 is Neumann-Kopp rule. On the equation 2; N, xi and 𝑐𝑝𝑖 are the number of alloying elements, 

the weight percent and specific heat of ith element, respectively (Wielgosz et al., 2014). 

Powder metallurgy applied widely on producing industrial products includes of preparation/mixing of powders, 

compaction and sintering stages. An important advantage is obtaining end-product which is had net shaping or 

near-net shaping, whereas an important disadvantage is acquiring porous structure. Martensitic stainless steel as 

known as low carbon steel has at least 11%Cr. With this Cr content and other alloying elements, martensitic 

stainless steel present good mechanical properties (Akhavan Tabatabae et al., 2011). 
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2. MATERIAL –METHOD  

  

In this study; in order to examine thermophysical properties, X12Cr13 martensitic stainless steel as known 

commercially as 410 martensitic stainless steel was used. The chemical composition (%wt) of  this martensitic 

stainless steel consists of 0.04 of C, 13.3 of Cr, 0.21 of Mn, 0.83 of Si, 0.02 of P, 0.02 of S and 85,58 of Fe with 

0.7% lithium stearate and 0.3% micronized PE waxes. This martensitic stainless steel produced by water 

atomisation method has irregular shaped particles and normal particle size distribution (Figure 1). 
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Figure 1. The SEM image (left side) and Particle Size Distribution (right side) of X2Cr13 martensitic stainless 

steel powder 

 

This martensitic stainless steel powder pressed up 400 and 600MPa pressures by traditional pressing method in 

order to obtain (10×15×55) mm sized regular prismatic shape.  To these martensitic stainless steel compacts heat 

treatment applied as specified in given Figure 2 and also samples sintered under inert atmosphere.  

 

 

Figure 2 . The heat treatment cycle of X12Cr13 martensitic stainless steel samples 

In order to thermophysical behaviour (specific heat capacity) of these martensitic stainless steel cut to small pieces. 

These behaviours of these stainless steel were performed ranging from 0 to 600°C via heat flux type Differential 

Scanning Calorimeter (DSC) with 20 °C/min of heating rate, 50mL/min gas flow and carried out under N2 

atmosphere. 
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3. RESULTS AND DISCUSSION 
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Figure 3. The specific heat capacity versus temperature curves of martensitic stainless steel with  (a) 

experimental (b) fitted results 

 

In Figure 3; the specific heat capacity varying with temperature of powder X12Cr13 martensitic stainless steel and 

pressed these stainless steel samples on the 400 and 600MPa pressures showed. With increasing pressure, specific 

heat capacities of these stainless steel increased. The high specific heat capacity obtained at 579°C on the press-

sintered martensitic stainless steel on the high pressure (1.85J/g°C). With increasing pressure and applying heat 

treatment heat treatment; porosity decrease grain bonds together and the structure has more densely, more 

strengthening structure. 

Besides closing porosity and naturally gaining dense structure with increasing pressure and applying heat treatment 

process, on the increasing of specific heat capacity of martensitic stainless steel increasing of Si content and 

decreasing of carbide precipitates play important roles (Wielgosz et al., 2014; İsfahany et al., 2011). On the Table 

1; the specific heat capacity changing with temperature of powder martensitic stainless steel and press-sintered 

martensitic stainless steel on the 400 and 600MPa pressures with fitted values were given and also Table 2, the 

specific heat capacity constant values (c0, c1, c2, c3 and c4) are given in standard errors. 

 
 

 
 

 

 

(a) (b) 

 

Figure 4. The SEM images of press sintered martensitic stainless steel on the 400 (a) and 600MPa (b) pressures 
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The SEM images of press-sintered martensitic stainless steel on the 400 and 600MPa pressures are showed in 

Figure 4.  Pressure effect on the surface of these martensitic stainless steel are presented.  

 

Table 1. The specific heat capacity versus temperature values of martensitic stainless steel with  (a) 

experimental (b) fitted results 

T(°C) 410-(powder) 410-(powder) 

(fitted) 

410-(400MPa) 410-(400MPa) 

(fitted) 

410-(600MPa) 410-(600MPa) 

(fitted) 

0 0,37 -0.01073 0,46 0.0367 0,57 -0.01406 

10 0,38 -7,74E+10 0,47 0.0221 0,58 -0.00116 

20 0,38 -0.0020 0,48 0.0108 0,59 0.00996 

60 0,4 0.0036 0,5 -0.02743 0,59 -0.00121 

70 0,4 -0.0018 0,51 -0.02664 0,6 0.002572 

130 0,46 0.0174 0,58 0.01442 0,67 0.01304 

260 0,51 -0.0163 0,62 0.005705 0,86 -0.00908 

320 0,55 0.00286 0,69 0.01533 1 0.008425 

390 0,56 3,79E+10 0,75 -0.0245 1,16 0.00330 

450 0,57 -0.00121 0,86 -0.00126 1,32 -0.00768 

510 0,6 -7,27E+10 0,95 0.0401 1,55 0.00823 

520 0,62 0.0111 0,95 0.03927 1,59 0.00696 

579 0,67 -0.0166 0,84 -0.0087 1,85 -0.01893 

 

Table 2. The specific heat capacity constant values of martensitic stainless steel with  standart errors 
 

410(Powder) 410(400MPa) 410(600MPa) 

 
Value Std. error Value Std. Error Value Std.error 

c0 0.38073 0.0105 0.4233 0.01294 0.58406 0.0052 

c1 -5.873E-5 2.5282E-4 0.00264 3.1066E-4 -3.821E-4 1.2484E-4 

c2 6.5317-6 1.7684E-4 -1.807E-5 2.1729E-6 9.4467E-6 8.7323E-7 

c3 -2.122E-8 4.5240E-9 5.431E-8 5.5590E-9 -1.928E-8 2.2396E-9 

c4 2.0192E-11 3.7960E-12 -4.97E-11 4.6651E-12 1.852E-11 1.874E-12 

 

From EDS spectrums; Si content increases, whereas C decreases. This case supported to increase thermophysical 

properties of these martensitic stainless steels (Table 3). 
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Table 3. The EDS spectrums of press sintered martensitic stainless steel on the 400 and 600MPa pressures 

% wt Cr Mn Si Fe C 

410 MSS /400 14.65 0,31 0.55 80.26 4.22 

410 MSS /600 15.46 0.60 0.85 75.47 - 

 

4.CONCLUSION 

In this study; pressure influence on the thermophysical properties of martensitic stainless steel. martensitic 

stainless steel prepared using powder metallurgy method applied conventional die-pressing technique. Following 

results are given:  

-With increasing pressure, specific heat capacity increased.  

-With increasing pressure; Si content increased, carbide precipitations decreased, therefore thermopyhysical 

properties improved.  
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Özet 

Bir ekosistem olan kentlerin, sürdürülebilirliği için kentin tüm bileşenleri ile birlikte ele alınarak kentsel 

ekosistemin işleyişinin sağlanması gerekmektedir. Bu bağlamda kentsel bir alandaki malzeme, enerji, su ve atık 

akışlarını ölçmenin bir yolu olan kentsel metabolizma önemli bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. Kentin 

sürdürülebilirliği için en küçük ölçekte sürdürülebilir ve ekolojik yaşam ortamlarının oluşturulması gerekmektedir. 

Bu kapsamda, bütüncül yaklaşım çerçevesinde bütünü oluşturan parçalardan biri olarak ve insan hayatının da 

önemli bir parçası olan ve insan ekolojisi açısından da önem taşıyan binaların metabolizmasının değerlendirilmesi 

önem arz etmektedir. Binaların, bina gruplarının (komşuluk üniteleri), semtlerin ve kent bütününde girdi-çıktı 

analizlerinin bütüncül kentsel metabolizma değerlendirmeleri sağlandığı takdirde kentsel metabolizma konusunda 

daha verimli sonuçlara ulaşılacak akabinde etkin çözümlerin getirilmesi kolaylaşacaktır.  

Sürdürülebilir yerleşmelerin tasarımında bina ölçeğindeki metabolik süreçlerin izlenmesi ve değerlendirilmesi 

önem taşımaktadır. İnsanın mutluluğu ve refahı için insan ekolojisi-teknoloji uyumunun sağlanması 

gerekmektedir.  İnsan ekolojisi yararına kullanılacak teknoloji ile enerji etkin, doğal kaynaklardan maksimum 

fayda elde eden, geri dönüşümün sağlandığı, atıkların bertaraf edildiği, akıllı, ekolojik ve sürdürülebilir binaların 

tasarımı ve inşası mümkündür. En büyük enerji tüketicisi olan binaların, sürdürülebilirliğinin sağlanması için, 

yenilenebilir kaynakların kullanılması, inşaat malzemelerinin geri dönüştürülmesi ve yeniden kullanılması gibi 

parametreler dikkate alınmalıdır. Bu bildiride, çevresel sürdürülebilirlik için bu parametrelere göre tasarlanan 

binaların; yerel iklimi, kent ekosistemini, malzemeleri, enerji, su ve kaynak akışlarını dikkate alması gerektiği 

vurgulanmaktadır. Bu bağlamda binaların çevresel sürdürülebilirliklerine dair bilgi sağlamak, modellemek ve 

analiz etmek için ‘’kentsel metabolizma’’ kavramı bina ölçeğine indirgenmektedir. Ayrıca, yukarıda genel 

çerçevesi verilen yaklaşım ile kentsel metabolizmanın önemli bir parçası olan bina metabolizması üzerinde 

durularak, bina ölçeğinde metabolik süreçlerin değerlendirilmesine ilişkin araçlar sunulmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilirlik, kent ekolojisi, kentsel metabolizma, bina metabolizması. 

 

Reduction of urban metabolism approach to building scale: Building metabolism 

 

Abstract 

For the sustainability of the cities, which are ecosystems, the functioning of the urban ecosystem is necessary, 

together with all the components of the city. In this context, urban metabolism, which is a way of measuring 

material, energy, water and waste flows in an urban area, is an important tool. Sustainable and ecological living 

environments should be established on the smallest scale for the sustainability of the city. In this context, it is 

important to evaluate the metabolism of buildings which are important components of human life and which are 

important in human ecology as one of the components of the whole approach. If the integrated urban metabolism 

evaluations of the buildings, building groups (neighborhood units), districts and the whole city, and the overall 

urban metabolism evaluations are achieved, more efficient results will be achieved in urban metabolism and then 

effective solutions will be introduced.  

In the design of sustainable settlements, monitoring and evaluation of metabolic processes in building scale is 

important. Human ecology and technology must be ensured for human happiness and well-being. With the 

technology to be used for the benefit of human ecology, it is possible to design and build smart, ecological and 

sustainable buildings where energy efficiency is obtained from natural resources, recycling is achieved and waste 

is disposed. In order to ensure the sustainability of the buildings, which are the largest energy consumers, 

parameters such as the use of renewable resources, recycling and reuse of construction materials should be taken 

into consideration.  
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In this paper, it is emphasized that buildings designed according to these parameters for environmental 

sustainability should take into account the local climate, urban ecosystem, materials, energy, water and resource 

flows. In this context, the concept of “urban metabolism” is reduced to the building scale in order to obtain 

information on the environmental sustainability of buildings, modeling and analysis. Furthermore, with the general 

framework outlined above, building metabolism, which is an important part of urban metabolism, is emphasized, 

and tools for the evaluation of metabolic processes in building scale are presented. 

Keywords: Sustainability, urban ecology, urban metabolism, building metabolism. 

 

1. GİRİŞ 

1987'de “Ortak geleceğimiz” raporunun yayınlanmasından bu yana, sürdürülebilir kalkınmanın önemi geniş 

ölçüde kabul görmüştür. Günümüzde artan şehirleşme ve fosil yakıtların tükenmesi, iklim değişikliğinin ve artan 

kirliliğin beraberinde getirdiği sorunlar, daha verimli ve sürdürülebilir kaynak yönetimine duyulan ihtiyacın altını 

çizmiştir.  

Günümüzde karşı karşıya olduğumuz sorunların sadece teknolojik çözümlerle aşılayamayacağının bilinci giderek 

yaygınlaşmaktadır (Pahl ve Wostl 2007 ). Bu süreçte sürdürülebilir kaynak yönetimi ile mekânsal planlama 

arasındaki bağlar da fark edilmiştir (Agudelo-Vera ve ark. 2011 )  ve günümüzde sürdürülebilir bir gelecek için 

planlamanın hem araştırma hem de uygulama için büyük bir sorun teşkil ettiği anlaşılmıştır (Vandevyvere ve 

Stremke 2012 ). Şehirlerin, bölgelerin ve yapıların mekansal organizasyonlarının ve altyapılarının kaynak 

yönetimi uygulamalarını etkilediği kabul edilmiştir (Bélanger 2009 ).  

Bir ekosistem olan kentlerin sürdürülebilirliği için kentin tüm bileşenleri ile birlikte ele alınarak kentsel 

ekosistemin işleyişinin sağlanması gerekmektedir. Bu bağlamda kentsel bir alandaki malzeme, enerji, su ve atık 

akışlarını ölçmenin bir yolu olan kentsel metabolizma önemli bir araç olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Sürdürülebilir yerleşmelerin tasarımında kent ölçeğindeki ve bina ölçeğindeki metabolik süreçlerin izlenmesi ve 

değerlendirilmesi önem taşımaktadır. İnsanın mutluluğu ve refahı için insan ekolojisi-teknoloji uyumunun 

sağlanması gerekmektedir.  İnsan ekolojisi yararına kullanılacak teknoloji ile enerji etkin, doğal kaynaklardan 

maksimum fayda elde eden, geri dönüşümün sağlandığı, atıkların bertaraf edildiği, akıllı, ekolojik ve sürdürülebilir 

binaların tasarımı ve inşası mümkündür. En büyük enerji tüketicisi olan binaların sürdürülebilirliğinin sağlanması 

için, yenilenebilir kaynakların kullanılması, inşaat malzemelerinin geri dönüştürülmesi ve yeniden kullanılması 

gibi parametreler dikkate alınmalıdır. 

2. KENTSEL METABOLİZMA 

1965'te Wolman tarafından tanımlanan kentsel metabolizma kavramı, kentsel ekosistemler tarafından üretilen 

ve tüketilen kaynakların miktarının değerlendirilmesiyle kentsel sistemin çevre üzerindeki etkisini açıklamaktadır. 

Daha genel ifade ile kentsel metabolizma, kentlerin işlev ve ihtiyaçları için gereksinim duydukları kaynakları 

harekete geçiren, tüketen ve dönüştüren sosyo-ekonomik süreçlerin toplamını ifade etmektedir (Kennedy ve ark. , 

2007). Kaynakların nasıl kullanıldığı ile ilgilenen kentsel metabolizma, akışları ve stokları ölçmeye yardımcı 

olmaktadır. Kentsel metabolizma yaklaşımı, kaynakların hem üretim hem de tüketimde verimli kullanılması 

temeline dayanmaktadır. 

Kentsel metabolizma (KM), biyoloji ve biyokimyadan doğrudan ödünç alınan ve günümüzde kent 

sürdürülebilirliğine yönelik yeni yollar önerdiği için kentsel araştırmalara (Wachsmuth 2012 ) uygulanan bir 

kavramdır (Castán-Broto ve ark. 2012 ). Ancak literatürde, farklı disiplinlerde kentsel metabolizma kavramının 

temelleri konusunda farklı tanımlar yer almaktadır. Örneğin, Kennedy vd. (2011) Abel Wolman'ı (1965) kavramın 

kurucusu olarak öne çıkarmaktadır ve kentsel metabolizmayı; “şehirlerde meydana gelen büyüme, enerji üretimi 

ve atıkların giderilmesi ile sonuçlanan  teknik ve sosyo-ekonomik süreçlerin toplamı” olarak tanımlamaktadırlar. 

Lin vd. (2012), bir sosyolog olan Burgess'in (1925) anabolik ve katabolik süreçlerle kentsel büyümeyi birbirinden 

ayırmak için kullandığını ileri sürmektedir. Barles (2010), kavramın 19. yüzyılda kentsel bağlam için formüle 

edilmediğini ve tarımsal üretimde atık su ve gübre kullanımıyla ilgilenen kimyagerler tarafından kullanıldığını öne 

sürmektedir. Ayrıca bazı araştırmacılar da bu kavramı, 1883'te Marx'ın, toplum ve çevre arasındaki malzeme ve 

https://cityterritoryarchitecture.springeropen.com/articles/10.1186/s40410-017-0076-y#CR25
https://cityterritoryarchitecture.springeropen.com/articles/10.1186/s40410-017-0076-y#CR32
https://cityterritoryarchitecture.springeropen.com/articles/10.1186/s40410-017-0076-y#CR5
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enerji alışverişi tanımına kadar dayandırmaktadır. (Pincetl et al., 2012, Zhang, 2013). Son zamanlarda ise, Lederer 

ve Kral (2015), bir Alman kimyager ve tıp doktoru olan Theodor Weyl'nin 1894 yılında, “Berlin'in 

metabolizmasıyla ilgili yazılar” isimli Berlin'den boşaltılan besin akışlarını araştırdığı ve besin alımı yoluyla besin 

tüketimini karşılaştırdığı çalışmasıyla Theodor Weyl'nin kentsel metabolizma çalışmalarının kurucusu olduğunu 

kanıtlamışlardır. 

2.1. Kentsel metabolizma değerlendirme araçları  

Kentsel metabolizma analizi, kentsel bir alandaki malzeme, enerji, su ve atık akışlarını ölçmenin bir yoludur 

(Sahely vd., 2003).  Son yirmi yılda, kentsel sistemlerin metabolizmasını anlamaya çalışan yöntemlerin sayısında 

bir artış olmuştur. (Kennedy ve ark., 2011; Zhang, 2013; Zhang ve ark., 2015; Beloin-Saint-Pierre ve ark., 2016; 

Mostafavi ve ark., 2014). Bu yöntemler, şehirlerde ve bölgelerdeki, materyal veya enerji akışlarını hesaba katarak 

metabolik değişimlerin çevresel etkilerini incelemektedir. Bu kentsel metabolizma değerlendirme yöntemleri, 

Malzeme Akış Analizi, Girdi-çıktı Analizi, Odum Enerji Akış Analizi ve Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi olarak 

kategorize edilebilir. 

Malzeme akış analizi (Material Flux Analysis) kaynak akışlarını fiziksel ağırlık veya hacim olarak ölçmektedir. 

Ekonomi alanında kullanılan malzeme akış analizi, son zamanlarda şehir düzeyine uyarlanan en köklü ve yaygın 

olarak kullanılan yaklaşımdır. Malzeme akış analizi, aynı zamanda büyük malzeme akışlarını gösterme 

eğilimindedir ve daha küçük malzeme akışlarını temsil etmekte yetersiz kalmaktadır. Bu yetersizliği gidermek için 

madde akış analizi ortaya çıkmıştır. Madde akış analizi, belirli bir maddenin veya madde grubunun başlangıç 

noktasından varış noktasına kadar olan yollarını takip etmek ya da nerede biriktiklerini de tanımlamak için 

kullanılmaktadır (Dakhia ve Berezowska, 2013). 

Girdi-çıktı analizi (Input-Output Analysis) başlangıçta, bir ulusal ekonominin çeşitli üretim ve tüketim sektörleri 

arasındaki emtia akışlarının ampirik analizlerini yapmak için geliştirilmiştir. Kent ortamına uygulanan girdi-çıktı 

analizi, kentsel metabolizmanın işlevlerini simüle etmek için gerekli olan kentsel sistemin aktörleri arasında 

ayrıntılı bir ayrım sunmaktadır (Zhang, 2013). Bu aktörler çoğunlukla bölümlere ayrılır ve bu bölümler arasındaki 

metabolik akışlar fiziksel girdi-çıktı tabloları biçiminde açıkça temsil edilir. Böylece girdi-çıktı analizi, bir 

ekonomideki sektörler arasındaki malzeme akışlarını, ürün ve sektöre özgü kaynak akışlarını ve verimliliği takip 

ederek değerlendirmektedir (Dakhia ve Berezowska, 2013).  

Odum Enerji Akış Analizi (Odum Emergy Analysis), Enerji akışlarını ölçmek için 1970'lerde Odum tarafından 

ortaya konmuştur. Odum, eşdeğer bir birim olarak güneş enerjisini destekleyen, enerji eşdeğerleri veya emerji 

(somutlaşmış enerji) kullanarak geliştirdiği bu sistemde yenilenebilir kaynaklar (ör. Güneş enerjisi) ve hem 

doğrudan hem de dolaylı akışları sürece dahil etmiştir (Huang ve Chen, 2009; Dakhia ve Berezowska, 2013). 

Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (Life Cycle Assessment) ise, bir ürün veya hizmetin çevresel etkilerini nicel 

açıdan değerlendirmede kullanılan bir yöntemdir. Yani, ürün veya hizmetin üretimindeki enerji kullanımı ile 

hammadde ve kaynakların teknik sisteme aktarılmasından, ürün ve kullanılan kaynakların doğaya atık olarak geri 

dönmesine kadar geçen süreç irdelenmektedir (Şenel, 2010). 

Kentin sürdürülebilirliği için en küçük ölçekte sürdürülebilir ve ekolojik yaşam ortamlarının oluşturulması 

gerekmektedir. Bu kapsamda, holistik yaklaşım çerçevesinde bütünü oluşturan parçalardan biri olarak ve insan 

hayatının da önemli bir parçası olan ve insan ekolojisi açısından da önem taşıyan binaların metabolizmasının 

değerlendirilmesi önem arz etmektedir. Bina, binalardan oluşan gruplar (komşuluk üniteleri), semtler ve kent 

bütününde girdi-çıktı analizlerinin bütüncül kentsel metabolizma değerlendirmeleri sağlandığı takdirde kentsel 

metabolizma konusunda daha verimli sonuçlara ulaşılacak akabinde etkin çözümlerin getirilmesi kolaylaşacaktır. 

3. BİNA METABOLİZMASI 

Sürdürülebilirliğin çevresel amaçlarını yerine getirmek için belirli parametrelere göre tasarlanan sürdürülebilir 

binaların; yerel iklimi, ekosistemleri, materyalleri, enerji, su ve kaynak akışlarını dikkate alması gerekmektedir. 

Bu bağlamda binaların çevresel sürdürülebilirliklerine dair bilgi sağlamak (kaynak kullanımını izlemek ve 
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değerlendirmek ve çevresel etkisini kavramak), modellemek ve analiz etmek için ‘’kentsel metabolizma’’ kavramı 

bina ölçeğinde de kullanılmaktadır. 

Bina ölçeğinde enerji tüketiminin ve kaynak kullanımının fazla olması önemli çevresel sorunlara sebebiyet 

vermektedir. Çevreye duyarlı yaklaşımlar ile binalar üretilerek bu çevresel sorunların çözülmesi ve akabinde 

sürdürülebilirliğin sağlanması gerekmektedir. Bu bağlamda, sürdürülebilirlik olgusunun, binaların tasarım ve 

yapımındaki sürdürülebilirlik anlayışına entegrasyonu yıllar içinde değişime uğramıştır. Başlarda enerji ve sınırlı 

kaynakların nasıl üstesinden gelineceği üzerine yapılan vurgu, yerini zamanla yapı malzemeleri ve teknolojileri, 

enerji etkin tasarım gibi daha teknik konulara bırakmıştır (Şenel, 2010). 

3.1. Bina Ölçeğinde Metabolik Süreçlerin Değerlendirilmesi 

Bir binanın metabolik süreci; altyapısının planlaması, tasarımı ve inşası sürecinde hammaddelerin 

çıkarılmasından, malzeme üretimi ve uygulamaya hazır hale getirilmesine, binanın kullanımına ve atık yönetimine 

kadar geniş bir yelpazeye sahiptir. Hem binaların üretiminde, hem de yapı malzeme ve bileşenlerinin üretim 

süreçlerinde yoğun kaynak ve enerji kullanımı, karbon salınımı, atık oluşumu, kirlilik vb. pek çok metabolik unsur 

bulunmaktadır. Bina yapım ve kullanım sürecinde kullanılan enerji, su, malzeme vb kaynaklar binanın 

metabolizmasını oluşturmaktadır (Kim ve Rigdon, 1998). 

Sürekli bir kaynak akışına sahip bina sisteminde yapıya girdi oluşturan kaynaklar aynı zamanda binanın çıktılarını 

oluşturmaktadır. Yapı malzemelerinin üretimi ile başlayan bu akış, bina faydalı ömrünü tamamlayana kadar devam 

etmektedir. Ömrünü tamamlayan yapıların malzeme ve bileşenleri daha sonrasında başka bir bina için kullanılmak 

üzere geri dönüştürülür ya da atılır. Kim ve Rigdon, 1998’e göre; enerji atık yan ürünlere, yapı malzemeleri katı 

atıklara, su atık suya, tüketim maddeleri atık veya geri kazanılabilir maddelere, rüzgar kirli havaya, yağmur ise 

yer altı sularına dönüşmektedir (Kim ve Rigdon, 1998; Şenel, 2010). 

                                             Tablo 1. Bina Ekosistemindeki Malzeme Akışı 

                                                                      BİNA 

 

Bina ölçeğinde kentsel metabolizma değerlendirme araçları kantitatif (nicel) ve kalitatif (nitel) yöntemler olmak 

üzere 2 genel yaklaşım şeklinde ele alınabilir. Kantitatif yöntemde nicel verilerin kullanıldığı malzeme akış analizi, 

girdi-çıktı analizi, yaşam döngüsü değerlendirme yöntemi gibi kentsel metabolizma değerlendirme araçları yer 

almaktadır. Genel olarak kentsel metabolizmayı dikkate alarak, su, malzeme ve besin maddelerinin akışları ile 

GİRDİLER

Yapı Malzemesi 

Enerji

Su

Tüketim Maddeleri

Güneş Radyasyonu

Rüzgar

Yağmur

ÇIKTILAR

Kullanılmış Malzeme

Zehirli Gaz

Atık su
Geri Dönüştürülebilir 
Malzeme
Isı Kaybı

Kirli Hava

Yeraltı Suları
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ilgilidir. Kalitatif yöntemlerde ise belirli kriterlere göre binaları puanlandırarak değerlendiren BREEAM, LEED, 

CASBEE, gibi sertifika sistemleri yer almaktadır. Genel olarak politikayla bağlantılı sosyal, ekonomik ve ekolojik 

süreçlerin çözümüyle ilgilidir. Bu çalışmada kantitatif analizler ele alınmış olup kentsel metabolizma 

değerlendirme araçları bina ölçeğine uyarlanmıştır. 

Kentsel metabolizma değerlendirme araçlarının bina ölçeğine uyarlanmasıyla binaların yapım sürecinde meydana 

gelmesi mümkün çevresel etkiler önceden belirlenerek etkilerin azaltılması sağlanır. Ayrıca kullanım evresinde 

binadaki akışlar izlenerek, bina performanslarının ölçülebilmesi için uygun yöntemlerle gözlem ve testler 

yapılarak denetimi sağlanır. 

Binalara girdi oluşturan temel kaynakların başında enerji, su ve malzeme gelmektedir. Sürdürülebilir bina 

ilkelerinden biri olan enerji, su ve malzemenin korunumu, mimari tasarımı da yönlendirmektedir. Bu bağlamda 

kentsel metabolizma değerlendirme araçları kullanılarak; binaya girdi oluşturan yenilenemeyen kaynakların 

azaltılması ve binadan çıkan atıkların denetlenmesiyle enerji, su ve malzemenin korunumu sağlanır (Kim ve 

Rigdon, 1998). 

Binada kullanılan su, arıtma ve dağıtım işlemleri sonucu binalara ulaşmaktadır. Bu işlemler için kayda değer 

miktarda enerji tüketilmekte ve atık oluşmaktadır. Binalarda içme, kullanma, temizlik ve sulama vb. amaçlarla 

kullanılan suyun arıtılması, dağıtılması, geri toplanması ve yeniden kullanımına yönelik arıtımı için harcanan 

enerji de bina metabolizmasını etkilemektedir.  

Bina ölçeğinde Yaşam Döngüsü Değerlendirmesi (YDD); binaların planlanması, tasarımı, kullanımı, yıkım ve atık 

oluşum aşamalarına kadar bina yaşam döngüsü boyunca meydana gelen ve olası çevresel etkilerin 

değerlendirilmesini sağlar (Hoşkara, 2007). 

Bina düzeyinde yapılan YDD çalışması, bir binanın tasarımı (örn. malzeme seçimi vb.), işlevinin değiştirilmesi ya 

da teknik çözüm üretilmesi (örn. taşıyıcı sistem seçimi, ısıtma-soğutma-havalandırma sistemi vb.) ve çevresel 

etkilerin ve enerji tüketiminin değerlendirilmesi gibi konularda karar verme sürecini desteklemektedir. Yapı 

malzemeleri düzeyinde yapılan değerlendirme ise, bina düzeyindeki YDD için girdi oluşturmakta ve malzemelerin 

çevresel etkilerinin karşılaştırılmasına ve azaltılmasına katkı sağlamaktadır (Borg, 2001; Çelebi ve Aydın, 2005).  

Binaların çatı veya cephe elemanlarında güneş kolektörleri, fotovoltaikler (güneş pilleri), güneş duvarları gibi 

araçlar kullanılarak güneş enerjisinden faydalanılmaktadır. Odum Enerji akış analizi ile güneş kolektörleri ile 

binada elde edilen sıcak su, fotovoltaik (güneş pilleri) sistemlerle güneş enerjisinden elektrik enerjisine 

dönüşümün ne kadar olduğu ve yenilenebilir bir kaynak olan güneş enerjisinden elde edilen faydanın ölçülmesi ve 

denetlenmesi sağlanabilir. 

Yapı malzemeleri ve bileşenleri bir binayı oluşturan en önemli ögelerdendir. Malzeme kullanımı doğal kaynakların 

korunması ve çevresel etkiler açısından önemlidir. Girdi-çıktı analizinin kullanımı ile tasarım aşamasında 

malzeme girdi ve çıktılarının miktarı ölçülerek hammaddenin temini, işlenmesi, üretimi ve dağıtımı aşamalarında 

oluşan çevresel etkiler yerel ve küresel ölçekte değerlendirilebilir.    

4. SONUÇ  

İnsan yerleşmelerinde gittikçe artan enerji kullanımı iklim değişikliği ve hava kirliliğine sebep olmaktadır. Bu 

nedenle sürdürülebilir gelişme için gerek kentsel ölçekte gerekse bina ölçeğinde enerji etkin kullanım üzerine 

yoğunlaşılmalıdır. 

Bina yapım aşamasında yenilenebilir, geri dönüştürülebilir yapı malzeme ve bileşenleri kullanılarak bina ölçeğinde 

sürdürülebilirlik desteklenmelidir. Tasarım aşamasında ise malzeme seçiminde; malzemelerin çevresel etkisi ve 

dayanıklılığı göz önüne alınmalı, bakım ve onarımı kolay olan malzemeler tercih edilmelidir. Bu sayede yaşam 

ömrünü tamamlayan binaların atıklarının geri dönüştürülerek yeniden kullanılmasıyla çevresel etkiler azaltılmış 

olacaktır. Önemli bir kaynak olan suyun kullanımının da kapalı devre şeklinde ve idareli kullanılması, etkin bir su 

yönetiminin sağlanması gerekmektedir. Bina tasarım aşamasında su ölçümü ve su toplama (yağmur suyu ve gri 

su) sistemlerinin kullanılması ile suyun binada tekrar kullanımı sağlanabilir.  
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Binalarda enerji kullanım miktarının saptanması, karbon emisyonunun ölçülmesi, yapı malzemelerinin 

oluşturduğu zehirli salınımlar gibi vb. bu metabolizma değerlendirme araçları ile ölçülebilir, izlenebilir ve 

denetlenebilir. Bu sayede sürdürülebilirlik bağlamında, enerji, su ve malzeme akışları optimize edilerek bina 

metabolizmasına ve dolayısıyla da bütüncül olarak kentsel metabolizmaya önemli girdi oluşturan kaynakların 

tüketimi azaltılabilir. 
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Özet 

Hızlı kentleşme; küresel ısınma, iklim değişikliği, enerji kaynaklarının tükenmesi gibi pek çok sorunun ortaya 

çıkmasına neden olmaktadır. Bütün bu sorunların etkisinin minimum düzeye indirilmesi ve ortadan 

kaldırılabilmesi için kentsel gelişmenin sürdürülebilirlik ilkelerine dayandırılması şarttır. Sürdürülebilir 

gelişmenin sağlanması için, güçlü bir ekoloji, ekonomi ve enerji ilişkisine sahip, ekolojik temele oturtulmuş 

planlama süreçlerinin hakim olduğu, doğayla uyumlu tasarım yaklaşımının benimsenmesi gerekmektedir. Hızlı ve 

plansız kentleşmenin neden olduğu olumsuz etkileri azaltabilmek için sürdürülebilir, çevre dostu, doğayla uyumlu, 

doğal kaynakları verimli kullanabilen yapıları içeren yerleşmelerin planlanması ve tasarımı arayışında 

ekolojik/yeşil yerleşim birimleri gündeme gelmiştir. Sürdürülebilirliğin kentlere uygulanmasına yönelik uğraşlar 

sonucunda ortaya çıkan sürdürülebilir kentler, sürdürülebilir kentsel gelişme, eko kentler, yeşil kentler gibi 

kavramların yanında artık sürdürülebilirlik hedefleri farklı ölçeklerde (mahalle, bina) uygulanmaya başlanmıştır. 

Çalışma kapsamında ele alınan ekolojik mahalle yaklaşımı da bu uygulamalardan birisidir. Choguill (2008)'in 

"kendini meydana getiren parçalar sürdürülebilir olmadığı müddetçe bir kentin sürdürülebilirliğinin sınırlı olacağı” 

savından yola çıkarak, kentlerin yapıtaşlarından biri olan mahallelerin sürdürülebilirliği önem kazanmaktadır. 

Sürdürülebilirlik bağlamında da ölçülemeyen hiçbir olgunun kontrol edilemeyeceği anlayışı, sürdürülebilir 

kentin/mahallenin/binanın ve dolayısıyla sürdürülebilir kentleşmenin özelliklerinin tespiti ve kontrolü amaçlı 

değerlendirme araçlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Çevre dostu olarak bilinen binaların 

sertifikalandırılmasını esas alan, bina, mahalle ve kent ölçeklerinde, sürdürülebilirliği ölçen pek çok değerlendirme 

aracı bulunmakta ve yaygın şekilde kullanılmaktadır. Bu çalışmada, binaları çevreleri ile birlikte ele alan, toplum, 

arazi kullanımı, ulaşım, su, hava, enerji, biyolojik çeşitlilik gibi konuları ekonomik, çevresel ve sosyal açılardan 

bir bütün olarak değerlendiren Mahalle Sürdürülebilirlik Değerlendirme araçlarından biri olan LEED Mahalle 

gelişimi ilkeleri ile ekolojik mahalle tasarımı ilkelerinin entegrasyonu ele alınarak, ekolojik ve çevresel 

sürdürülebilirliğin ölçülmesini sağlayan göstergeler üzerinde durulmuştur. 

Anahtar Kelimeler: Sürdürülebilir kentleşme, Ekolojik mahalle tasarımı, Yeşil sertifika, LEED-ND. 

 

 

Ecological neighborhood design in the context of green certificate systems- LEED-ND 

Abstract 

Rapid urbanization leads to many problems such as global warming, climate change, and depletion of energy 

resources. In order to minimize the impact of all these problems, urban development should be based on the 

principles of sustainability. In order to ensure sustainable development, ecology, economy and energy-related 

planning processes have to be adopted, a design approach that is compatible with nature must be adopted. In order 

to reduce the negative effects caused by rapid and unplanned urbanization, ecological / green settlements have 

emerged in the search for design and design of settlements that include sustainable, environmentally friendly, 

nature-compatible, natural resources-efficient structures. Sustainable cities, sustainable urban development, eco-

cities and green cities, which have emerged as a result of the efforts to implement sustainability in cities, have 

started to implement sustainability targets at different scales (neighborhood, building). One of these applications 

is the ecological neighborhood approach which is considered within the scope of the study. Choguill (2008) 's " 

the sustainability of a city is limited unless the self-sustaining parts are sustainable” based on the arguments, it is 

important for the sustainability of the neighborhood, one of the building blocks of the city. The understanding that 
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no phenomena that cannot be measured in the context of sustainability cannot be controlled has led to the 

emergence of assessment tools for the determination and control of the characteristics of the sustainable city / 

neighborhood / building and therefore of sustainable urbanization. There are many assessment tools that measure 

sustainability in buildings, neighborhoods and urban scales based on certification of buildings known as 

environmentally friendly and are widely used. In this study,  the integration of ecological neighborhood design 

principles with LEED neighborhood development principles has been considered and the indicators that measure 

the ecological and environmental sustainability are emphasized. 

Keywords: Sustainable urbanization, Ecological neighborhood design, Green sertificate, LEED-ND. 

 

1. GİRİŞ 

Kentleşmenin mevcut kent planlama ve yönetim kapasitelerinin yetişemeyeceği bir hızla devam etmesi, doğal 

kaynakların, tarımsal, ormanlık ve sulak alanların hızlı bir dönüşüm süreci ile tehdit edilmesine neden olmaktadır. 

Diğer yandan da kentlerin yoksulluk, işsizlik, altyapı ve hizmet sektöründe yetersizlik, trafik problemi, suç gibi 

pek çok sosyal, ekonomik ve çevresel problem için potansiyel birer merkez haline gelmesine neden olmaktadır 

(Günerhan, 2012, Yıldız ve ark., 2016a). İlk kez 1987’de, Brundtland Raporu’nda sürdürülebilirlik kavramının 

kentlere uygulanması çabalarının ortaya konmasıyla kentsel sorunlara çözüm bulma arayışları başlamıştır (URL 

1). 

Sürdürülebilir kent, süreklilik içinde değişimin sağlanması amacıyla, çevre ve enerji ile ilgili kaygılarla uyumlu 

olarak sosyo-ekonomik faydaların sağlandığı şehirdir (Yıldız ve ark., 2016b). Günümüzde güvenilir su 

kaynaklarından uygun konaklama koşullarına, istihdamdan yaşam kalitesi ve katılıma kadar tüm kavramlar 

sürdürülebilir kentleşme içinde temel haklar olarak değerlendirilmektedir (Drakasis-Smith, 1997). Bu sebeple hızlı 

kentleşme ile ortaya çıkan sorunların etkisinin minimum düzeye indirilmesi ve ortadan kaldırılabilmesi için kentsel 

gelişmenin sürdürülebilirlik ilkelerine dayandırılması şarttır. Sürdürülebilir gelişmenin sağlanması için, güçlü bir 

ekoloji, ekonomi ve enerji ilişkisine sahip, ekolojik temele oturtulmuş planlama süreçlerinin hakim olduğu, 

doğayla uyumlu tasarım yaklaşımının benimsenmesi gerekmektedir. Hızlı ve plansız kentleşmenin neden olduğu 

olumsuz etkileri azaltabilmek için sürdürülebilir, çevre dostu, doğayla uyumlu, doğal kaynakları verimli 

kullanabilen yapıları içeren yerleşmelerin planlanması ve tasarımı arayışında ekolojik ve yeşil yerleşim birimleri 

gündeme gelmiştir.  

Sürdürülebilirliğin kentlere uygulanmasına yönelik uğraşlar sonucunda ortaya çıkan sürdürülebilir kentler, 

sürdürülebilir kentsel gelişme, eko kentler, yeşil kentler gibi kavramların yanında artık sürdürülebilirlik hedefleri 

farklı ölçeklerde (mahalle, bina) uygulanmaya başlanmıştır. Çalışma kapsamında ele alınan ekolojik mahalle 

yaklaşımı da bu uygulamalardan birisidir.  

Şehircilikte komşuluk ünitesi olarak kabul edilen mahalleler, aynı zamanda küçük ölçekli yerleşme birimleridir. 

İçinde yaşayan nüfusun barınma, alış-veriş, eğitim ve rekreasyon gereksinimlerini karşılamak üzere planlanan 

mahalleler, kenti küçük ölçekte temsil eden ünitelerdir. Bir mahalle, haritada sınırları belirlenen bir alandan daha 

fazlasıdır, insanların yaşadıkları, çalıştıkları, alışveriş yapabildikleri ve komşularıyla etkileşimde bulunabilecekleri 

kendine özgü karakter ve işlevi olan bir yerdir (A Citizen’s Guide to LEED for Neighborhood Development). 

Choguill (2008)'in "kendini meydana getiren parçalar sürdürülebilir olmadığı müddetçe bir kentin 

sürdürülebilirliğinin sınırlı olacağı” savından yola çıkarak, kentlerin yapıtaşlarından biri olan mahallelerin 

sürdürülebilirliği önem kazanmaktadır. Dolayısıyla mahalle için geliştirilen strateji, hedef ve tasarım ilkelerinin 

de sürdürülebilirlik temeline dayandırılması, sürdürülebilir, yeşil sertifikalı ve ekolojik mahallelerden oluşacak 

kentlerin topluma bütüncül olarak yaşam kalitesi sunan ortamlar haline gelmesini sağlayacaktır. 

2. MAHALLE ÖLÇEĞİNDE ULUSLARARASI YEŞİL SERTİFİKA SİSTEMLERİ 

Sürdürülebilirlik bağlamında ölçülemeyen hiçbir olgunun kontrol edilemeyeceği anlayışı, sürdürülebilir 

kentin/mahallenin/binanın ve dolayısıyla sürdürülebilir kentleşmenin özelliklerinin tespiti ve kontrolü amaçlı 

değerlendirme araçlarının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Günümüzde, çevre dostu olarak bilinen binaların 

sertifikalandırılmasını esas alan, bina, mahalle ve kent ölçeklerinde, sürdürülebilirliği ölçen pek çok değerlendirme 

aracı bulunmakta ve yaygın şekilde kullanılmaktadır. Ayrıca binaları çevreleri ile birlikte inceleyen ve toplum, 
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arazi kullanımı, ulaşım, su, hava, enerji ve biyolojik çeşitlilik gibi konuları ekonomik, çevresel ve sosyal olarak 

değerlendiren komşuluk birimlerine ilişkin sürdürülebilirlik değerlendirme araçları da ortaya çıkmaya ve 

yaygınlaşmaya başlamaktadır.  

Mahalle ölçeğinde değerlendirme sadece tekil binaların değerlendirilmesi demek değildir. Aynı zamanda binalar 

arasında kalan alanların, sağlanan hizmetlerin, alanda yaşayan insanlarla diğer canlıların arasındaki ilişkilerin de 

değerlendirilmesi anlamına gelmektedir (Cole, 2010) (Yıldız ve ark., 2016a). Bu bağlamda mahalle değerlendirme 

araçları, bir mahallenin sürdürülebilirlik yolundaki durumunu ve bir dizi kriterler ve konular açısından 

sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmadaki başarısını değerlendirmektedir (Şerifi ve Murayama, 2013). Mahallelerin 

değerlendirilmesi ilk olarak CASBEE (Comprehensive Assessment for Building Environmental Efficiency) 

tarafından geliştirilen CASBEE-Urban Development ile başlamıştır. Sonrasında LEED (Leadership in Energy and 

Environment Design) ve BREEAM tarafından geliştirilen araçlar bu sistemi izlemiştir (Yıldız ve ark., 2016a) 

(Yıldız ve ark., 2016b). 

CASBEE, Çevre, Altyapı ve Ulaştırma Bakanlığı ile birlikte 2001 yılında Japonya Sürdürülebilir İnşaat 

Konsorsiyumu ve Bina Çevre ve Enerji Koruma Enstitüsü ile birlikte kurulmuştur (Oktay ve Özdede, 2012). 2006 

yılında, CASBEE-UD, Japonya'daki sürdürülebilir mahalle gelişimini yönetmek için kurulmuştur.  Ancak 

puanlama sistemindeki farklılık ve uluslararası geçerliliğin bulunmamasından dolayı diğer değerlendirme 

araçlarından farklıdır (Yıldız ve ark., 2016b) (URL 2).  

İlk bina sertifika programı olarak bilinen BREEAM İngiltere'de 1990 yılında kurulmuştur. Bağımsız 

değerlendirme ve belgelendirme standardı olarak  BREEAM değerlendirme ailesinin en son değerlendirme aracı 

BREEAM Community oluşturulmuştur (Yıldız ve ark., 2016b) (URL 3).  

LEED derecelendirme sistemi, özellikle Kuzey Amerika'da dünya çapında bilinen ve birçok ülke tarafından yaygın 

olarak kullanılan yeşil bina değerlendirme sistemidir. Bütünsel sürdürülebilirlik gelişimi açısından değerlendirme 

sistemlerinin sadece binalara yönelik olmaması gerektiği düşüncesi ile USGBC, ABD Doğal Kaynak Savunması 

Konseyi ve Yeni Şehircilik Kongresi bir araya gelerek LEED-ND değerlendirme sistemini geliştirmişlerdir (URL- 

4). 

Çevresel etki değerlendirme araçlarının en son gelişmiş hali olarak kabul edilen bu araçlar, bir mahallenin 

sürdürülebilirlik sürecindeki durumunu ve sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşmadaki başarısını bir dizi ölçüt ve 

konu açısından değerlendirmektedir. Mahalle ölçeğindeki sürdürülebilirlik değerlendirmesi, kentsel sistemin 

nüfus, bina, arazi kullanımı, enerji, su, jeoloji vs. gibi çeşitli bileşenlerinin dikkate alınmasını ve tüm 

sürdürülebilirlik boyutlarını ele alan bütüncül bir değerlendirme için önemli bir aşamayı oluşturmaktadır. 

3. LEED-ND MAHALLE GELİŞİMİ VE EKOLOJİK MAHALLE TASARIMI 

LEED-ND Derecelendirme Sistemine göre; yerleşim birimleri yeşil altyapı, akıllı büyüme ve şehircilik ilkelerine 

göre değerlendirilmektedir. Komşuluk ünitelerinin tasarımına ilişkin olarak verilen ilk sertifikadır. Metropoliten 

alanların dışındaki kontrolsüz gelişmeyi engelleyerek kentsel yayılma ve genişlemeyi azaltmayı amaçlamaktadır. 

LEED-ND Derecelendirme Sisteminin mahalle sürdürülebilirliğini amaçlayan temel stratejileri; Akıllı Konum ve 

Bağlantılar, Mahalle Doku ve Tasarımı ve Yeşil Altyapı ve Binalar olmak üzere üç ana kategoriden oluşmaktadır.  

3.1 Akıllı Konum ve Bağlantılar  

Proje seçimi aşamasında verimli, doğal toprakların korunmasını sağlayan, alternatif ulaşım sistemlerini 

destekleyen yer seçimi yapılmasını teşvik etmektedir. Mevcut mahallelerde yeniden yatırım yapılması, kirlenmiş 

sahaların temizlenmesi, doğal alanların korunması ve toplumun çevresel bağlantılarının kolaylaştırılması gibi 

kaynakları koruyan stratejileri de teşvik etmektedir. LEED-ND sertifika sisteminde, binaların konumlandırılması 

için araziler verimli bir şekilde kullanılır ve şehirlerin etrafındaki açık alanlar, ekolojik alanlar ve tarım arazileri 

korunur. Mahalle tasarımında, konut, iş, mağaza ve kamusal alanlar bir araya getirilerek yaya ölçeğinde erişim,  

bisiklete binme ve toplu taşıma sistemlerinden yararlanma teşvik edilerek araba kullanım süresi kısaltılır. Mahalle 

gelişiminde doğa ile tasarım ilkesi yerel çevre kalitesini korumanın önemli bir aracıdır. Bu bağlamda habitat 

alanları, sulak alanlar, su kütleleri, başlıca tarım arazileri ve taşkınlar göz önüne alınarak doğaya duyarlı mahalle 
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gelişimi sağlanmalıdır. Yayalar, bisiklet kullananlar ve araçlar için (hem bir mahallede hem de çevre bölgeler için) 

erişim bağlantıları iyi kurulmalıdır (A Citizen’s Guide to LEED for Neighborhood Development). 

3.2 Mahalle Dokusu ve Tasarımı   

Kompakt mahalleler, yüksek kaliteli kamusal alanlar, yürünebilir caddeler, otomobillere bağımlılığın azalması ve 

tasarımda toplum katılımı gibi stratejileri teşvik etmektedir. Araziyi verimli kullanan mahalleler, banliyölerin 

yayılmasını sınırlandırmaktadır. Daha verimli mahalle tasarımı, okullar, mağazalar ve parklar gibi hedeflerin 

birbirine daha yakın olabileceği, yürüyüş ve bisiklet sürmeyi daha verimli hale getirdiği anlamına gelir. Kompakt 

mahalle gelişimi, su, kanalizasyon ve elektrik şebekelerinin de kompakt olmasını sağlayarak daha az altyapıya 

ihtiyaç duymakta ve aynı sayıda kişiye hizmet ederek ekonomik kaynak tasarrufu sağlamaktadır. Karma işlevli 

mahallelerin içerdiği farklı kullanımlar birbirini desteklemekte, mallar, hizmetler veya iş için uzun mesafelere 

gitme ihtiyacı azalmakta ve canlı mahalle düzeni bir mahalle karakteri yaratma duygusunu pekiştirmektedir (A 

Citizen’s Guide to LEED for Neighborhood Development). 

Yürünebilir Sokaklar 

İyi tasarlanmış bir mahallede yüksek kaliteli kentsel tasarım ögeleri ile oluşturulan rahat, güvenli bir yaya ağı yer 

duygusunu ve konforunu artırır. Yürünebilirlik için tasarlanan ve yayaları davet eden cadde ve sokaklar, 

kaldırımdan kolayca ulaşılabilen bina girişlerini ve yol boyunca mimari çeşitlilik hissi yaratarak ilgi çeken kapı ve 

pencere görüntülerini içerir. Sık sık, iyi yapılandırılmış sokak ağaçları, gölge ve doğa ile temas sağlayarak yayaları 

daha rahat hale getirebilir. Kaldırımların sürekliliği, düşük hızda trafik ve kaldırım ile sokak arasında bir tampon 

sağlayan cadde üstü park, ayrıca yaya konforunu ve güvenliğini artırabilir (A Citizen’s Guide to LEED for 

Neighborhood Development). 

İndirimli Otopark ve Ulaşım Talebi 

Büyük yüzeyli otoparklar, özellikle kaldırımlar ve binalar arasında yer aldıklarında, kaldırımlardan ve diğer yakın 

binalardan yaya erişimini engellerler. Otoparklar ayrıca parklar, plazalar veya kaldırımlar gibi yakındaki kamu 

alanlarının kalitesini de azaltmaktadır. Otopark yapmak için kullanılan kaldırım, yağmur fırtınalarından sonra daha 

kirli yağmur suyu akışına da yol açmaktadır. LEED-ND, caddede bulunan tüm park alanlarının maksimum 

büyüklüğü geçmeyecek ve binaların altında olacak şekilde oluşturulmasını istemektedir (A Citizen’s Guide to 

LEED for Neighborhood Development). Ayrıca, park ve bina tasarımı, işletme, insanların araç kullanım süresini 

etkiler. Yerinde bir araç paylaşım programı gibi, işlere ya da transitlere ulaşım hizmeti veren, proje sahiplerine 

transit geçiş sağlayan ya da park alanlarını konut ünitelerinden ayrı olarak satan stratejiler, araç sahipliğine olan 

ihtiyacı azaltabilir.  

 

3.3.  Yeşil Altyapı ve Binalar  

Yeşil altyapı ve yeşil binalar hedefi; sürdürülebilir malzeme kullanımını, mevcut ve tarihi yapıların yeniden 

kullanımı gibi sürdürülebilir uygulamaları teşvik ederken, enerji ve su kullanımını altyapılarda ve binalarda 

azaltacak tasarımları ve inşaat aktivitelerini teşvik etmektedir. Enerji ve su verimliliğini birleştirmek, eski binaları 

yeniden kullanmak, malzemeleri geri dönüştürmek, yağmur suyu akışını azaltmak ve kirlilik kaynaklarını ortadan 

kaldırmak gibi stratejileri içerir (A Citizen’s Guide to LEED for Neighborhood Development).  

Yeşil bina 
“Yeşil binalar”, tasarımlarında çevresel mükemmelliği ve hassasiyeti vurgulamakta, enerji ve su verimliliği, 

yüksek iç mekan hava kalitesi ve sürdürülebilir kaynaklı (veya geri dönüştürülmüş) malzemeler gibi stratejileri 

içermektedir. LEED-ND, enerji verimliliği, su verimliliği ve sürdürülebilir bir mahalle oluşturulmasında önemli 

rolü olan sertifikalı yeşil binalar için önkoşullar ve krediler içermektedir. Binalarda su verimliliğine ek olarak, 

çevre düzenlemesi ve sokak ağaçları için binaların dışında kullanılan su, mahallenin genel su kullanımını belirler. 

Doğal ekosistemlere daha az zarar verdiği için doğal türlerin dikilmesi tercih edilir; kurak iklimlerde kuraklığa 

toleranslı olma eğilimi gösterirler ve daha az sulama gerektirirler. Sulama gerektiren bitkiler için, verimli sulama 

ekipmanlarının kullanılması, yağmur suyunun depolanması veya atık suların geri dönüştürülmesi, genel su 

tüketimini azaltabilir (A Citizen’s Guide to LEED for Neighborhood Development). 

Eski Binaları Yeniden Kullanmak  
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Bir yapının mümkün olduğunca çok yeniden kullanılması (binanın tamamı, bina kabuğu veya binanın sadece 

kurtarılabilir bileşenleri olsun), LEED-ND dahil olmak üzere LEED derecelendirme sistemlerinin çoğunda 

ödüllendirilen temel bir yeşil bina stratejisidir. Atıkların bertaraf edilmesinin yanı sıra, inşaat malzemelerinin 

üretilmesi için gereken enerji ve kaynakların azaltılmasına ek olarak, binaların yeniden kullanılması ya da 

uyarlanması, bir mahallenin varolan karakterini güçlendirir. Mahalledeki anıtsal ögeler ve tarihi ya da mimari 

açıdan önemli binalar özellikle değerlidir, çünkü görünür toplantı yerleri sağlayabilir ve bir mahallede ilgi 

oluşturarak yatırımı teşvik edebilirler (A Citizen’s Guide to LEED for Neighborhood Development). 

Kirliliği Azaltma 

Bir mahallenin tasarımı ve yapım şekli, çevresel kaynaklar üzerinde oluşacak zararı, ürettiği hava ve su kirliliğini 

etkiler. İnşaat sırasında kirliliğin önlenmesi, LEED-ND'nin (GIB Ön Koşul 4: İnşaat Faaliyeti Kirliliği Önleme) 

bir ön koşulu olan iyi bir bina uygulaması için çok önemlidir. Asıl hedefler, (1) yerinde rüzgar ve su erozyonu, (2) 

hava ve toz kirliliği ve (3) aşağı akan derelerde, nehirlerde ve göllerde, aşırı kum ve çakılların önlenmesidir. 

Önemli bir diğer strateji de kirlenmiş yağmur suyunun önlenmesidir. Yeşil yağmur suyu tutma teknikleri arasında 

cadde tarafı “swales” (alçak ve çoğunlukla bataklık alanlar), su geçirimsiz kaldırım malzemeleri, yağmur suyu 

tutma havzaları, yeşil çatılar, açık yeşil alan ve çevre düzenlemesi yer alır. Işık kirliliğinin önlenmesi de stratejiler 

arasında yer almaktadır. Aşırı aydınlatma ve parıltı komşu evleri, kamusal alanları ve doğal alanları olumsuz 

etkilediğinde ışık kirliliği oluşur. Işık kirliliği, yakındaki vahşi yaşam hareketlerini ve yaşam döngülerini rahatsız 

edebilir, bir mahallenin yaşayabilirliğini azaltabilir ve gökyüzünün gece manzarasını sınırlayabilir. İnsan sağlığı 

için, ışık kirliliği biyolojik ritimler ve depresif bağışıklık fonksiyonlarındaki bozulmalarla ilişkilendirilmiştir. Işık 

kirliliğinin azaltılması için önemli stratejiler, yapay ışığın yukarı ve dışa doğru yerine aşağıya doğru 

yönlendirilmesini ve yalnızca birkaç çok parlak ışık yerine daha sık aralıklı, daha düşük yoğunluklu ışıkların 

kullanılmasını içerir. Diğer bir temel strateji, gerekli olmayan durumlarda otomatik olarak kapanması için gerekli 

olmayan ışıklandırmanın önlenmesidir (A Citizen’s Guide to LEED for Neighborhood Development). 

Serin Tutmak 

“Isı adaları” genellikle şehirler içinde, çevre sıcaklığının doğal çevreye veya çevreleyen alanlara göre önemli 

ölçüde daha sıcak olduğu yerel bölgelerdir. Sızdırmaz kaplamalar, koyu renkli çatılar ve güneşten gelen ısıyı emen 

ve daha sonra yayan diğer bina ve altyapı yüzeyleri, ısı adaları oluşumu artırır. Ayrıca bitkiler için zorlu büyüme 

koşulları yaratarak sulama talebini de artırır. Isı adası etkilerini önlemeye yönelik kanıtlanmış teknikler arasında 

ağaç dikimi, daha küçük ve daha dar sokaklar ve otoparklar, açık renkli güneş yansıtıcı çatı kaplama (aynı zamanda 

iklimlendirme talebini de azaltır), yeşillendirilmiş çatılar veya diğer çevre düzenlemesi, açık-gri ve güneş yansıtıcı 

kaplama ve güneş yansıtıcı çatılı otoparklar yer almaktadır (A Citizen’s Guide to LEED for Neighborhood 

Development). 

Mahalle çapında enerji verimliliği 

Tüm mahallenin enerji verimli olması, binaların tekil olarak enerji verimli olmasından daha etkilidir. Bir 

mahallenin ilk yerleşimi ve oryantasyonu, güneş enerjisini aktif olarak (fotovoltaik hücreler gibi) ve pasif olarak 

(doğal ışıklandırma veya pencerelerden ve duvarlardan direk güneş enerjisi ısıtması gibi) kullanma yeteneğini 

etkileyebilir (A Citizen’s Guide to LEED for Neighborhood Development).  

Benzer şekilde, birden fazla binaya veya evlere hizmet veren bir mahalle ölçeğinde yenilenebilir enerji 

kaynaklarının ve dağıtım sistemlerinin kurulması, binalara inşa edilmelerinden daha fazla maliyet ve enerji 

tasarrufu sağlar. Örnekler arasında jeotermal kuyuları, fotovoltaik (güneş enerjisi) veya rüzgarla çalışan elektrik 

sistemleri, biyoyakıtlar, hidroelektrik güç ve dalga veya gelgit gücü kullanan birleşik ısı ve enerji santralleri 

bulunmaktadır. Birden fazla binaya merkezi bir sistemle ısıtma ve soğutma, her bina için daha az altyapı ve 

kapasite gerektirir. Paylaşılan yenilenebilir enerji kaynaklarının ya da paylaşılan ısıtma ve soğutmanın yüklenmesi 

genellikle birden çok bina ve arazi sahibi arasında yakın işbirliği gerektirir (A Citizen’s Guide to LEED for 

Neighborhood Development). 

Enerji tasarruflu sokak lambaları, trafik ışıkları, park lambaları, su pompaları ve kanalizasyon sistemleri de 

mahallenin toplam enerji tüketimini önemli ölçüde azaltabilir. Enerji verimli altyapının yaygın örnekleri trafik ve 

diğer ışıklar için ışık yayan diyot (LED) teknolojisi, verimli veya ayarlanabilir güç su pompaları veya güneş enerjili 

ışıklar içerir (A Citizen’s Guide to LEED for Neighborhood Development). 
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Yeniden kullanım ve geri dönüşüm 

Malzemelerin yeniden kullanılması ve geri dönüştürülmesi, doğal kaynakların korunmasını sağlarken, endüstriyel 

üretimde kullanılan atıkları ve enerjiyi azaltır. Sokaklar, kaldırımlar veya su boruları dahil olmak üzere yeni altyapı 

için geri dönüştürülmüş malzemeyi kullanma fırsatları sıklıkla vardır. Yaygın olarak temin edilebilen malzeme 

türleri arasında yeniden kullanılmış çimento veya asfalt, hurda lastikler içeren kauçuklu asfalt, boru için yeniden 

işlenmiş metal veya betona karışan kömür uçucu kül gibi endüstriyel yan ürünler yer alır. LEED-ND ayrıca, geri 

kazanımı ve inşaat kalıntılarını yeniden kullanmayı teşvik eder ve evsel kompostlama, geri dönüşüm ve tehlikeli 

atık bertarafı için toplama hizmetlerini veya bırakma noktalarını kolaylaştıran mahalle tasarımını ödüllendirir (A 

Citizen’s Guide to LEED for Neighborhood Development). 

Binaların atık suyunu tekrar kullanmak, genel su kullanımını, kamu altyapısı taleplerini, enerji kullanımını ve 

geleneksel atık su arıtımından kimyasal girdileri azaltır. Atıksu yeniden kullanımı, kanalizasyon için atık olmayan 

kanalizasyon suyundan yararlanan nispeten basit gri su sistemlerinden, karmaşık atık su alanlarına veya tüm atık 

su tesislerini tamamen işleyen biyolojik atık su sistemlerine kadar çeşitlilik gösterebilir (A Citizen’s Guide to 

LEED for Neighborhood Development). 

3.4. Ekolojik mahalle tasarımı  

İçinde yaşayan toplumun ve bireylerin akıllı teknoloji kullanımı artarken, kentlerde de kentliye sunulan 

hizmetlerde akıllı teknoloji kullanımı ve akıllı sistemler yaygınlaşmıştır. Sürdürülebilirlik için teknolojik 

gelişmenin ve teknoloji kullanımının da mutlaka ekolojik boyut kazanması, teknolojinin ekoloji yararına 

kullanılması, ekolojik ve teknolojik gelişmenin sağlanması gerekmektedir.  

Her ölçekteki ekolojik yerleşimin en önemli prensibi, doğal çevrenin önemine odaklanmak, sürdürülebilirlik 

ilkelerine uygun olarak, insanlar ve diğer yaşam biçimleri arasında denge kurmaktır. Ekolojik yerleşmelerde en 

önemli hususlardan biri enerji ve malzemelerin döngüsel kullanımıdır. 

Örneğin eko-köyler, çevre duyarlı girişimler olarak, yenilenebilir kaynakların kullanımı, organik atıkların 

kompostlaştırılması, mümkün olduğu kadar inorganik malzemelerin geri dönüştürülmesi ve toksik ve zararlı 

maddelerin önlenmesi üzerinde yoğunlaşmaktadır (Emmanuel, 2016).  

Kenti oluşturan en önemli birim olan mahalleler köy yerleşmelerinden farklı olarak, daha çok kentsel işlev ve 

faaliyet alanını içermesinden dolayı planlanırken olduğu gibi tasarlanırken de ekonomi-ekoloji ilişkisini kuran ve 

kent ekolojisine dayalı bir yaklaşımla mekan organizasyonu yapılmalıdır. Planlama kararlarına yön veren ekolojik 

ilkelerin sadece yapı ölçeğindeki bina ekolojisi yaklaşımı ile kent ölçeğinde gerçekleşmesi mümkün 

görünmemektedir. Oysa mahalle ölçeğinde yapıları çevreleriyle birlikte ele alan ekolojik kentsel tasarımın 

uygulanması, kent için alına ekolojik planlama kararlarının mekan yansımasını sağlayacaktır. 

LEED-ND sertifika sistemi bağlamında, ekolojik mahalle tasarımında aşağıdaki hedeflerin gerçekleştirilmesi 

gereklidir: 

• Teknoloji ile ekolojinin entegrasyonu 

• Akıllı sistemlerin ekoloji adına kullanılması 

• Kentsel ekosistemin kentsel metabolizma analizi ile izlenmesi 

• Doğal alanların ve su havzalarının korunması ve yönetimi 

• Dik yamaçlarda doğal su rezervlerinin korunması 

• Kompakt gelişme sağlanması 

• Kentsel mikroklimanın gözlemlenmesi 

• Taşkın risklerinin ve taşkın yönetiminin değerlendirilmesi 

• Enerji verimli geliştirme yapısı 

• Düşük kaynak altyapısı ve yeraltı suyu yönetimi 

• Atık sularda kirliliğin önlenmesi ve yeniden kullanılması 

• Isı adası etkisinin azaltılması 

• Bölgesel bitki örtüsü ve geçirgen yüzeylerin korunması 

• Bölgenin altyapı işletmesinde enerji tasarrufu sağlanması 

• Su tasarrufu sağlayan peyzaj tasarımı 
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• Altyapı ve ulaşım sistemlerinin kalitesi 

• Taşımacılıkta karbon emisyonlarının azaltılması 

• Araba kullanımının azaltılması  

• Otopark alanlarının ayak izinin azaltılması 

• Sokaklar arasında bağlantı kurulması 

• Güvenli sokakların oluşturulması 

• Toplu taşıma istasyonları ve durakları 

• Bisiklet yolları ve parklarının oluşturulması 

• Ergonomik ve kullanışlı sokak tasarımı ve yürüyüş mesafeleri 

• Engelli erişiminin sağlanması 

• Ağaçlandırma ile gölgeli sokakların oluşturulması 

• Açık kamusal alanların iş / yerleşim alanlarında konumlandırılması 

• Açık alanda kamusal alanların kalitesi 

• Kentsel kamusal alanlarda ışık kirliliğinin azaltılması 

• Açık alanların ve açık yeşil alanların oranının artırılması 

• Konut-iş ve konut-okul ilişkilerinin sağlanması 

• Kullanıcı çeşitliliğinin sağlanması (ekonomik gelir, yaş, vb.) 

• Kullanım ve işlev çeşitliliği sağlanması (iş-sosyal alan-ikamet) 

• Çeşitli konut türlerinin (ucuz konut, kiralık konut, vb.) sunulması 

• Kullanıcıların ve yerel toplumun karar verme sürecine katılımı 

 

4. SONUÇ  

Choguill (2008)'in "kendini meydana getiren parçalar sürdürülebilir olmadığı müddetçe bir kentin 

sürdürülebilirliğinin sınırlı olacağı” anlayışı referans alındığında, kentsel ölçekte benimsenen sürdürülebilirlik 

stratejilerinin mahalle ve bina ölçeğinde mekana yansıması ve uygulanması gereği kuşkusuzdur. 

Sadece binaların değerlendirilmesiyle ilgili araçlarda bütünsel bir bakış açısı olmadığı için, kent bütünündeki 

bileşenlerin sürdürülebilirliği değerlendirilmemekte ve değerlendirme sistemlerinin başarısı sınırlı kalmaktadır. 

Binalardan mahallelere ve kentlere kadar geniş bir ölçekte geliştirilen sürdürülebilirlik değerlendirme aracı, 

bütüncül olarak sürdürülebilirliği sağlamada önemli bir araç olabilir. Bu açıdan, son yıllarda geliştirilen ve 

sürdürülebilirliğin birçok boyutunu göz önüne alan, kentlerin en önemli bileşeni olan mahallelere ilişkin 

değerlendirme araçları önem taşımakta ve gelecekte kentsel sürdürülebilirliği sağlamada daha öncül bir araç 

olması beklenmektedir. 

LEED mahalle gelişim değerlendirme aracı, bir mahallenin, yürünebilirlik, karma kullanım ve işlevsel çeşitlilik, 

yaya aktivitesi, yeniden canlandırma ve toplu taşıma gibi unsurlara odaklanan yeni şehircilik ve akıllı büyüme 

konseptleri ile uyumlu olup olmadığını değerlendirmektedir. LEED değerlendirme aracının ekolojik mahalle 

tasarımı uygulamalarında kullanımı sürdürülebilir kentsel kalkınma standartlarını karşılayan yeni mahallelerin 

oluşturulmasına veya mevcut mahallelerin geliştirilmesine olanak sağlayacaktır. 

Kent ölçeğinde çevre-doğa-kullanıcı ekseninde bütüncül bir yaklaşımla daha sağlıklı kentler yaratma çabası bu 

sertifikaların bilinirliliğini daha da arttırmaktadır.   Üç sertifikada da akıllı arazi kullanımıyla yeşil dönüşüm, 

arabadan arındırılmış yaya ve toplu taşım öncelikli kent tasarımı, proje alanındaki ekolojik değerlerin ve biyo-

çeşitliliğin korunup geliştirilmesi, kullanıcı ve yapı çeşitliliği, eko-teknolojiler (temiz hava, temiz su ve temiz 

toprak) gibi önemli konular ortak paydayı oluşturmaktadır. 

Bu çalışmada, binaları çevreleri ile birlikte ele alan, toplum, arazi kullanımı, ulaşım, su, hava, enerji, biyolojik 

çeşitlilik gibi konuları ekonomik, çevresel ve sosyal açılardan bir bütün olarak değerlendiren Mahalle 

Sürdürülebilirlik Değerlendirme araçlarından biri olan LEED Mahalle gelişimi ilkeleri ile ekolojik mahalle 

tasarımı ilkelerinin entegrasyonu ele alınarak, ekolojik ve çevresel sürdürülebilirliğin ölçülmesini sağlayan 

göstergeler üzerinde durulmuştur. Sonuç olarak, çalışma, küresel ölçekte sürdürülebilir kalkınma hedefinin önemli 

bir parçası olarak geliştirilen mahalle değerlendirme sistemlerinin yerel koşullardan bağımsız olarak 

gelişemeyeceğini ve ekolojik boyutun daha fazla vurgulanması gerektiğini ortaya koymaktadır. Türkiye’de bugüne 
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kadar yapı ölçeğinde çeşitli çalışmalar yapılmıştır. Fakat mahalle ölçeğinde yapı ölçeğindeki kadar hızlı bir gelişim 

yaşanmamaktadır. Yapıları yaşam çevreleriyle birlikte ele alan ekolojik mahalle gelişimine yönelik proje ve 

uygulamaların artması ve bu çalışmada sunulan ekolojik ve çevresel sürdürülebilirliğin ölçülmesini sağlayan 

göstergelerin benimsenmesi daha yaşanır kentler yaratmada ve belli standartlar oluşturmada önemli bir adım 

olacaktır.  
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ABSTRACT 

 

Since ancient times humans have been consumed a traditional fermented dairy beverage named Kefir. 

Although there is no record in the literature about the origin of kefir, it has been known that it has been 

produced for hundreds of years in the Northern Caucasus Mountains. Actually, kefir gained popularity 

in the 19th century and started to be produced industrially for the first time. Today, its importance is 

increasing gradually, and commercial production of kefir occurs in many countries. Due to its starter 

culture, called kefir grains, kefir differs from the other fermented dairy products. The kefir grains are 

comprised of a water-soluble capsular polysaccharide complex which is produced by several 

homofermentative Lactobacillus species, mainly Lactobacillus kefiranofaciens; microorganisms; 

carbohydrates; proteins; lipids. The microbiologic composition of kefir grains consists mainly a mixture 

of lactococci, Leunconostoc spp., thermophilic and mesophilic lactobacilli, yeasts, and acetic-acid 

bacteria. While the nutritional value of kefir is similar to that of the milk from which it is produced, the 

fermentation process can improve the nutritional value of kefir by increasing the quantity, availability, 

digestibility, assimilability of nutrients. The health effects of kefir have been demonstrated by many in 

vitro and in vivo studies. The antimicrobial activity of kefir has been reported on a wide variety bacteria 

including Salmonella, Escherichia coli, Yersinia enterocolitica, Salmonella Typhi, Shigella sonnei, 
Bacillus cereus, Klebsiella pneumonia, Staphylococcus aureus, Staphylococcus epidermidis, 

Pseudomonas aeruginosa and Listeria monocytogenes. The hypocholesterolemic and 

immunomodulatory effects caused by kefir may be attributed to the presence of Lactic Acid Bacteria and 

yeasts, several components such as exopolysaccharides, organic acids, bioactive peptides. The 

anticarcinogenic role of kefir can be related to the prevention of cancer and retardation of tumour growth 

by induction of apoptotic mechanisms in cancer cells, the antiproliferative effect on cancer cells, 

activation of immune system, binding of mutagens by kefir microbiota. 
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1. INTRODUCTION 

 

Kefir is a traditional fermented milk product which is frequently preferred because of its positive effects 

on health as well as being a good source of protein (O'Brien et al., 2017). It is estimated that the Kefir 

was first created by shepherds in the Caucasus Mountains and then it has gained popularity all over the 

world (Marsh et al., 2014; Arslan 2015). The first scientific studies on Kefir were carried out in Russia 

in the late 19th century. In those years, kefir was given to patients with stomach and intestinal ailments 

by doctors in Russia (Karatepe and Yalçın, 2014). Kefir produced in leather coveralls or oak barrels in 

the Caucasus is considered as kefyr, kephir, kefer, kiaphur, kippi, knapon and kepi in different areas 

(Ahmed et al., 2013; Karatepe and Yalçın, 2014). Kefir is derived from the word “keyf” which means 

pleasing and likeable (Gaware et al., 2011; Yalçın and Işık, 2017). 

 

Kefir grains have a variable microflora that consists of bacteria and yeast species. At the same time, kefir 

grains are yellowish-white coloured, hard textured, 10-30 mm long, with an irregular granular structure 

resembling a small cauliflower (Ahmed et al., 2013; Walsh et al., 2016; Dertli and Çon, 2017). Kefir 

grains consist of special polysaccharide structures called kefiran and a complex microbial relationship 

between bacteria and yeast which operate as starter cultures (Dertli and Çon, 2017; Fiorda et al., 2017). 

Kefiran consists of glucose and galactose (Gündüz 2017). The rich bacteria-yeast microflora found in 

the kefir grains is an important element that gives this traditional drink unique flavour characteristics 

(Dertli and Çon, 2017). Lactic acid bacteria (LAB) (such as Lactobacillus, Leuconostoc, Streptococcus, 

Lactococcus and Pediococcus) are the leading bacteria responsible for milk fermentation (Fiorda et al., 

2017). Among the yeasts responsible for milk fermentation are species of Saccharomyces, Aspergillus, 

Penicillium, Zygosaccharomyces, Kluyveromyces, Rhizopus and Geotrichum (Macori and Cotter, 2018). 

In addition to, kefir may also contain acetic acid bacteria such as Acetobacter spp. (Arslan 2015). 65-

80% of kefir microflora is composed of Lactobacillus bacteria such as Lactobacillus kefiri, Lb. 

kefiranofaciens and Lb. parakefiri. The level of microorganism in the kefir, the ratio of microorganism 

species to each other, incubation temperature, incubation period, origin of kefir grain and hygiene-

sanitation applications in the dairy are among the factors affecting the kefir microflora (Yalçın and Işık, 

2017).  

 
Kefir can be produced from the milk of sheep, goat, cow and mare (Karatepe et al., 2012). It is known 

that some aromatic molecules such as lactic acid, CO2, oxalic acid, α-ketoglutaric acid, alcohol, 

acetaldehyde and acetone, and some volatile fatty acids are formed in kefir fermented by LAB and yeasts 

(Güzel-Seydim et al., 2000). These molecules have an important role in the formation of the distinctive 

sensory characteristics of kefir. Kefir grains can heal after fermentation and can be used in the next milk 

fermentation. Kefir, which is formed as a result of milk fermentation, has a plain texture, creamy 

consistency, mild yeast flavour, moderately acidic, mildly alcoholic, sparkling and relaxing beverage 

(Karatepe and Yalçın, 2014; Sharifi et al., 2017). Kefir can be consumed by adding fruit. Besides, it can 

be also consumed by adding to foods such as soup, sauce and cake. Since kefir increases in CO2, acidity 

and alcohol content during storage, kefir is classified as sweet, medium-hard, hard and very hard kefir. 

In addition to, the pH of the kefir is usually around 4.0 (Karatepe and Yalçın, 2014). The pH values of 

the kefir are due to substances such as lactic acid, formic acid, acetic acid, propionic acid, butyric acid, 

ethanol, acetaldehyde, acetone and diacetyl that are formed in kefir during fermentation (Rosa et al., 

2017). Kefir, known as the yoghurt of the 21st century, is important in that it contains all the nutrients. 

The nutrient value increases as a result of the substances formed by the microorganisms in its structure 

and it can be absorbed well by the body (Karatepe and Yalçın, 2014). Kefir is a nutritious drink that can 
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be easily digested. Therefore, kefir can be consumed by pregnant women, children, infants, the elderly 

and patients in the recovery period (Ahmed et al., 2013). 

 

Kefir grains, which are insoluble in water, can be filtered and re-used after the fermentation process is 

finished. Kefir is produced at 20-25ºC for 24 hours and stored at 4ºC (Kabak and Dobson, 2011). In 

industrial kefir production, single-use starter cultures are used, and kefir grains are not used again 

(Gündüz 2017). 

 
The fermented milk products are examined in three categories as thermophilic sour milk, mesophilic sour milk 

and acidic/alcoholic milk. Fermentation in thermophilic sour milk like matzoon is carried out at 42-45ºC, while 

fermentation in mesophilic sour milk like ymer, skyr and ayran is carried out at 20-30°C. During the fermentation, 

lactic acid and CO2 are produced as final products. In acidic/alcoholic milk, such as kefir and gioddu, fermentation 

is carried out at 15-25° C, and in the final products are alcohol as well as lactic acid and CO2 (Macori and Cotter, 

2018). Kefir, one of the lower branches of probiotics from functional foods, is rich in nutritional value. Kefir is 

particularly rich in calcium, phosphorus, magnesium, vitamins B1 and B12, vitamin K and amino acids (such as 

folic acid and serine, alanine, tryptophan, lysine, lysine and isoleucine) (Esmek and Güzeler, 2015; Kadıoğlu 2017; 

Sharifi et al., 2017). Table 1 shows the composition and nutritional value of kefir (Renner and Renz-Schaven 1986; 

Hallé et al., 1994). 

 

2. THE EFFECTS OF KEFIR ON HUMAN HEALTH 

 

Effects on the immune system: There is a significant relationship between kefir consumption and the 

immune system. In the treatments performed on the immune system, it is stated that kefir increases the 

efficacy of the drug. In addition to, sphingomyelins in kefir are reported to be effective in stimulating the 

immune system against infections (Yalçın and Işık, 2017). After ingestion of LAB in the kefir, it has 

been determined that the resistance against infections and tumours in human or animal body increased 

and the specific immune reactions strengthening effect occurred (Karatepe and Yalçın, 2014). In one 

study, it was determined that kefir and other fermented dairy products could stimulate the mucosal 

immune response to strengthen the immune system and thus protect the homeostasis in the intestine. At 

the same time, immunoglobulin A (IgA) production has been reported in both small intestine and large 

intestine (Vinderola et al., 2006). 

 

Table 1 Kefir composition and nutritional value (Source: Renner and Renz-Schaven 1986, Hallé et al., 

1994) 

Components 100 g Components 100 g 

Energy 65 kcal Essential amino acids 

(g) 

 

Water (%) 87.5 Phenylalanin+tyrosine 0.35 

Lactose (%) 4.0 Leucine 0.34 

Fat (%) 3.5 Lysine 0.27 

Protein (%) 3.3 Valine 0.22 

Lactic acid (g) 1 Isoleucine 0.21 

Ethyl alcohol (g) 0.9 Threonine 0.17 

Milk acid (g) 0.8 Methionine+cystine 0.12 

Phosphatateds (mg) 40 Tryptophan 0.05 

Cholesterol (mg) 13 Vitamins (mg)  

Mineral content (g)  C 1 

Magnesium 12 B12 0.5 
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Potassium 0.15 B2 0.17 

Calcium  0.12 E 0.11 

Phosphor 0.10 Niacin 0.09 

Chloride 0.10 D 0.08 

Sodium 0.05 A 0.06 

Trace elements  B6 0.05 

Zinc (mg) 0.36 B1 0.04 

Iron (mg) 0.05 Carotene 0.02 

Copper (µg) 12 Aromatic compounds  

Molybdenum (µg) 5.5 Acetaldehyde  

Manganese (µg) 5 Acetoin  

  Diacetyl  

 

Anticancer effects: The anti-tumour activity of kefir grains or kefirin produced by Lb. kefiranofaciens 

is reported in studies (Köroğlu et al., 2015). In one study, the antimutagenic effect of kefir was found to 

be higher than non-fermented milk. This effect has been suggested to be related to some proteins and 

small peptides in the kefir (Ertekin and Guzel‐ Seydim, 2010). It is estimated that especially those 

containing sulfur from amino acid groups in kefir have a significant share in the anticarcinogenic effects 

of kefir (Güzel-Seydim et al., 2003). In other studies, it was determined that kefir had a positive effect 

on multiple drug resistant myeloid leukaemia and HTLV-1 negative malignant T lymphocytes (Maalouf 

et al., 2011; Ghoneum and Gimzewski, 2014). The factors which are effective on the anticarcinogenic 

effect of kefir are decreasing the activity of enzymes that cause cancer such as nitroreductase, 

azoreductase and β-glucuronidase, reducing DNA damage and mutation, inactivating mutagens, and 

accelerating cancer cell apoptosis (Karatepe and Yalçın, 2014). In a study by Liu and Lin (2000), tumour 

growth in mice given milk and soy kefiri was found to decrease 64.8% and IgA level increased. Similarly, 

the water-insoluble fraction of kefir was able to inhibit melanoma metastasis in mice (Lopitz-Otsoa et 

al., 2006). The catalase and superoxide dismutase enzymes, vitamin E and selenium in the kefir 

composition show the antioxidative effect and allow the kefir to acquire an anticarcinogenic property 

(Karatepe and Yalçın, 2014). 

 

Antimicrobial effects: Antibacterial agents such as H2O2 and acetic acid in kefir are reported to inhibit 

pathogenic bacteria such as Salmonella spp. and Escherichia coli (Karatepe and Yalçın, 2014; Yalçın 

and Işık, 2017). In the studies with sugar kefiri, it has been determined that the kefir has an antimicrobial 

effect on pathogens such as Salmonella Typhimurium, Staphylococcus aureus, E. coli, Listeria 

monocytogenes, Streptococcus pyogenes and Pseudomonas aeruginosa (Fiorda et al., 2017). In addition 

to, it has been reported that the kefir consumed by pregnant women may prevent the proliferation of Beta 

Streptococcus, which causes serious disorders such as pneumonia and meningitis (John and 

Deeseenthum, 2015). Kefir has a bactericidal effect on Gram-negative bacteria and has been found to be 

more effective against Gram-positive bacteria (Czamanski et al., 2004). 

 

Cholesterol-lowering effects: Studies have shown that kefir does not affect HDL (high-density 

lipoprotein) and serum triglyceride levels and lowers total serum cholesterol and phospholipid levels in 

mice fed a high cholesterol diet (John and Deeseenthum, 2015). Conflicting results related to the 

hypocholesterolemic activity of fermented dairy products are reported. However, most of the results 

indicate that fermented dairy products, especially kefir, have a good hypocholesterolemic effect (Ahmed 

et al., 2013). When hypocholesterolemic activity is compared, it is seen that kefir made from sheep's 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                          2043 

 

 

milk is more effective than kefir made from cow and goat milk (Wojtowski et al., 2003). The beneficial 

effects of kefir on human health are shown schematically in Figure 1. 

 

 
Figure 1 Schematic representation of beneficial effects of kefir on human health (Source: Rosa et al., 

2017) 

 

Antiallergic effects: Food allergies are one of the major health problems today. Regular consumption of 

kefir is effective in suppressing the IgG1 and IgE immune response and in preventing food allergies 

(Kadıoğlu 2017). Kefir can reduce eosinophils increase and excessive mucus secretion through 

ovalbumin in lung tissue (Lee et al., 2007; Ahmed et al., 2013). According to the results of this study, 

kefir can be considered as the light of hope in the treatment of allergic bronchial asthma. In another study, 

it was estimated that kefiran was effective in the prevention of allergic diseases and that kefiran 

suppressed mast cell degranulation (Furuno and Nakanishi 2012).  

 

Blood sugar regulator effects: It has been determined that water-soluble fractions of kefir may be used 

in the treatment of Type II diabetes as it increases glucose uptake in skeletal muscle cells. These fractions 

of kefiran are not affected by pH and heat when taken orally. In addition, it has a small molecular structure 

that will be easily absorbed from the intestines (Köroğlu et al., 2015). In a study on mice, it has been 

shown to be effective in reducing blood glucose levels (Maeda et al., 2004). In another study, it has been 
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determined that kefir produced using soy milk showed good antidiabetic functionality (Kwon et al., 

2006). 

 

Effects on the digestive system: Kefir is known to increase the number of beneficial bacteria in the 

intestinal flora and prevent from settling of pathogenic microorganisms into the intestines (Köroğlu et 

al., 2015). Besides, it increases the absorption of minerals such as calcium and magnesium and 

contributes to the prevention of constipation (Yalçın and Işık, 2017). As lactose in the milk is reduced 

after fermentation (approximately 75%), kefir can be safely consumed by people with lactose intolerance 

(Yılmaz et al., 2006). Antimicrobial activity of kefir against pathogens such as E.coli and Salmonella 

spp.,  contributes to the healing of diarrhoea (Karatepe and Yalçın, 2014). In one study, it was determined 

that kefir had completely inactivated Salmonella Typhimurium within 1 hour with a synergistic effect 

with gastric juice (Zubillaga et al., 2001). In addition to, it is stated that kefir is effective in reducing 

gastric acidity, working of stomach muscles and reducing digestive disorders (Yalçın and Işık, 2017). It 

is reported that kefir is used in the treatment of stomach and duodenum ulcers in Russia (Köroğlu et al., 

2015). 

 

Lactose intolerance reducing effects: The prevalence of lactose intolerance in the world is around 75% 

for adults, and β-galactosidase (lactase) activity in the intestinal mucosa is low (Karatepe and Yalçın, 

2014; John and Deeseenthum, 2015). In these individuals with lactose intolerance, kefir is more effective 

in terms of β-galactosidase activity (Kadıoğlu 2017). It has been reported that lactase from kefir is more 

effective in reducing lactose level than lactase from yoghurt. This can be explained by β-galactosidase 

activity, which is more than yoghurt in kefir (around 60%) (Yalçın and Işık, 2017). Additionally, it was 

determined that kefir could reduce the feeling of swelling (71%) by facilitating the lactose digestion 

(Köroğlu et al., 2015). 

 

Anti-ageing Effects: Kefir, which is rich in antioxidants, oxidizes free radicals and provides 

neutralization. In addition to, they are effective in reducing damage from cells and tissues and slowing 

down the ageing process (Gaware et al., 2011). 

 

Effects against obesity: The milk proteins have been reported to be effective in preventing obesity and 
regulating satiety (Kadıoğlu 2017). In a study, it was determined that kefir consumption supports weight 

loss in obese premenopausal women (Fathi et al., 2016; Bengoa et al., 2018). Similarly, in recent studies, 

have shown that kefir and commercial peptides from kefir reduce weight gain in obese mice (Bourrie et 

al., 2018; Tung et al., 2018). 

 

Effects on the nervous system: The vitamins contained in the kefir (vitamine K, niacin, folic acid, 

thiamine, biotin and other B complex vitamins) to be taken to the body at an adequate level have a 

positive effect on especially in the nervous system, kidney, liver and skin disorders (Yalçın and Işık, 

2017). In addition, tryptophan, magnesium and calcium contents are high in kefir. Therefore, it is 

estimated that kefir decreases depression and has a relaxing effect on the nervous system (İnanç et al., 

2005; Özden 2008; Karatepe and Yalçın, 2014).  

 

Effects on blood pressure: In a study on mice, it was determined that kefiran significantly reduced blood 

pressure and serum cholesterol (Maeda ve ark., 2004). This decrease in blood pressure can be explained 

by the angiotensin-converting enzyme-suppressing effect of two of the sixteen proteins contained in the 

kefir (Quiros et al., 2005; Köroğlu et al., 2015). Angiotensin-converting enzyme inhibitors are currently 

known to be used in the treatment of hypertension (Kadıoğlu 2017).  
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Anti-inflammatory effects: In a study, Lb. plantarum isolated from kefir was administered orally to 

mice. As a result of the study, it has been reported that kefir has an anti-inflammatory effect (Lee et al., 

2007). In a similar study, it was determined that kefir had an anti-inflammatory effect by inhibiting the 

formation of granuloma tissue (Rodrigues et al., 2005). 

 

Effects on wounds healing: It is estimated that kefir is caused the wound healing by the anti-

inflammatory and antimicrobial effects (Rosa et al., 2017). The treatment with kefir gel was reported to 

be more effective than conventional treatment in severe burn cases (Huseini et al., 2012). In a study on 

thermal injuries, it was found that the kefir is more effective than the treatment with silver sulfadiazine 

(Hassan et al., 2012). 

 

Side effects: Although kefir has many positive effects on health, it can cause various side effects in 

humans. The side effects of kefir includes gas and gas pains, bloating, diarrhoea, constipation, redness 

and acne (Gaware et al., 2011). 

 

3. RESULT 

 

Today, interest in functional foods, especially probiotic foods, is increasing. Kefir, one of these probiotic 

foods, has positive effects on the immune system, digestive system and nervous system. In addition, kefir 

has also anticarcinogenic, antimicrobial, antiallergic, anti-inflammatory, blood pressure lowering, wound 

healing and lactose intolerance reducing effects. Due to its positive effects on health, kefir has become a 

highly demanded product in the world in recent years. The standardization of the product by determining 

the microflora in the kefir will enable the product to be produced on an industrial basis and the kefir will 

reach the consumers more easily. 
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Abstract 

Antibacterial agents which selectively destroy bacteria by inhibition of growth or complete loss of viability are 

used for treatment or prevention of bacterial infections. Mechanisms of antibacterial action are associated with 

breaks of double-stranded DNA, the arrest of DNA-dependent RNA synthesis, destroy of cellular constituents 

such as membranes and alterations of central metabolisms. Several antibiotics, discovered first by Alexander 

Fleming in 1928, have come a long way to cure infectious diseases. Although more than 100 different kinds of 

antibiotics have been discovered and used to treat infections, the drug resistance bacteria, also known as 

‘superbugs’, have posed new challenges for researchers. Depend on the evolutionary selection of antibiotics, the 

resistance to antibiotics rising among the bacteria such as methicillin, fluoroquinolone-resistant Staphylococcus 

aureus, erythromycin resistance Streptococcus pyogenes and Streptococcus pneumoniae and vancomycin-resistant 

enterococci. To overcome the problem, scientists have been searched for new alternatives for years.  Bacteriocins, 

which were first discovered in 1925 by André Gratia from Escherichia coli and named as “colicine”, are the 

bactericidal peptides that come in a range of sizes, may be heat labile/heat stable, and may be resistant/susceptible 

to a range of proteolytic enzymes. Bacteriocins are found to active against many pathogens as well as they can act 

without affecting much of the natural microbiota of the body when compared to other antibiotics.  Bacteriocins 

have retained their efficacy even they are constantly in use. Because they occur in constantly changing and 

evolving combinations, thus allowing the producer strains to keep pace with emergent resistance in the targets. 

The proteolytic enzymes can easily degrade the bacteriocins to non-toxic amino acids, that makes bacteriocins 

ephemeral than antibiotics. Moreover, extensive use of bacteriocin can also confer its resistance to bacterial cells 

like antibiotics.  Although these, bacteriocins have gathered attention owing to ever increasing the problem of 

antibiotic resistance. 
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1. INTRODUCTION 

A wide range of antibiotics have been widely used to save countless human lives with the discovery of the first 

antibiotic penicillin by Nobel laureate Alexander Fleming in 1928 (Zou et al. 2018). Today, a long way has been 

taken in the treatment of infectious diseases thanks to the discovery of more than 100 types of antibiotics. Besides 

the benefits of antibiotics to treat various infectious diseases caused by microbes, the resulting drug resistance is 

a negative characteristic for researchers. The increasing and spreading drug resistance has led to the search for 

alternatives to antibiotics worldwide (Nigam et al. 2014). For nearly a hundred years, the most successful infection 

prevention and treatment period is now close to the end as a result of resistance due to the continuous and careless 

use of antibiotics, which is a reliable and effective method to treat almost all documented infections. Bacteriocins 

have a particular interest for their intensive use in the food industry and for their promise in the medical industry. 

Bacteriocins have the potential to fulfill four of the five classic drug targets, be easily regulated by using new 

targets, easily regulated to eliminate deficiencies, and have a strong synergistic effect with conventional antibiotics 

and other bacteriocins (Cavera et al. 2015). 
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Antibiotics have contributed to the control of bacterial infections over the years. These drugs have an important 

role in increasing the life expectancy. Despite all the advances in the antibiotic industry, infectious diseases 

continue to be the second cause of death worldwide due to the development of antibiotic resistant organisms 

(Jumaa and Karaman 2015). Microbial resistance to antibiotics has been recognized by many researchers as a 

serious global health problem. The World Health Organization (WHO) warned in 2000 that resistance levels 

continued to increase since the day it was discovered and warned that infectious diseases may become incurable 

because of the high level of multiple antibiotic resistant pathogens (Nigam et al. 2014). 

 

2. ANTIBIOTICS 

Natural or chemical substances created by microorganisms, which stop the growth of organisms or destroy them, 

are called "antibiotics". The term antibiotic is derived from the Greek word “anti” (counter) and “bios” (life) (Topal 

et al. 2015). The discovery and clinical application of antibiotics is one of the greatest achievements in medical 

history. These miracle drugs are used to treat most diseases from the simplest to the most dangerous, allowing 

surgeons to perform complex procedures in challenging anatomical areas, allow organ transplantation and increase 

the chances of treatment in cancer. However, the global spread of antibiotic-resistant bacteria threatens to take 

back all these developments and leads to a return to the preantibiotic period (Watkins and Bonomo 2016). 

Antibiotic resistance is a serious threat to global public health. The production of antibiotic degrade enzymes is 

the most common form of antibiotic resistance (Chen et al. 2015). 

2.1. Classification of Antibiotics 

Although it is possible to classify antibiotics according to various criteria, they are the most common classifications 

according to the effective forces, mechanisms of action and chemical structures. Antibiotics are divided into two 

groups as bacteriostatic and bactericides according to their effect on microorganisms. Antibiotics are divided into 

5 groups according to their mechanism of action. These are; antibiotics that disrupt bacterial cell wall synthesis 

and activate lytic enzymes; antibiotics that disrupt the cytoplasmic membrane permeability; antibiotics that disrupt 

protein synthesis in ribosomes; antibiotics acting on bacterial genetic material; and bacterial antimetabolites. 

According to their chemical structure, antibiotics; beta lactams, phenicols, sulfonamides, tetracyclines, 

aminoglycosides, macrolides, linkozamides, polypeptides, quinolones, nitrofurans, imidazoles and rifamycins 

(Topal et al. 2015). 

2.2. Mechanisms of Action of Antibiotics 

The mechanism of antibiotic action may be due to protein synthesis, DNA damage, and inhibition of cell wall 

biosynthesis. Resistance may also occur through mutation or DNA transfer (Nigam et al. 2014). 

 

3. BACTERIOCINS 

Bacteriocins are bioactive antimicrobial peptides synthesized in the ribosome of various bacteria and released 

extracellularly. Bacteriocins are capable of inhibiting or terminating the growth of prokaryotes and may potentially 

be useful against strains of pathogens and antibiotic-resistant bacteria. The antimicrobial mechanisms and the 

relatively narrow killing spectra of bacteriocins distinguish them from conventional broad-spectrum antibiotics 

and enable them to become potential candidates for replacement of antibiotics in the future. Although the discovery 

of new bacteriocins involves complex screening, identification, purification and characterization processes, in 

recent years, researchers have discovered many new bacteriocins from different sources (Zou et al. 2018). 

Many microorganisms produce various important metabolites, such as acids, alcohols, diacetals, and inhibitory 

protein molecules commonly called as bacteriocins. Bacteriocins are ribosomally synthesized antimicrobial 

peptides or complex proteins secreted by various Gram-positive and Gram-negative bacteria. Bacteriocins 

obtained from many bacteria have been reported to be active against human and animal microbial pathogens 

without toxicity. The advantages of bacteriocins are their non-toxicity and physical stability; numerous 

bacteriocins have been recovered due to their considerable potential as food preservatives, therapeutic or 

biocontrol agents (Ahmad et al. 2017). 

In the database dedicated to bacteriocins, Bactibase, a web-based platform that enables detailed analysis of various 

microbiological and physicochemical data through various filters of bacteriocins, which will be useful in food 

preservation or food safety applications; 230 bacteriocin produced by Gram-positive (206 strains) and Gram-

negative bacteria (19 strains) has calculated or estimated physicochemical properties (Anonymous, 2018). Among 

the defense systems of microorganisms, bacteriocins are the most studied agents, because of their suitability for 
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practical applications and found in nature in large quantities. Continuing research on bacteriocins is of great 

importance for human health. As information about the molecular biology of bacteriocins increases, its use as food 

preservatives and therapeutic agents will become more widespread (Demir 2014). 

Bacteriocins seem to have a great potential to fill gaps in pharmaceutical and food industry applications as natural 

antimicrobial agents in the near future (Güllüce et al. 2013). Since their discovery in 1925, about 300 bacteriocins 

have been identified and some of them have been successfully used to inhibit both animal and human pathogens 

(Hammami et al. 2007). Bacteriocin producing strains and purified bacteriocins can be administered to food, 

animals and drugs (Yang et al. 2014). By using bacteriocin, protective chemicals, heat treatments and physical 

applications can be reduced in foods. It is also possible to produce less processed and more fresh food (Altuntaş 

and Ayhan 2010). The increased awareness of the rise of antibiotic resistant pathogens and the importance of 

microbial to human health underlines the necessity of this new antimicrobial class, a symbol of a new approach in 

the treatment of infectious diseases. Narrow target ranges, high activity, astonishing stability and low toxicity 

position bacteriocins as suitable alternatives or complementary to existing molecular antibiotics (Dorit et al. 2016). 

3.1. History of Bacteriocins 

In 1925, Gratia observed that Escherichia coli strains were able to inhibit each other and, in 1928 Rogers reported 

that lactococci could produce antibacterial agents. Later, in 1933, Whitehead showed that the lactococcal factor 

was proteinaceous. Mattick and Hirsh (1944) tested this factor against pathogenic streptococci and Taylor et al. 

(1949) attempted to use the same inhibitory agent to treat bovine mastitis. The various antibacterial agents 

produced by Lactococcal strains in 1951 were first identified by Hirschand Grinsted as ''antibiotics'' and then in 

1953, by Jacob et al. named it as "bacteriocin" to distinguish these ribosomally synthesized peptides from the 

classics. The classical definition of bacteriocins was made based on colicins by Tag (1976). Bacteriocins were 

redefined by Montville and Kaiser in 1993 (Russell and Mantovani 2002). 

The most studied bacteriocins are colicin and nisin. Colisin was the first bacteriocin which identified in E. coli. 

Nisin was discovered in 1928 during the investigation of problems encountered on the production of cheese by 

inhibition of starter cultures. Today, 35 species of nisin produced by 40 different Lactococcus lactis strains have 

been identified. The first studies on Nisin have started with the potential for clinical and veterinary use due to their 

therapeutic properties. However, they are now more focused on their use in food because of their low solubility in 

body fluids, instability at physiological pH and a narrow antimicrobial spectrum (Uymaz and Şanlıbaba 2015). 

3.2. Classification of Bacteriocins 

Bacteriocins are divided into various classes according to different criteria such as producer organisms, molecular 

mass, physical properties, chemical structure, thermal and enzymatic stability, mode of action, antimicrobial 

activity or presence of modified amino acid residues after translation. Firstly, in 1993, the classical classification 

of bacteriocins was divided into four classes by Klaenhammer (Güllüce et al. 2013, Ahmad et al. 2017, Zou et al. 

2018). Class I bacteriocins, called lantibiotics, are membrane-active peptides with very low molecular weight (<5 

kDa), containing lantionine and its derivatives, and thermostable properties. About 60 lantibiotics, 30% of which 

are purified from lactic acid bacteria, are known (Ahmad et al. 2017, Zou et al. 2018). This group includes 

important bacteriocins such as nisin, lacticin 481, mutacin A and duramicin. Today, about 50 lantibiotic group 

bacteriocin produced by 30 different bacteria has been identified (Demirci 2013). Class II bacteriocins are non-

lantionine derivatives and are heat-resistant, three subclass peptides with molecular weight up to 10 kDa. Subclass 

IIa (pediosin and enterocin) contains Listeria-active peptides containing the N-terminal consensus sequence Tyr-

Gly-Asn-Gly-Val-Xaa-Cys-. Subclass IIb (lactose G) contains poration complexes consisting of two peptides for 

activity, and subclass IIc (lactose B) contains thiol-activated peptides that require reduced cysteine residues (Zou 

et al. 2018). Class III bacteriocins are high molecular weight (> 30 kDa) non-heat-resistant peptides represented 

by Helveticin J (Ahmad et al. 2017, Zou et al. 2018). This group is called Lactobacillus bacteriocins because it is 

synthesized by Lactobacillus genus (Demirci 2013). Class IV bacteriocins contain complex proteins combined 

with carbohydrates or lipids composed of one or more chemical moieties (Ahmad et al. 2017, Zou et al. 2018). 

Plantaricin S, lactocin 27, leuconocin S are some of these group bacteriocins (Demirci 2013). 

Bacteriocins are antibacterial peptides or proteins that may be bactericidal or bacteriostatic in nature (Bali et al. 

2016). Bacteriocins called ribosomally synthesized antimicrobial peptides from microorganisms are produced by 

3 types of microorganisms, Archaea, Gram-negative and Gram positive bacteria (Güllüce et al. 2013). 
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Bacteriocins of Archaea: Archaea synthesizes bacteriocin-like antimicrobial peptides called archaeocins. Halon 

S8, a short hydrophobic peptide with 36 amino acids, was the first discovered member of the archaeozin family 

(Güllüce et al. 2013). 

Bacteriocins of Gram-negative Bacteria: Colicin from E. coli was first described in 1925 by Gratia as an 

antimicrobial protein in the bacteriocin family. Klebicins of Klebsiella pneumonia, marcescins of Serratia 

marcescens, alveicins of Hafnia alvei, cloacins of Enterobacter cloacae and pyocins of Pseudomonas are 

important examples of bacteriocins of other Gram-negative bacteria. This group is relatively large from most 

bacteriocins and mostly is heat-unstable peptides. The narrow spectrum of antimicrobial activity is the main 

disadvantage that limit the industrial use of bacteriocins of Gram-negative bacteria (Güllüce et al. 2013). 

Bacteriocins of Gram-positive Bacteria: Gram-positive bacteria produce a wide variety of bacteriocins. Non-

toxic properties and larger inhibitory spectra on eukaryotic cells make Gram-positive bacteriocins a unique tool 

for many industrial and medical applications. Because of their safe nature and valuable metabolic products (such 

as organic acids, diacetyl, acetoin, hydrogen peroxide, antifungal peptides and bacteriocins), they are of great 

importance in medical and food applications. Lactic acid bacteria (LAB), a group of Gram-positive bacteria, have 

been studied extensively on the bacteriocin property due to their status as GRAS (generally considered as safe) for 

human consumption (Güllüce et al. 2013). 

3.3. Mechanisms of Action of Bacteriocins 

Bacteriocins have different mechanisms of action on different microorganisms. The first target of the bacteriocins 

is the cell membrane, but it can be effective by disrupting the integrity of the target cell membrane or by disrupting 

the synthesis of the cell wall. By binding to the cytoplasmic membrane of the cell, they penetrate into the cell and 

form pores in the membrane for causing to leak out of low molecular weight cell components from the cell 

(Demirci 2013). Many studies have shown that bacteriocins exhibit a great potential as bacteriocinogenic 

probiotics in the medical sector and as therapeutic agents in the clinic (Hassan et al. 2012). For example; Colicin 

shows the effect of mechanisms such as inhibition of cell wall synthesis, disruption of target cell membrane 

permeability and inhibition of RNase or DNase activity on near relative strains. Lactosin 27 bacteriocin has a 

bacteriostatic effect by limiting protein synthesis and diplocoxin has been found to have bacteriolytic effect by 

inhibiting DNA and RNA synthesis in sensitive cells. Antimicrobial activity of Nisin is caused by inhibition of 

murein synthesis by inducing pore formation in vegetative cell cytoplasmic membrane (Uymaz and Şanlıbaba 

2015). Bacteriocins may be administered purified, in crude form, by the use of a product that has been fermented 

with a bacteriocin producing strain as a component in the food process or by the addition of a bacteriocin-producing 

strain (starting culture) (Zacharof and Lovitt 2012). 

 

4. AN ALTERNATIVE NEW APPROACH TO ANTIBIOTICS; BACTERIOCINS 

Modern medicine faces a significant increase in the number of antibiotic resistant pathogens. In addition, the 

undesirable effects of new generation antibiotics with high toxic properties have led to the consideration of 

alternative methods (Güllüce et al. 2013). Many antibacterial agents such as bacteriophages, probiotic bacteria, 

antimicrobial peptides and bacteriocins are considered as alternatives to our rapidly limiting antibiotic sources 

(Balciunas et al. 2013). Bacteriocins appear to have great potential to fill gaps in both the food industry and the 

medical sector as natural antimicrobial agents (Balciunas et al. 2013, Güllüce et al. 2013). 

Bacteriocins, which are antimicrobial peptides produced by a large number of bacteria, are used in a variety of 

applications such as biopreservation, prolonged shelf life, clinical antimicrobial effect and control of fermentation 

microflora (Balciunas et al. 2013). In addition to the traditional methods of use of bacteriocins, combined with the 

obstacles technology, it attracts attention with its effective results (Güllüce et al. 2013). Some bacteriocin 

producing bacteria have been patented, but by the end of 2005 none were commercialized. The only commercially 

produced bacteriocins are the nisin group produced by Lactoccocus lactis and Pediococcus acidilactici. Nisin is a 

commercially important bacteriocin class that kills other bacteria or prevents the growth of other bacteria (Bemena 

et al. 2014). Although the activities of bacteriocin and antibiotics are similar, there are differences between the 

two groups. The biggest difference between bacteriocins and antibiotics is that bacteriocins restrict their activities 

against strains of related species and in particular against close relative strains of the same species. Furthermore, 

although antibiotics are usually secondary metabolites produced by multiple enzyme complexes during the stop 

phase, bacteriocins are ribosomally synthesized during the primary phase of growth (Zacharof and Lovitt 2012). 

Each bacteriocin has its own resistance protein. Another factor that differentiates bacteriocins from antibiotics is 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                          2052 

 

 

that the genes encoding the resistance protein are linked to the structural genes of bacteriocin and the genes that 

govern antibiotic resistance are not linked to structural antibiotic genes. Despite the narrow spectrum of action, 

most bacteriocins are more effective against the target bacteria than antibiotics at lower concentrations (Demirci 

2013). In contrast to the antibiotics used today, bacteriocins are thought to be more natural, as bacteriocins are 

thought to be present in most of the food eaten since ancient times. In addition, bacteriocins with protein structure 

are inactivated by enzymes such as trypsin and pepsin in the gastrointestinal tract and do not alter the microbiota 

of the digestive system (Yang et al. 2014) and because they are sensitive to proteases, bacteriocins are considered 

reliable for human consumption (Uymaz and Şanlıbaba 2015). 

 

5. MEDICAL APPLICATIONS OF BACTERIOCINS 

The specific effect of bacteriocins which are potential inhibitors of various pathogens, the non-toxic and non-

resistance nature of bacteriocins has increased the interest of many scientists in pioneering studies in the field of 

bacteriocin drugs (Ahmad et al. 2017). Modern medicine faces a significant increase in the number of antibiotic 

resistant pathogens. On the other hand, the undesirable effects of the new generation antibiotics with high toxic 

properties have led to the consideration of alternative methods. Bacteriocins have a high potential for human health 

applications compared to conventional antibiotics. Low toxicity, high target-specific mechanism of action, the 

presence of various types in nature and their effectiveness in nanomolar concentrations are the main advantages 

of bacteriocins (Güllüce et al. 2013). Bacteriocins obtained from many bacteria have been reported to be active 

against many human and animal microbial pathogens, including methicillin-resistant Staphylococcus aureus 

(MRSA) and vancomycin-resistant enterococci (VRE), without showing toxicity. Numerous bacteriocin have been 

acquired for their considerable potential as food preservatives, therapeutic or biocontrol agents (Ahmad et al. 

2017). 

In a study conducted in 2016 to investigate the inhibitory effect of bacteriocins produced by various strains of Lc. 

lactis against clinical isolates of Clostridium difficile, it was observed that both Nisin A and Z inhibited the growth 

of all isolates. These results showed that bacteriocins were effective inhibitors of Clostridium difficile. It is 

suggested that nisin and also Nisin producing Lactococcus strains can be used in the treatment of C. difficile-

related diseases (Le Lay et al. 2016). 

In a study investigating the production and properties of antimicrobials from a new Bacillus strain, Avcı et al. 

(2016) examined the effect of antimicrobial agents as new alternatives to reduce the risk of foodborne pathogens 

in food products. They also showed that antimicrobial products had a maximum inhibitory effect at 33 ° C and pH 

8.0 for Salmonella Typhimurium and also that antimicrobials from the strain inhibited the growth of various Gram 

negative and Gram-positive foodborne pathogens as well as Typhimurium. 

In a study on the application of bacteriocins of LAB from meat and meat products, the use of Lactobacillus 

plantarum as a starter culture yielded successful results in sensory properties. The use of Lb. plantarum 423 as 

starter culture in salami made from cattle and sheep meats has been shown to be effective in properties such as 

aroma, color, structure, sourness, fatty mouth taste. Partially purified bacteriocins produced by Pediococcus 

acidilactici have been applied to crude meat surfaces contaminated with Listeria monocytogenes and 

C.perfringens. The application caused a decrease in the number of L.monocytogenes and showed bacteriostatic 

effect on C. perfringens at 15° C storage. Enterocin AS-48 (Enterococcus faecalis A-48-32) was applied in low 

acid fermented sausages and the number of Salmonella decreased by 1.79 log cfu/g while decrease in the number 

of L. monocytogenes was 5.5 log cfu/g. In addition, with the application of Enterocin AS-48 with high hydrostatic 

pressure, promising results have been shown that bacteriocins can be increased with antimicrobial effect by 

applying other obstacle technologies (Woraprayote et al. 2016). Kamarajan et al. (2015) focused on investigating 

the translational potential of high-purity form of nisin Z for the treatment of head and neck squamous cell 

carcinoma (HNSCC). Nisin is an alternative therapeutic agent for HNSCC because it inhibits in vivo inhibition of 

tumor formation and prolongs in vivo survival. 

Nisin has been administered in the treatment of respiratory tract infections and in some studies, the capacity to 

improve respiratory tract resistance has been reported to prevent the growth of resistant Staphylococcus aureus or 

Streptococcus pneumonia. In another study, it was reported that Nisin F inhibited Staphylococcus aureus in the 

nasal cavities of immuno suppressive rats. There are many studies reporting the efficacy of nisin against various 

diseases, especially induce diarrhea Clostridium species such as C. botulinum, C. tyrobutyricum and C. difficile, 

in the digestive system (Bemena vd. 2014). In a 2013 study, KU24 bacteriocin produced by Lc.lactis KU24 showed 
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an inhibitory effect against methicillin-resistant S. aureus. Furthermore, bacteriocin KU24 was determined to 

exhibit a strong temperature and a high pH stability. Thus, it has been shown that bacteriocin KU24 can be used 

as an alternative antimicrobial agent for the treatment of MRSA infection in the food industry (Lee et al. 2013). 

Bacteriocin SMXD51, isolated from chicken ceca and purified from Lb. salivarius helped in controlling human 

campylobacteriosis (Messaoudi et al. 2012). 

In a study, Lacticin 3147 treatment resulted in a significant reduction in pathogen levels in the liver, spleen and 

kidneys. Lacticin 3147, which has excellent activity in a wide pH range, has been shown to be a promising 

candidate for potential therapeutic applications in the medical field with the properties of non-cytotoxicity against 

eukaryotic cells and a broad spectrum of activity at nanomolar concentrations (Piper et al. 2012). 

Joo et al. (2012) investigated the cytotoxic and antitumor characteristics of nisin A and found that Head and neck 

squamous cell carcinoma (HNSCC) prevented tumor formation. Bacteriocins are the most important candidates to 

replace conventional anti-VRE and anti-MRSA antibiotics. The most detailed studied bacteriocin nisin have been 

reported to have the ability to induce autolysis of various multidrug-resistant isolates that Str. pneumoniae, S. 

aureus and vancomycin-resistant Enterococcus faecium and E. faecalis  (Montalban-Lopez et al. 2011). Tong et 

al. (2010) showed that nisin A can inhibit the growth of caryogenic bacteria, including Str. mutans. The scanning 

electron microscope confirmed that nisin applied bactericidal activity by forming small pores on the surface of the 

cells. 

Mastitis, which is considered to be the most cost-effective disease affecting the dairy industry, has led to the 

widespread use of antibiotics and resistant strains to investigate alternative antimicrobial agents. In many studies 

conducted for this purpose, it mentioned that applicability of Nisin and Lacticin 3147 bacteriocins as an alternative 

to current antibiotic treatment against mastitis in dairy cows (Pieterse and Todorov 2010). In a study, 8 women 

with clinical manifestations of Staphylococcal mastitis were divided into two groups and Staphylococcus counts 

in the mother's milk were significantly lower on the 14th day than the mean control group in the nisin group. As a 

result, nisin has been shown to be an effective alternative to antibiotics in the treatment of staphylococcal mastitis 

(Fernández et al. 2008). 

 

Table 1. Examples of some bacteriocins and their pharmaceutical applications (Pieterse ve Todorov 2010). 

  Bacteriocins Producer Applications 
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Nisin 

 

Lc. lactis subsp. lactis 
Treat peptic ulser disease 

Antimicrobial activity in medical 

devices 

Treat S. pneumonia infections 

Treat mastitis in cattle 

Vaginal contraceptive agent 

Lacticin 3147 L. lactis subsp. lactis Treat mastitis in cattle 

Galliderm Str. gallinarum Treat skin infections 

Epidermin Str. epidermidis Treat skin infections 

Mutacin B-Ny 266 Str. mutans 
Bacterial infection caused by 

methicillin-resistant staphylococci 

Tomicid Str.spp. Thom-1606 Streptococcoal respiratory infections 
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Microcins J25 24 E. coli 
Treat E. coli and Salmonella 

infections 

Colicins E1, E4, E7, 

E8, K, S4 
E. coli 

Treat haemorhagic colitis and uremic 

syndrome cause by E. coli O157:H7 
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6. CONCLUSION 

In recent years, the antibiotic resistance of bacteria has increased and their efficacy has been decreasing. Antibiotic 

resistance, which is an ongoing condition since the discovery of the first antibiotic penicillin, has become 

increasingly global crisis. The advantages of bacteriocins such as low toxicity, target-specific high mechanism of 

action, a wide variety in nature and being effective even in low concentrations have made it an alternative to 

antibiotics. Investigation of alternatives to antibiotics is becoming more and more important given the increase in 

resistance of microorganisms to antibiotics. However, bacteriocins should be used with caution since bacteria can 

develop resistance to each substance. Therefore, research on bacteriocins seems to be taken more seriously. 
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Abstract 

Nowadays, magnetic nanoparticles (MNP) and their combinations have been actively applied in industrial, 

chemical, medical and similar fields in nanotechnology and micromechanical systems (MEMS). Special pumps 

are used to transport the MNP aggregates in the required region. Therefore, the development of more effective 

and economical pump for the transport of MNP’s with high toxicological secure in medicine and biotechnology 

remains one of the important application problems. This study presents the new magnetic pump with high-gradient 

magnetic field for transport of biomagnetic particles and aggregates (blood, MNP suspensions etc.) and results of 

examining the pump's pressure characteristics. The magnetization coils of the pump’s are fed with an adjustable 

source to produce increasing or decreasing force in the direction of the suspension flow. These pressure 

characteristics’s evaluation is based on the continuity equation of the flow and the approximate analytical 

solutions of the Navier-Stokes equation. This magnetic pump has not rotational mechanical parts, for this reason 

there is not mechanical loses and it gives good output characteristics and an efficient. Therefore, this pump is 

recommended for biomedical applications. Pump’s pressure characteristics are made by digital signal controller  

circuit that can adjust the external coils’s currents over a wide-range with duty ratio of pulse width modulation 

(PWM) signal. With this approach, it is possible to make such pumps as small size like MEMS or as large size as 

possible. 

Keywords: Blood flow, digital signal controller, MEMS, magnetic nanoparticle, magnetic pump, magnetic 

suspension. 

1. INTRODUCTION 

The fluid environments that are used in medical, biology, and also in many industrial fields have magnetic 

properties (Berkovsky et al., 1993; Hafeli et al.,1997). One of the most important of these fluid environments are 

the ones that belong to the blood and blood aggregates in medical field. Pumps are used to transport these types 

fluid environments. However, with regards to toxicology, the use of such pumps for medical and biological 

environments poses adaptation problem. Also, the presence of mechanical rotating parts in such pumps leads to 

the formation of mechanical losses in the pumps and the decrease in the efficiency of the pumps. The use of 

magnetic pumps has been proposed to prevent these problems (Rosensweig, 1997; Mitamura and Okamoto, 2015; 

Tanveer, 2016). For this reason, unlike other designs, the use of magnetic solenoid pumps allows for a safer and 

more efficient system. Additionally, magnetic pumps are used effectively in micro/nano fluidic systems and 

MEMS (Odenbach, 2009). For this reason, the development of magnetic pumps today is very important in many 

industrial fields. 

In this study, a multi-coil solenoid type magnetic pump system was developed as a new magnetic pump system. 

The magnetic force applied to the magnetic fluid in the  H magnetic field is given in equation (1) (Berkovsky et 

al., 1993; Rosensweig, 1997). 

F = µ0M∇H                                     (1) 
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In this equation, M is the magnetisation of magnetic fluid.  It is necessary to increase the magnetic field gradient 

(∇H) to increase the magnetic force for pumps operated with these principles. In solenoids magnetic pumps, ∇H can 

be increased by using finite number of solenoids. Moreover, by changing the electric fields of these solenoids, ∇H 

can be replaced more effectively. Using PWM technique to change the magnetic field gradient in the pump for each 

solenoid is easily possible. The implementation of the PWM driven electronic controls which can adjust the current 

of solenoids used in the proposed magnetic pumps is suggested and the theoretical basis is assessed. 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

Micron and submicron sized magnetic particles are important in medical field, biology and physics. It is possible 

to evaluate the 10‐15N force effects in these systems using these particles. In biotechnological processes, these 

features of magnetic particles, in magnetic separation (Rosensweig, 1997), magnetic drug targeting (Odenbach, 

2009) and in the separation of the immuno-magnetic cell play a dominant role. In many cases, since the mixing 

ratio of magnetic particles are high, the environment or all suspension carrying these particles may exhibit magnetic 

magnetization properties. Such suspensions form a special class of fluidics (magnetic fluids) (Berkovsky et al., 

1993). One of the fluid types that can be influenced by the magnetic field is blood. Blood consists of blood cells 

present in blood plasma. By volume, plasma and red blood cells constitutes for about 57% and 43% of whole blood, 

respectively. Red blood cells contain hemoglobin. Hemoglobin is a protein containing iron that carries oxygen in 

the body. Since hemoglobin has magnetic properties, the red blood cell is regarded as a magnetic particle, for that 

reason blood is also considered to be a magnetic fluid. So, it is more advantageous to use magnetic pumps to 

transport blood and similar biological environments. For this reason, solenoid type magnetic pump can be used. In 

general, solenoid type magnetic pumps are widely used in magnetohydrodynamic systems and other systems 

(Odenbach, 2009; Mitamura and Okamoto, 2015). However, in all these systems, an external magnetic field system 

has a single winding. This causes the magnetic fluid to brake at the center of the solenoid and therefore reduces the 

performance of the pump. It is possible to increase or decrease the magnetic field of the solenoid system in the 

direction of the flow of the pumped magnetic fluid suspension to eliminate this disadvantage. The principle diagram 
of such a magnetic pump system is shown in Figure 1. 

 

Figure 1. Principle diagram of multi-coil magnetic pump. 

The pipe with diameter D is passed through a solenoid group having an inner diameter Ds. The total length of the 

solenoids is l. 

l1 + l2 +⋯+ ln = l                         (2) 
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In above formula, l1, l2, l3, … , ln  are the lengths of the working coils. These coils are fed by an external PWM 

driver.  As the PWM driver independently feeds each coil, the electric current of each coil can be set within a 

certain range. Depending on the operating state of the pump, it is possible to create a magnetic field that increases 

or decreases on the magnetic fluid (blood) in the length of the l magnetic effect. Therefore, the magnetic fluid is 

affected by acceleration or deceleration (braking) force. Figure 2 shows the signals generated by the PWM driver. 

These different voltages applied to the coils form magnetic fields having different amplitudes in the coils 

(Ozguven, 2017).  

In Figure 2 shows that the voltage and current signals from the oscilloscope for two PWM signal output channels. 

The current signal is taken on a 1 Ω resistor connected in series to solenoid. In Figure 2.a and 2.b the duty ratio is 

50% and in Figure 2.c and 2.d the duty ratio is 75%. In the digital signal control circuit, the duty ratios of the PWM 

signals are set by three separate potentiometers and displayed continuously on the LCD as in Figure 2.e. 

 

Figure 2. PWM output signals and LCD display, (a,c) solenoid 1 and solenoid 2 voltages, (b,d) solenoid 1 

and solenoid 2 currents,  (e) LCD. 

Numerous experiments with a superconducting solenoid have shown that the magnitude of the magnetic field 

along the solenoid axis can be determined approximately as in equation (3); 

Hz(r) = H0e
‐α(

z

l
)2

                      (3) 

In this formula,  H0 is the intensity of the magnetic field at the center of the solenoid (A/m), r – is the radial 

coordinate. The flow of the magnetic fluid (blood) with D diameter pipe in the solenoid can be determined 

according to the Navier-Stokes equation as shown in equation (4) (Berkovsky et al., 1993; Hafeli et al.,1997). 

ρ (
∂u

∂t
+ (u. ∇)u) = ‐∇p + η∇2u + µ0 (M(B).∇)H + ρg                        (4) 
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In the formula; 

ρ: density of blood (kg/m3). 
u: velocity of blood (m/s). 
p: pressure (Pa). 
η: viscosity of blood (Pa s). 
µ0: magnetic permeability of a free space (H/m) 

M(B): magnetization of blood (A/m). 

H: intensity of magnetic field (A/m). 

g: gravitational acceleration (m/s2). 

In order to obtain analytical solution for equation (3) following assumptions are taken into consideration; 

a) Blood flow in pipe is a flow that is laminar and axial,   
∂u

∂φ
= 0. 

b) Blood flow is laminar and ur = uφ = 0 means it has Poiseuille flow profile.  

uz(r) = u0(1‐(
r

R
)2)                      (5) 

In this formula R =
D

2
  is the radius of the blood flowing pipe. 

c)  Magnetic field inside the solenoid has symmetry in the axial direction.  

∂H

∂φ
=
∂H

∂r
= 0    Hr = Hφ = 0, Hz is determined by the equation (3). 

 

d) The magnetic susceptibility of blood is XB, and its magnetization properties are linear as it is in 

paramagnetic material. 

M = XBH                         (6) 

In all these conditions, the pressure change in the pump from equation (3) is achieved as follows; 

P =
µ0XBH0

2

2
e‐2α [e‐2α[(

z

l
)2‐1]‐1] ‐

16ηu0

D2
(z + l)                               (7) 

According to the formula in equation (7), we can evaluate the pressure change of the solenoid type magnetic pump.  

The data presented in (Mitamura and Okamoto, 2015; Tanveer, 2016) can be used for calculations. Table I gives 

the operating parameters of the magnetic pump. 

Table I. Operating parameters of the magnetic pump. 

u0, m/s η, (Pa s) l, m D, m XB H0, A/m 

1,65. 10‐5 3,5. 10‐3 0,1 0,0165 ‐7,62. 10‐6 (3‐8). 106 
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Figure 3. Pressure change of the pump depending on the change intensity of magnetic field of solenoid. 

According to equation (7), the pressure change curves for the magnetic pump of the solenoid type are shown in 

Figure 3. As shown in Figure 3, the pressure values of the magnetic pump can be changed considerably with the 

changing of the magnetic field strength. 

Although µ0=4π. 10
‐7H/m, despite P=2,5 Pa, in the intensity of magnetic field H0 = 8.10

6 A/m value,            P =
2,8 Pa creates significant increase. This change of the solenoids magnetic field can easily be controlled with digital 

signal controller included PWM driver. Also, by selecting different number of output channels of PWM controls, 

we can make different number of solenoids whose magnetic field can be adjusted. We can increase the output 

performance of the pump by creating a magnetic field that increases or decreases in the direction of the magnetic 

fluid in the pump. 

 

3. CONCLUSION 

Electromagnetic solenoid type pumps can be used for pumping of environments that has magnetic property. Multi-

coil solenoids can be made as a cascade group to increase the output performance of the pump. By supplying the 

electric currents of the solenoid coils from an external source in an adjustable manner, the intensity of magnetic 

field in the solenoids can also be adjusted. Consequently, the pressure changes in the inlet and outlet of the pump 

can also be varied over a wide range. The electric currents in the coils can be performed by the PWM controlled 

electronic control circuit. 
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Abstract 

In this study, the Langmuir-Blodgett (LB) thin film fabrication and vapor sensing properties of the α-naphtol based 

monomer is reported. In order to investigate the monolayer behaviour at the air-water interface, the isotherm (π-

A) graph was taken with the compression speed of 30 cm2 min−1 at the room temperature. This graph was repeated 

several times to check the stability of monolayer and to determine the deposition pressure value. The monomer 

LB thin films were deposited onto a quartz crystal for an application of chemical sensing element as an organic 

vapor sensor. A study of vapor sensing properties of these LB films against volatile organic compounds (VOCs) 

is also studied using the time dependent kinetic measurements taken by the QCM technique. 

Keywords: α-naphtol based monomer; LB thin film; vapor sensor; QCM. 

1. INTRODUCTION 

Volatile organic compounds (VOCs) that have tendencies to release at continuously increasing levels in indoor 

and outdoor, led researchers to focus on sensitively and rapidly detection of these compound by gas sensors. Since 

VOCs cause lots of health hazards and damage the environment (Sorek et al., 2008), keeping them below 

acceptable limits come into prominence day by day.  Polymeric gas sensors that form the widest class of gas 

sensors are both inexpensive and provide some advantages like operating successfully at room temperature 

(Shokuhi Rad et al., 2016; Buehler, 2004). Therefore they attracted academic interest in recent years. Synthesis of 

cheap and novel monomers/ polymers or trying some specific monomers/ polymers that were not studied in gas 

sensing applications are some of the important topics. Aromatic or aliphatic polymers were studied by various 

researchers as chemical gas sensor components in order to meet demands better (Ayad et al., 2009; Zhou et al., 

2015; Islam et al., 2005; Ayad and Minisy, 2016; Kessick and Tepper, 2006). The interactions between gas sensor 

materials and the gas sensed are responsible from rapid responses of sensors (Matsuguchi and Uno, 2006). 

Enhancement of these interactions is easily performed by the design of key-lock or, in other words, host-guest 

structures in terms of synthesis of monomer/ polymers (Göpel, 1995). 

Although there are various thin film production methods such as spin coating (Zhang et al., 1998), drop casting 

(Ayad et al., 2014), and vapor deposition polymerization (Zheng et al., 2005), Langmuir-Blodgett (LB) thin film 

production method is an indispensable one since it allows homogenous film formation and control at nanoscales 

(Acikbas et al., 2015; Valli, 2005). For this reason LB thin film production was chosen as the method for thin film 

of gas sensor component. Quartz Crystal Microbalance (QCM) measurement is one essential characterization 

method in gas sensing applications. Therefore it was preferred as characterization technique in this study. QCM 

system is a simple and sensitive system that bases on mass uptake of gas sensor components when exposed to 

gases (Kang et al., 2001). A change in frequency is originated by this mass uptake and this change is recorded as 

signals that give an outline of sensing (Lu et al., 2015).  

While the topic of keeping harmful VOCs below acceptable limits by gas sensors operating at room temperatures 

is so important and characterization methods are so simple, focusing on the gas sensing properties of the newly 
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synthesized monomers/ polymers is inevitable. In this study α-naphtol based monomer was used in fabrication of 

LB thin films for gas sensing applications.    

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1 Materials  

In this study, high-purity analytical grade chemicals, reagents, and solvents were used as received (without any 

purification). All of them were purchased from Sigma-Aldrich/Merck or TCI chemicals. The monomer α-naphtol 

used in fabrication of LB thin films was obtained by the interaction of the α-naphthol with methacrylic chloride in 

the presence triethylamine according to the procedure given in a previous study (Chesnokov et al., 2014).  

2.2 Methods 

Providing the spread of α-naphtol monomer on pure water was realized by dissolving α-naphtol in chloroform at 

a determined concentration (1.52 mg/mL). Spreading of solution on the air-water interface was performed by a 

microliter syringe (Hamilton Co., Reno, NV). LB trough (Model 622, NIMA Technology, Coventry, UK) was 

used for LB thin film fabrication. The trough was equipped with a Wilhelmy microbalance and temperature control 

unit. After allowing 15 min evaporation of chloroform, monolayer was compressed (with a speed of 30 cm2/min). 

Since the determination of deposition surface pressure is important in terms of stability of the procedure, the π-A 

isotherm was taken. The Y type deposition mode was chosen.  

A homemade QCM instrument (Scheme 1) was used for characterization of VOC sensing properties of α-naphtol 

monomer LB thin films. Tetrahydrofuran, carbon tetrachloride and ethyl acetate were the VOCs chosen for 

observation of kinetic responses of α-naphtol monomer LB thin films. Before sandwiching between two metal 

electrodes, the LB thin film samples were coated on AT-cut quartz crystal substrates. Then insertion of the samples 

in electronic unit of the system was made. The resonance frequency changes created by VOC exposure and 

recovery were recorded with a sensitivity of 1 Hz. 2 min VOC exposure followed by 2 min dry air flush were 

chosen for record. Since detection of VOCs at room temperature is significant, all of the tests were performed at 

room temperature (20 °C).   

 

Scheme 1. A block diagram of the quartz crystal microbalance measurement system. 
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3. RESULTS AND DISCUSSION 

3.1 Isotherm Graph of the α-naphtol Monomer 

Effectual transfers of monolayers from air-water interface onto solid surfaces were guaranteed by obtaining 

isotherm graphs of the monomer/ polymers studied.  Surface pressure values as a function of surface area values 

were recorded for α-naphtol monomer monolayers. It was observed that a surface pressure value of 15 mN/m was 

suitable for a stable LB thin film production with α-naphtol monomer (Figure 1). 

 

Figure 1. Isotherm graph of the α-naphtol monomer. 

 

3.2 Chemical Sensor Properties of the α-naphtol Monomer 

In order to study the potential application of α-naphtol monomer nanothin films in the field of vapor sensing, the 

kinetic response of the nanothin film to tetrahydrofuran, carbon tetrachloride and ethyl acetate vapors is recorded 

by measuring the frequency changes as a function of time. The α-naphtol monomer nanothin film is periodically 

exposed to the organic vapors for 2 min, followed by the injection of dry air for a further 2 min period. Figure 2 

displays the mechanism of gas permeation into the sensing material. In the initial step, α-naphtol monomer 

nanothin film sensor expose to dry air for nearly 120 seconds and the response was a stable value in this period of 

time. The initial response of α-naphtol monomer nanothin film in the QCM system for all vapors increased sharply 

between 120 and 125s due to surface adsorption effect. When the vapor molecules moved into the α-naphtol 

monomer nanothin film sensor, the response decreased exponentially, which resulted from bulk diffusion effect. 

In the 240s, after flushing dry air, a rapid decrease of response was observed and then recovery process occured 

between 240 and 244s for all vapors due to desorption of vapor. After 245s, the response of α-naphtol monomer 
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nanothin film sensor reached a stable value and the sensor obtained initial baseline. As a result, response of the α-

naphtol monomer nanothin film to these organic vapors is fast, reproducible and reversible. 

 

                 

Figure 2. The mechanism of gas permeation into the sensing material. 

 

As shown in Figure 3 the response of the α-naphtol monomer thin film sensor against organic vapors are, 

apparently, in the following order: tetrahydrofuran > carbon tetrachloride > ethyl acetate. The high value change 

for the resonance frequency obtained for tetrahydrofuran 2066apour compared with other organic vapors. This 

might be explained by the high/low molar volume of organic vapors used in this work. The molar volumes of 

organic vapors are given as tetrahydrofuran (73.70 cm3 mol-1) > carbon tetrachloride (90.60 cm3 mol-1) > ethyl 

acetate (97.80 cm3 mol-1), respectively. This can be clarified with the fact that the molar volume of ethyl acetate 

is bigger than the tetrahydrofuran and carbon tetrachloride vapors. While ethyl acetate molecule could difficultly 

diffuse into the α-naphtol monomer thin films, the penetration of tetrahydrofuran molecules into the same thin 

films was faster.  
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Figure 3. The frequency change of α-naphtol monomer LB film against organic vapors. 

 

4. CONCLUSION 

This study revealed that α-naphtol monomer based gas sensor components were suitable for producing gas sensor 

components for sensing VOCs at room temperature. First of all, effectual LB thin films were produced by α-

naphtol monomer by investigating the monomer monolayer behaviour at air-water interface. π-A isotherm graph 

was taken, area/molecule after compression was calculated and optimum surface pressure value was obtained for 

acquirement of homogenously deposited LB thin films. VOC sensing properties of α-naphtol monomer based gas 

sensor component was investigated by QCM technique. Tetrahydrofuran, carbon tetrachloride and ethyl acetate 

vapors were exposed to α-naphtol monomer based gas sensor component and dramatic results were obtained. Very 

quick responses against VOCs studied were observed by the kinetic study.  
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Abstract 

This paper is about approximately rings and approximately ideals. Afterwards, some properties of approximately 

rings and ideals were given. 

Keywords: Proximity spaces, Relator spaces, Descriptive approximations, Approximately rings. 

1. INTRODUCTION 

Proximal relator space is a pair ( , )X R  consists of a nonempty set X  and set of proximity relations R  defined 

on X , called proximal relator. There are different types of proximity relations such as Efremovi c  proximity, 

Wallman proximity, descriptive proximity, Lodato proximity (Efremovič,1951; Lodato, 1962; Peters, 2016). 

These proximity relations provide a very useful infrastructure for some applied sciences. In proximal relator space, 

the sets are composed of non-abstract points instead of abstract points. 

The aim of this concept is to obtain algebraic structures in proximal relator spaces using with descriptively upper 

approximations of the subsets of non-abstract points. Descriptively upper approximation of a nonempty set is 

obtained by using the set of points composed by the proximal relator space together with matching features of 

points. In 2017 and 2018, approximately semigroups and ideals, approximately groups and approximately 

subgroups were introduced by İnan (İnan, 2019; İnan, 2017; İnan, 2018). In this articles some examples of these 

approximately algebraic structures in digital images endowed with proximity relations. 

Essentially, the aim is to obtain approximately rings and approximately ideals. Furthermore, some properties of 

approximately rings and ideals were introduced. 

 

2. RELIMINARIES 

Let X  be a nonempty set. Family of relations R  on a nonempty set X  is called a relator. The pair ( , )X R  (or 

( )X R ) is a relator space which is natural generalisations of uniform spaces (Száz, 1987). If we consider a family 

of proximity relations on X , we have a proximal relator space ( , )X R  ( ( )X R ). As in (Peters, 2016), ( )R  

contains proximity relations, namely, Efremovi c  proximity   (Efremovič, 1951), Lodato proximity (Lodato, 

1962), Wallman proximity, descriptive proximity 
 in defining 




R   (Peters , 2013; Peters et al., 2014). 

In this article, we consider the Efremovi c  proximity   [3] and the descriptive proximity 
 in defining a 

descriptive proximal relator space (denoted by ( , )X 


R ). 

An Efremovi c  proximity   is a relation on 2X
 that satisfies 

    • 
A B B A 

. 

    • A B A    and B   . 

    • 
A B A B 

. 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                          2070 

 

 

    • ( )A B C     A B  or A C . 

    • { } { }x y    =x y . 

    • EF axiom. A B E X     such that A E  and 
cE B .  

Lodato proximity [8] swaps the EF axiom 2 for the following condition:  

 and ,{ } . ( )A B b B b C A C LodatoAxiom      

In a discrete space, a non-abstract point has a location and features that can be measured (Kovăr, 2011). Let X  

be a nonempty set of non-abstract points in a proximal relator space ( , )X 


R  and let  1= , , n   a set of 

probe functions that represent features of each x X . 

A probe function : X  R  represents a feature of a sample point in a picture. Let 

1( ) = ( ( ), , ( )),nx x x n N    be an object description denote a feature vector of x , which provides a 

description of each x X . After the choosing a set of probe functions, one obtain a descriptive proximity relation 


. 

Definition 1 (Naimpally and Peters, 2013) Let X  be a nonempty set of non-abstract points,   an object 

description and A  a subset of X . Then the set description of A  is defined as 

 ( ) = { ( ) | }.A a a A Q  

Definition 2 (Naimpally and Peters, 2013)  Let X  be a nonempty set of non-abstract points, A  and B  any two 

subsets of X . Then the descriptive (set) intersection of A  and B  is defined as 

         = | .A B x A B x A and x B

      Q Q  

Definition 3 (Peters, 2013) Let X  be a nonempty set of non-abstract points, A  and B   any two subsets of X . If 

( ) ( )A B Q Q , then A  is called descriptively near B  and denoted by A B . If 
( ) ( ) =A B Q Q

 then 

A B   reads A  s descriptively far from B . 

Definition 4 (Peters, 2013) Let X  be a nonempty set of non-abstract points and A  any subset of X . Then the 

descriptive proximal collection  A  is defined by 

     = | .A B X A B  P  

(Peters et al., 2015) Let  ,X 


R  be descriptive proximal relator space and A X , where A  contains non-

abstract objects. And let  ,A   and   ,AQ  be groupoids. Let consider the object description   by means of 

a function  

 : ( )A X A   Q R ,  a a , a A .  

The object description    of A  into ( )AQ  is an object description homomorphism if      =a b a b     

for all ,a b A . 

Also a descriptive closure of a point a A  is defined by  

       = | = .cl a x X a x     
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Definition 5 (İnan, 2017) Let  ,X 


R  be descriptive proximal relator space and A X . A descriptively upper 

approximation of A  is defined as  

 = { | }.A x X x A

   

Definition 6 (İnan, 2017) Let  ,X 


R  be descriptive proximal relator space and let “  ” a binary operation on 

X . G X  is called an approximately groupoid in descriptive proximal relator space if  x y G  , for all 

,x y G . 

Definition 7 (İnan, 2019) Let  ,X 


R  be descriptive proximal relator space and let "  " a binary operation on 

X . G X  is called an approximately group in descriptive proximal relator space if the followings are true: 

     1AG For all ,x y G , x y G  , 

     2AG For all , ,x y z G ,    =x y z x y z     property holds in G , 

     3AG There exists e G  such that = =x e e x x   for all x G  ( e  is called the approximately identity 

element of G ), 

     4AG There exists y G  such that = =x y y x e   for all x G  ( y  is called the inverse of x  in G  and 

denoted as 
1x
). 

A subset S  of the set of X  is called an approximately semigroup in descriptive proximal relator space if   

 1SA  x y S  , for all ,x y S  and 

 2SA     =x y z x y z     property holds in S , for all , ,x y z S  properties are satisfied. 

If approximately semigroup have an approximately identity element e S  such that = =x e e x x   for all 

x S , then S  is called an approximately monoid in proximal relator space. 

If =x y y x  , for all ,x y S  property holds in G , then G  is commutative approximately groupoid, 

semigroup, group or monoid in proximal relator space. 

Theorem 2 (İnan, 2019)  Let G  be an approximately group, H  a non-empty subset of G  and H  a groupoid. 

H  is an approximately subgroup of G  if and only if 
1x H   for all x H .  

Example 1 (İnan, 2017) Let X  be a digital image endowed with descriptive proximity relation 
 and consists 

of 25  pixels as in Fig. 1. 
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Figure  1: Digital image 

A pixel ijx  is an element at position  ,i j  (row and column) in digital image X . Let   be a probe function that 

represent RGB colour of each pixel are given in Table 1. 

Table 1. 

 

Let  

 
   

:
, = min , = min ,

, =ij kl ij kl pr

X X X
p i k and r j l

x x x x x

  


 

be a binary operation on X  and  21 22 32 33= , , ,A x x x x  a subimage (subset) of X . In (İnan, 2017), from Example 

3. 11., the descriptively upper approximation of A  is  21 22 23 24 32 33 54 55= , , , , , , ,A x x x x x x x x  as shown in Fig. 

1. 

 

Figure  2: Descriptively upper approximation of A  
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Since 

 1SA For all ,ij klx x A , 
ij klx x A  , 

 2SA For all , ,ij kl mnx x x A ,    =ij kl mn ij kl mnx x x x x x     property holds in A ,  

are satisfied, the subimage A  of the image X  is indeed an approximately semigroup in descriptive proximity 

space  ,X 
 with binary operation “   ”. Also, since =ij kl kl ijx x x x  , for all ,ij klx x A  property holds in 

A , A  is a commutative approximately semigroup. 

 

3. APPROXIMATELY RINGS and IDEALS  

Definition 8 Let  ,X R  be proximal relator space and “ ” , “  ” binary operations defined on X . A R X  

is called an approximately ring in proximal relator space if the following properties are satisfied: 

 1AR R  is an abelian approximately group with the binary operation “  ”, 

 2AR R  is an approximately semigroup with the binary operation “  ”, 

 3AR  For all , ,x y z R , 

     =x y z x y x z      and      =x y z x z y z      properties hold in R . 

If in addition:  

 4RA =x y y x   for all ,x y R ,  

then R  is said to be a commutative approximately ring. 

 5AR If R  contains an element 1R  such that 1 = 1 =R Rx x x   for all x R ,  

then R  is said to be an approximately ring with identity. 

These properties have to hold in R . Sometimes they may be hold in X Rƒ , then R  is not an 

approximately ring. Multiplying or sum of finite number of elements in R  may not always belongs to R . 

Therefore always we can not say that 
nx R  or nx R , for all x R  and some positive integer n . If 

 ,R   and  ,R   are groupoids, then we can say that 
nx R  for all positive integer n  or nx R  

all integer n , for all x R . 

An element x  in approximately ring R  with identity is said to be left (resp. right) invertible if there exists 

y R  (resp. z R ) such that =1Ry x  (resp. = 1Rx z ). The element y  (resp. z ) is called a left (resp. 

right) inverse of x . If x R  is both left and right invertible, then x  is said to be approximately invertible or 
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approximately unit. The set of approximately units in an approximately ring R  with identity forms is an 

approximately group with multiplication. 

An approximately ring R  is an approximately division ring iff   \ 0 ,R   is an approximately group, that is, 

every nonzero elements in R  is an approximately unit. Similarly, an approximately ring R  is an approximately 

field iff   \ 0 ,R   is a commutative approximately group. 

Some elementary properties of elements in approximately rings are not always provided as in ordinary rings. If 

we consider R  as a ordinary ring, then elementary properties of elements in  approximately ring are provided. 

Lemma 3 Every ordinary rings in proximity spaces are approximately rings.  

In this paper we will use the  ,X 
 descriptive proximity space. 

Proposition 1 Let  ,X 
 be descriptive proximity space, R X  be an approximately ring and 0 R . If 

0 , 0x x R   , then for all ,x y R  

(i) 0 = 0 = 0x x  , 

(ii)      = =x y x y x y      , 

(iii)     =x y x y    .  

Definition 9 Let  ,X   be descriptive proximity space, R X  be an approximately ring and S  a nonempty 

subset of R . S  is called an approximately sub-ring of R , if S  is an approximately ring with binary operations 

“ ” and “  ” on approximately ring R . 

Definition 10 Let we consider approximately field R  and a nonempty subset S  of R . S  is called an 

approximately sub-field of R , if S  is an approximately field.  

Theorem 4 Let  ,X   be descriptive proximity space, R X  be an approximately ring and ( , )S  , 

( , )S   groupoids. A nonempty subset S  of approximately ring R  is an approximately sub-ring of R  iff 

x S   for all x S .  

Proof. Suppose that S  is an approximately sub-ring of R . Then S  is an approximately ring and x S   for all 

x S . Conversely, suppose x S   for all x S . Then since ( , )S   is a groupoid, from Theorem 2  ,S   

is a commutative approximately group in  ,X 


R . By the hypothesis, since ( , )S   is a groupoid and S R

, then associative property holds in S . Hence  ,S   is an approximately semigroup. For all , ,x y z S R  , 

y z S   and ( )x y z S   . Also x y x z S    . Since R  is an approximately ring, 

     =x y z x y x z      property holds in S . Similarly we can show that      =x y z x z y z      

property holds in S . Therefore S  is an approximately sub-ring of approximately ring R .  
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Theorem 5 Let  ,X 
 be descriptive proximity space , R X  be an approximately ring, 1S  and 2S  two 

approximately sub-rings of R  and 
1S , 

2S  groupoids with the binary operations “ ” and “  ”. If 

     1 2 1 2= ,S S S S        

then 
1 2S S  is an approximately sub-ring of R .  

Definition 11 Let  ,X 
 be descriptive proximity space , R X  be an approximately ring and I  be a 

nonempty subset of R . I  is a left (right) approximately ideal of R  provided for all ,x y I  and for all r R , 

x y I  , r x I   ( x y I  , x r I  ).  

A nonempty set I  of an approximately ring R  is called an approximately ideal of R  if I  is both a left and a right 

approximately ideal of R . There is only one guaranteed trivial approximately ideal of approximately ring R , that 

is, R  itself. Furthermore,  0  is a trivial approximately ideal of approximately ring R  iff 0 R . 

Lemma 4 Every approximately ideal is an approximately sub-ring of approximately ring R . 

Theorem 6 Let  ,X 
 be descriptive proximity space, R X  be an approximately ring, 

1I  and 2I  be two 

approximately ideals of R  and 1I
 , 2I  groupoids with the binary operations “ ” and “  ”. If 

      1 2 1 2= ,I I I I        

then 1 2I I  is an approximately ideal of R .  
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Abstract 

Approximately 100 trillion microorganisms are in our body, which are mostly reside in the intestinal tract. Humans 

coexist in a mutualistic relationship with this complex intestinal microbiota, which also called as ‘the second brain 

of the body.’ The crucial role of the gut-microbial interactions in the physiological processes can be listed as 

intestinal barrier function, immune regulation, metabolism and adiposity, tissue and organ homeostasis, brain 

and behavior effect. The results obtained from preclinical studies with germ-free mice support the role of gut 

microbiota on brain development, emotional behavior and pain responses. The gut-brain axis is a kind of 

bidirectional communication system that integrates neural, hormonal and immunological signaling between the 

gut and brain. Changes in gut microbiota influence the gut-brain axis, this leads to changes in digestion, mood, 

health, behavior, and even psychological state. Dysbiosis or emotional factors such as stress or depression 

influence the course of gastrointestinal illnesses via the gut-brain axis. In humans and other mammals colonization 

of the infant gut is begin at birth, and in healthy subjects, the intestinal microbiota is generally stable over time. 

However, fluctuations in composition might occur as a result of dietary change, travel or antibiotic usage, or in 

response to spontaneous, drug-induced or stress-induced changes. The gut microbiota can be positively modulated 

by probiotics, prebiotics, symbiotics, postbiotics, and fecal transplantation. The probiotics with special 

characteristics dispense beneficial effects to host to reinstate the intestinal disturbances stemming from changes in 

gut flora and the release of various metabolites. The recent studies using defined probiotic bacteria provide 

evidence of communication along the microbiota–gut–brain axis. These studies serve to illustrate the diversity and 

highly strain dependent nature of probiotic-induced effects on the brain and demonstrate that the specific effects 

of one strain are not generally shared by other members of the species. 

 

Keywords: Microbiota, gut-brain axis, probiotics. 

1. INTRODUCTION 

Hippocrates is known as the father of medicine, proposed that all diseases begin in the gut and his motto was ‘To 

eat when you are sick, is to feed your sicknesses. The intestinal tract acts as a gateway with incredible and rather 

complex function; enable us to receive life-giving nourishment, has its own “enteric” nervous system which 

contains two-thirds of our immune cells and at the same time protects us from foreign substances and incompletely 

digested food. The gut epithelium is designed to maximize its surface area with villi and microvilli and is about 

100 times larger than the surface area of our skin. 

From the day of Hippocrates to date, we knew that by both conventional and molecular methods, the human 

intestine harbors nearly 100 trillion bacteria that are essential for health (Foster and McVey Neufeld, 2013).  The 

microbes that include bacteria, archaea, viruses, and unicellular eukaryotes, live symbiotically in our bodies, 

and comprising more than 10 times our human cells and carrying over 150 times more genes than our own genome 

(Cryan and Dinan, 2012; Parletta, 2018). It is estimated that human bacteria contain over 1000 species and 7000 

strains that Bacteroidetes (gram-negative and anaerobic) and Firmicutes (gram-positive and anaerobic) are our 

two predominate phylotypes. Proteobacteria, Actinobacteria, Fusobacteria, and Verrucomicrobia are also present 

but in reduced numbers (Foster and McVey Neufeld, 2013).  

Although our gut is first colonized at birth, it is dynamic and changeable, and our individual microbiome is as 

distinct as our fingerprint. These organisms make critical contributions to metabolism by helping to break down 

complex polysaccharides that are ingested as a part of the diet, and they are critical to the normal development of 

mailto:buymaz@comu.edu.tr
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the immune system. The important functions of the gut bacteria that are necessary for health can be listed as: 

(Conlon and Bird, 2015; Parletta, 2018). 

 

1. physiology, maturation, and function of our gastrointestinal tract;  

2. maintenance of the gut epithelium;  

3. lipid metabolism; cellular and mucosal immunity;  

4. metabolism of short-chain fatty acids;  

5. nutrient synthesis and absorption;  

6. production of enzymes;  

7. metabolism; and  

8. energy balance 

 

The brain is known as the main switch of the human body, controlling most of our physiological processes. 

Nowadays, we often talk about “gut feelings”—but what does that really mean?  

Gut-Brain axis and microbiota 

The enteric nervous system, now called the second brain, was discovered in the mid-nineteenth century. It was 

once thought that the brain is the main switch of the human body, controlling most of our physiological processes. 

However, with the number of microbial cells surpassing that of human cells, the gut has been claimed as our 

second brain, thus raise the term “gut-brain axis.” 

Actually, the relationship between behavior and microbiota has long been known. For example; Toxoplasma 

gondii, could control the behavior of a mammalian host and can alter neural activity in a rat such as a switch off 

innate defensive behavior and  increase activity in the limbic regions of the brain that create sexual attraction. 

Another well-known example is the rabies virus, which causes aggression, agitation, and fear of water (Smith, 

2015). Sharon and friends (2011) showed that gut bacteria might influence even mating preferences in the fruit 

flies. When they fed with a molasses or starch medium, the flies then mated exclusively with other flies that had 

been fed the same medium. The flies fed with starch had notably higher levels of Lactobacillus species. Antibiotic 

administration stopped their mating preferences, which was then re-established after they were given cultures of 

the Lactobacillus species. This suggests the bacteria were responsible for the flies’ mating behavior. 

In order to maintain homeostasis, there are two-way for communication between the gut and the brain: 

neurological, immunological, hormonal, and metabolic pathways including the hypothalamic-pituitary-adrenal 

(HPA) axis, the sympathoadrenal axis and descending monoaminergic pathways, and the vagus nerve (Parletta, 

2018). Bacteria produce neurotransmitters that impact brain function and mental health such as GABA, serotonin, 

melatonin, histamine, and acetylcholine. This bidirectional and interactive communication has been affected by 

the changes in gut microbiota, and this ultimately affects brain-related physiology including stress, depression, 

memory and cognition (Dinan and Cryan, 2017).  

In the past few years, the link between gut microbiota and stress-related behaviors has emerged in animal studies. 

The first experiments followed on the observation that germ-free (GF) mice showed enhanced stress-reactivity. 

Although the preclinical evidence, it is also not currently clear whether the directions of interactions are “bottom-

up” or “top-down” (Parletta, 2018). 

But, it is unclear whether the dysbiosis that is observed in people with brain disorders reflects the pathogenesis of 

the disease or results from treatment. However, inflamed intestines were identified in postmortem investigations 

of people with schizophrenia in the 1950s, before the widespread use of antipsychotic medications. Nearly 90% 

of these people had evidence of gastritis, enteritis, or colitis. The gut microbiota has also been reported to be 

different in patients with Alzheimer’s disease, Parkinson’s disease and autism (Strati et al., 2017).The elevated 

inflammatory cytokinqatares have been evidence to explain the high comorbidity between depression and 

inflammatory diseases. Other evidence suggests gut bacteria can alter the electrophysiological properties of the 

nervous system. Dysfunctions in the signaling of neurotransmitters such as GABA and serotonin have been 

traditionally associated with depression and anxiety. The bacteria Lactobacillus spp. and Bifidobacterium spp. 
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metabolize glutamate to produce GABA in vivo, and preliminary studies show an association between microbiota 

and serotonin signaling. These studies suggest that gut microbiota may impact neurotransmission as an additional 

pathway to influence depression (Tillisch et al., 2013). 

Probiotics and Modulation of Brain Activity 

The term probiotic is derived from the Greek meaning for life, and the Food and Agriculture Organization/World 

Health Organization (FAO/WHO) working group has defined probiotics as “live micro-organisms which, when 

administered in adequate amounts, confer a health benefit on the host” (FAO/WHO, 2002). Guidelines for the 

evaluation of probiotics in food also drafted by the FAO/WHO. Approximately a hundred years ago of this 

definition of the World Health Organization, the probiotic sight was raised by Elie Metchnikoff, considered as 

‘Father of Probiotics.’ In his book “The prolongation of life” published in 1907, the health benefit of lactic acid 

bacteria was described. To test the hypothesis on the health benefit of consuming lactic acid bacteria, Metchnikoff 

drank sour milk every day until his demise at the ripe age of 71 years. 

Several animal studies have demonstrated the impact of probiotic administration on behavior, in particular, 

anxiety-like and depressive-like behaviors; almost all studies have utilized Lactobacillus ssp. and Bifidobacteria 

ssp. Probiotics have ameliorated depressive symptoms in animal models that induced depression via various 

different environmental stressors. 

The studies have shown reduced anxiety-like behavior in adult germ-free mice using various outcome measures. 

But gut inflammation and infection with pathogenic bacteria have resulted in increased anxiety-like behaviors. In 

other studies, treatment with probiotics decreased anxiety- and depressive-like behaviors, including those 

associated with inflammation. One early observation was an increased adult stress response in germ-free mice, 

which was reversed by early recolonization of the gut with the commensal bacteria Bifidobacterium infantis. 

Effects were not reversed successfully at a later stage, indicating the importance of microbial exposure during 

early development (Sudo et al., 2004). Early-life stress is a risk factor for mental illness (Lewis et al., 2014) and 

other disorders like Irritable Bowel Syndrome (IBS). Preclinical evidence suggests that early-life stress alters 

the gut-brain axis via systemic immune response and altered fecal microbiota (O’Mahony et al., 2009). This 

suggests a potential role for probiotic administration to mediate the effect of early-life stress exposure on risk of 

mental illness. Administration with B. infantis normalized the depressive behavior, decreased inflammatory 

cytokines, and restored noradrenaline levels (Desbonnet et al., 2010). 

Arseneault-Breard et al. (2012) tested the effect of Lactobacillus helveticus and Bifidobacterium longum on 

depression and impaired gut barrier integrity in mice following induced myocardial infarction. The probiotics 

reversed the depressive behavior and decreased intestinal permeability. In another mouse model, B. longum 

reduced behaviors related to stress, anxiety, and depression, while Bifidobacterium breve only reduced anxiety 

and induced weight loss. These effects were superior to an antidepressant, which also induced weight gain 

(Savignac et al., 2014). Similarly, supplementation with Lactobacillus rhamnosus reduced anxious and depressive 

behaviors of mice compared with controls. 

Logan and Katzman (2005) first proposed the use of probiotics as adjunct therapy in the management of 

depression. Then Lyte (2011) argues that probiotics function mechanistically as delivery vehicles for neuroactive 

compounds and these probiotics have the potential to act as psychotropic agents. After these studies, Dinan and 

colleagues defined a new group of bacteria as, termed psychobiotics, ‘Live organisms that produce health benefits 

in patients suffering from psychiatric illness when ingested in adequate amounts.’ The ingestion of psychobiotics 

may induce psychotropic effects on behavior and additional neurochemicals in the brain (Dinan et al., 2013). 

Clinical Studies 

A few studies have investigated the effects of psychobiotics on the brain and mental health in humans.  

In a pioneer study, by Benton et al. (2007), was found that the consumption of a probiotic-containing yogurt 

improved mood. One hundred thirty-two physically healthy subjects with a mean age 61.8 years volunteered in 

response to local media coverage. One hundred and twenty-four completed the trial. For a 3-week period, either a 
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probiotic-containing milk drink or a placebo were consumed daily. Mood and cognition were measured at baseline 

and after 10 and 20 days of consumption. When the third with the lowest baseline mood were considered, they 

selectively responded by reporting themselves as happy rather than depressed after taking the probiotic.  

IBS is a disorder of the brain-gut axis and is associated with a high degree of comorbid depression and anxiety. 

Several well-designed studies of probiotics have been conducted in this disorder. O’Mahony et al. (2009) carried 

out a parallel group, placebo-controlled study comparing B. infantis and L. salivarius. The latter had little impact 

on symptoms, while B. infantis resulted in significant improvement. This therapeutic benefit occurred within the 

context of a reduction in proinflammatory cytokines. 

In a study of patients with chronic fatigue syndrome, subjects were treated three times daily with Lactobacillus 

casei strain Shirota or a placebo with identical taste and appearance (Rao et al., 2009). Overall, there was a 

significant improvement in anxiety among those taking the active Lactobacillus casei strain Shirota compared 

with the placebo, providing further support for the view that a probiotic may have psychotropic effects. 

In a double-blind, placebo-controlled, randomized parallel group study, volunteers received either the probiotic 

combination L. helveticus R0052 and B. longum or placebo for 30 days and were assessed by the Hopkins 

Symptom Checklist, the Hospital Anxiety and Depression Scale, the Perceived Stress Scale, and the Coping 

Checklist (Messaoudi et al., 2011). Daily administration of probiotic combination significantly reduced 

psychological distress in volunteers, as measured by the Hopkins Symptom Checklist scale, the Hospital Anxiety 

and Depression Scale, and by the Coping Checklist. Furthermore, urinary free cortisol levels were significantly 

reduced by the probiotics, providing a potential mechanism for the improvement in psychological symptoms 

observed.  

Some findings provide exciting opportunities to investigate the human microbiome and its relationship with mental 

illness (Mayer et al., 2014). Some preliminary correlations in humans suggest that potentially harmful groups of 

bacteria are higher in people with depression and that beneficial bacterial strains are lower. 

A study of 37 patients with depression and non-depressed controls identified several associations between 

depression and fecal Bacteroidales, Lachnospiraceae, Oscillibacter, and Alistipes (Naseribafrouei et al., 2014). 

Recently, similar beneficial effects of a multispecies probiotic on mood were reported. Forty healthy volunteers 

were given probiotics containing an array of the Lactobacillus and Bifidobacterium strains or placebo for 4 weeks. 

The probiotic group showed significantly reduced cognitive reactivity to sad mood, a marker of vulnerability to 

depression (Steenbergen et al., 2015). 

The applications of probiotics to enhance mental health is at its infancy, only a few strains of L. plantarum have 

been investigated for this purpose (Liu et al., 2018). One of the more prominent strains of L. plantarum investigated 

as a psychobiotic is L. plantarum PS128. The psychotropic effects of L. plantarum PS128 were investigated in 

early life stress (ELS) mouse model (Liu et al., 2016a, 2016b). ELS negatively impacts brain development and 

results in behavioral changes in adulthood. Mice that experience maternal separation exhibit lasting behavioral 

abnormalities, enhanced stress responses, increased anxiety-like and depression-like behaviors, elevated HPA 

reactivity, and altered neurochemical expression. Several behavior tests were employed to evaluate the effects of 

L. plantarum PS128 on abnormal behaviors, namely the sucrose preference test (SPT) and forced swimming test 

(FST). L. plantarum PS128 at a daily dose of 109 CFU/mouse reduced ELS-induced depression-like behaviors 

(Liu et al., 2016b). Maternal separation-triggered stress responses are evidenced by elevated levels of 

corticosterone before and after FST stress treatment. L. plantarum PS128 significantly reduced corticosterone 

levels at baseline and after FST, indicating that PS128 normalizes the HPA axis. Elevated serum levels of IL-6 are 

often observed in people experiencing childhood stress. Modulation of IL-6 expression also potentiates the 

beneficial effects of L. plantarum PS128 on depression. Reduced levels of dopamine (DA) and serotonin (5-HT) 

and increased turnover rates of DA and 5-HT have been observed in the prefrontal cortex (PFC) of ELS mice. L. 

plantarum PS128 reversed these changes to a status similar to normal control mice, demonstrating the potential of 

PS128 as a psychobiotic to improve mental health. 
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5. CONCLUSION 

Preclinical data provide compelling evidence that the gut microbiota has numerous pivotal functions that impact 

on mental health. The pioneer studies both preclinical and clinical support the view that probiotics have potentially 

beneficial effects in depression. On the other hand, it is equally clear that not all probiotics are the same and most 

do not have psychobiotic potential. 
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Abstract 

 

In this study, we combined a Bodipy and Salophen iron (II) complex. The salophen was obtained with the reaction 

by using o-phenylenediamine and 2,5-dihydroxybenzaldehyde. Following iron (II) complex compound, it was 

reacted by two Bodipy units containing chloride terminal.  All intermediate products and final product were 

characterized with several apparatus such as FT-IR, NMR, mass spectrometer, melting point. Moreover, the Uv-

vis and fluorometric measurements were carried out for the compound based on Bodipy and Salophen. 

 

Keywords: Schiff base, Bodipy, iron, complex. 

1. INTRODUCTION 

Similar to dipyrine structures, the Bodipy core contains a completely delocalized and highly fluorescent system 

containing the BF2 group, which increases the planarity of the diprin. The Bodipy structure was thought to be 

unstable before. However, in a study, it was understood that this was the opposite and that the Bodipy structure 

was highly stable. Various simple derivatives of the Bodipy nucleus have been synthesized. They have shown 

strong fluorescence similar to each other (ΦF = 0.7-0.81), sharp absorption and emission peaks. This is a general 

rule; Absorption and emission wavelengths shift to red with the increase of the substituents on the pyrrole position 

of Bodipy. Derivatives of the 8 (meso) position do not have much effect on the fluorescence intensities of the 

differentiated Bodipy. A similar reduction in fluorescence intensity can be observed when a free aryl group is 

attached to the 8-position. This effect may be valid for the other diprin metal complexes by binding to volatile 

groups of the pyrolytic unit to position 1.7 or to the 3,5 positions of the ring Kursunlu et.al 2012, Kursunlu et.al 

2013, Kursunlu et.al 2013, Kursunlu et.al 2014. 

Schiff bases are functional organic compounds named after Hugo Schiff, who discovered it by name and which 

contain carbon-nitrogen double bonds and other name imines. This reaction is generally based on the reaction of 

an aldehyde or ketone with primary amines, resulting in the formation of a molar water and the formation of a C 

= N bond. Here, the C = N bond is generally referred to as the azomethine group. 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

The synthesis of compounds, the illumination of structures and the absorption-emission-excitation properties of 

the devices and their intended use are given below. Most of the devices were obtained from Selcuk University 

Faculty of Science Department of Chemistry Spectroscopy Laboratories and Inorganic Chemistry Research 

Laboratory. Where and for what purposes the analyzes are performed is indicated in the following sections.  

 

2.1. The synthesis of 4,4-difluoro, 8- {4- (chloromethyl) phenyl} -2,6-diethyl, 1,3,5,7-tetramethyl-4-bora-3a, 

4a-diaza-s-indasene (Bodipy) 

 

mailto:ankursunlu@hotmail.com
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4- (chloromethyl) benzoylchloride (1.875 g, 10 mmol) was added dropwise at room temperature to a solution of 

2,4-dimethyl-3-ethylpyrrole (2.5 mL) in 100 mL dichloromethane. The solution was then heated to 60 ° C and 

stirred for two hours. After cooling the mixture, five equivalents of triethylamine (TEA) were added and mixed 

again under nitrogen atmosphere for thirty minutes. Finally, boron trifluoride diethyl etherate (7 eq.) Fluid was 

added slowly with the injector and stirred at 60 oC for two hours. The residue obtained as a result of removal of 

the solvent was purified on a column in the presence of petroleum ether: ethylacetate (8: 1). As a result, a red solid 

was obtained.  

Yield % 60. Melting Point: 183 oC. 1H-NMR [400 MHz, CDCl3]: (ppm) 7.41 (d, 2H, ArH), 7.18 (d, 2H, ArH) 4.63 

(s, 2H, CH2), 2.44 (s,6H, CH3), 2.21 (q, 4H, CH2), 1.27 (s, 6H, CH3) 0.89 (t, 6H, CH3). 13C NMR [100 MHz, 

CDCl3]:d(ppm); 153.81, 139.42, 138.42, 136.12, 135.81, 132.83, 130.62, 129.02, 128.78, 45.59, 17.07, 14.43, 

12.43, 11.62. 

 

2.2. The synthesis of 5,5-dihydroxysalophen 

This compound was prepared according to the synthesis method used by Suheyla et al. 2.76 g (20 mmol) of 2,5-

dihydroxybenzaldehyde were dissolved in 30 mL of methanol. In a separate beaker, 1.08 g (10 mmol) of o-

phenylenediamine were dissolved in 30 mL of methanol. This solution was then added dropwise to the solution of 

2,5-dihydroxybenzaldehyde in about half an hour. After stirring for 2 hours, the precipitated red solid was filtered 

and washed well with cold ethanol. Yield 95%: 3.30 g 

M.P: 140 oC decomp. FT-IR: 3358 cm-1 (OH), 2960-2954 cm-1 (CH), 1615 cm-1 (C=N), 1600-1400 cm-1  (ArH), 

1150 cm-1  (C-O). ¹H NMR (CDCl3) :δ (ppm) 8.95 (s, 2 H, HC=N), 7.70 (d, 2H, ArH), 7.53 (s, 2H, ArH), 7.48 (t, 

2H, ArH), 7.35 (d, 2H, ArH), 6.82 (d, 2H, ArH). 13C NMR [100 MHz, CDCl3]: δ (ppm); 167.25, 160.41, 134.31, 

132.21, 123.63, 121.02, 112.22, 111.70, 106.10. 

 

 

 

2.3. The synthesis of 5,5-dihydroxysalophen iron (II) complex 

This compound was prepared according to the synthesis previous method 0.35 g (1 mmol) of 5-hydroxysalophen 

was stirred in 50 mL ethanol at 50 oC for half an hour. 1.5 equivalent iron (II) chloride dissolved in 30 mL of 

methanol was added dropwise. The mixture was refluxed for three hours. From the moment the metal salt was 

dropped, red-brown microcrystals began to form. After the mixing period, the crystals obtained were filtered and 

washed three times with ethanol. 

Yield: % 40. FT-IR: 3365 cm-1 (OH), 2963-2926-2863 cm-1 (CH), 1605 cm-1 (C=N), 1600-1400 cm-1  (ArH), 1195 

cm-1 (C-O).   

 

2.4. The synthesis of a novel Fe(II) complex including Bodipy-Salophen 

1 mmol (0.429 g) of Bodipy and 0.5 mmol of 5,5-dihydroxysalophen iron (II) complex was dissolved in 30 mL of 

DMF. 1 mmol (0.166 g) of potassium iodide and 3 mmol (0.414 g) of K2CO3 were added. The temperature 

controlled magnetic stirrer was fixed to 100 oC and stirred overnight. At the end of the reaction, the mixture was 

poured into water and extracted five times with ethylacetate. In order to dry the organic phase moisture completely, 
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anhydrous magnesium sulfate was used. The solvent of the organic phase obtained was removed in the evaporator. 

The resultant adhesive was triturated in petroleum ether to give a solid. The excess of Bodipy was washed three 

times with petroleum ether. A dark brown solid was obtained. 

Yield % 35. M.P >250 oC; FT-IR: 3029-2992 cm-1 (CH), 1623 cm-1 (C=N’ler), 1600-1400 cm-1  (ArH), 1188-1090 

cm-1  (C-O-C). C68H72B2F4N6O6Fe: Cald. (%): C, 66.33; H, 5.92; N, 6.88; Found: C, 66.43; H, 5.88; N, 6.44. 

 

 

 

 

3. RESULTS  

When the FT-IR spectrum of Bodipy is examined, it shows the C = N bonds in the small sharp peak dipirin unit 

observed at 1670 cm-1. In addition, three peaks of aliphatic and aromatic CH strains observed around 2900-3000 

cm-1 and peaks of 1500-1600 cm-1 belong to aromatic C = C stresses (Fig 1).  
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Fig.1 The FT-IR spectrum of Bodipy 

 

In the infrared spectrum of 5,5-dihydroxysalophen iron (II) complex, which appears at 1615 cm-1 and points to the 

C = N bond, is 1604 cm-1 in the complex of 1625 cm-1 (Fig 2). The intensity of the large OH peak observed in the 

ligand at 3358 cm-1 was reduced after the complexes were obtained and shifts were determined. Other specific 

CH, aromatic OH, aromatic C = C etc. can be prepared for complex structures. slopes were observed upwards or 

downwards.  

 

 

Fig.2 The FT-IR spectrum of 5,5-dihydroxysalophen 
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Complex structure that verify the infrared spectrum is also illuminated using the melting point differences. 

spectrum of complex compounds is the apparent loss of OH peaks observed around 3300 cm -1. The double and 

wide peaks observed around 1200 cm-1 are important proof that the C-O-C etheric peak Bodipy reacts with iron 

(II) complex. However, shifts at the specific peaks of CH, C = N and C = C are peaks that support the correctness 

of the structure. The received FT-IR spectrum were supported by elemental analysis and are given in the following 

sections and appendices. 

 

 

4. DISCUSSION 

1.10-6 M solution of this complex and its Bodipy root in DMSO were prepared and absorption measurements were 

taken. Here Bodipy measurements were taken to compare the intensity of fluorescence intensity after the complex 

acquisition of the sharp Bodipy peak. Bodipy absorption peak intensity of around 520 nm decreased. As is known 

for this complex compound, peak classical Bodipy absorption around 520 nm and peaks at lower wavelength 

indicate π → π * and n → π * transitions. Load transfer transitions were observed at 420 nm in iron complex. 

These absorption values for the complex compound are generally square complex structure with the data in the 

literature. 

When the emission spectra taken at the same concentration of the prepared complex compound were examined, 

the iron ion greatly reduced the sharp Bodipy emission around 540 nm and damped the fluorescence intensity. 

However, two small emission peaks of the Bodipy Compound compound near 380 nm and 440 nm shifted to about 

450 nm and about 480 nm in the complex compound. This effect can be attributed to the flow of energy from the 

Bodipy end to the complex end. 

5. CONCLUSION 

In conclusion, we have developed a new fluorescent complex compound based-on Bodipy and Salophen. The 

characterization of iron (II) complex carried out different methods such as FT-IR, NMR, mass spectrometer, 

melting point. Moreover, the emission and absorption of compound were measured. The fluorescent intensity of 

Bodipy quenched following the binding of iron (II)salophen complex. The prepared Bodipy iron (II) complex can 

be used in biochemistry applications.  
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Abstract 

 

Image processing techniques  are one of the fascinating  developments in recent decade. Some advanced robots 

and new security systems have been using advanced image processing. Especially, in factories, many applications 

such as pick and place and conveyor belt automation uses image processing with robot manipulators. In this study, 

we focus on detection and measurement of  materials by using checkerboard method with a basic usb webcam. 

Training datasets consist of twenty different pictures  taken by the webcam. After uploading this datasets, the 

system estimates camera parameters by using calibration algorithm to get rid of lens distortion. The image contains 

asymmetric checkerboard and two different materials to measure their diameters and the distance to the camera.  

In this context, Harris Corner Algorithm which is an artificial intelligence algorithm, was used to detect the corners 

on checkerboard.  In addition, Blob analysis method has been applied to the system to detect materials. The system 

has achived 99,2% measurement accuracy rate. 

 

Keywords:  Image Processing, Harris Coner Algorithm, Blob Analysis  

 

Introduction 

 

In today’s world, engineers try to produce robots which have the same characteristics with human beings. 

Seeing is the one of the most important sensation for people. Eyesight uses the most memory in the human’s brain. 

In this paper, camera calibration, object detection and object measurements are examined. 

 
 

 

1. Camera Calibration  

 

Geometric camera calibration, also referred to as camera resectioning, estimates the parameters of a lens 

and image sensor of an image. These parameters are used to remove the lens distortion, determine the camera 

Figure 1 : The Real Experimental Setup 
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position and measure the objects that captured by the camera. Also camera calibration is used in navigation 

systems, machine vision and 3-D scene reconstruction. 

 

To calibrate the camera, multiple images of the calibration pattern from different angles are needed to be 

uploaded to the system. The training datasets consist of twenty different pictures. In this paper, an asymmetric 

checkerboard pattern is used as calibration pattern. The calibration pattern’s one side contains an even number 

of squares, both black and white, the other one contains an odd number of squares. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.  Camera Parameters 

 

Camera parameters consist of two different matrices and one coefficient. These are  intrinsic, 

extrinsic, and distortion coefficient.  To estimate the camera parameters, 3-D world points and their 

corresponding 2-D image points are needed. These correspondences are found by using multiple images 

of calibration pattern. 

 

The pinhole camera parameters are represented in a 4-by-3 matrix called the camera matrix. This 

matrix maps the 3-D world scene into the image plane. The calibration algorithm calculates the camera 

matrix using the extrinsic and intrinsic parameters.[1] 

 

 

P =  [
R
t
] K 

 

  

P matrix is referred as Camera Matrix, K is the instrinsic matrix. R is the Rotation Matrix and T Is the 

translation matrix within Extrinsics Matrix.  

 

 

 

 

Figure 2 : One of The Calibration Images 

( 1 ) 
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1.2.1. Extrinsic Parameters 

 

The Extrinsic Parameters are composed of Translation and Rotation matrices. These matrices provide to 

determine the location of the camera in the scene.  

 

 
 

Figure 3 : Illustration of The Extrinsic Parameters[3] 

 

 
1.2.2. Intrinsic Parameters 

 

The intrinsic parameters include the focal length, the optical center, also known as the principal 

point, and the skew coefficient. The camera intrinsic matrix, K, is defined as: 

 

I =  [
fx 0 0
s fy 0
cx cy 1

] 

 

 [Cx Cy] = Optical Center 

 [fx fy] = Focal Length 

 fx = F / Px ; fy= F / Py 

 F = Focal Length 

 s = Skew Coefficient  

 

 

 

 

1.3. Reprojection Error  

 

Reprojection errors provide a qualitative measure of accuracy. A reprojection error is the distance 

between a pattern keypoint detected in a calibration image, and a corresponding world point projected into 

the same image. The showReprojectionErrors function provides a useful visualization of the average 

reprojection error in each calibration image. If the overall mean reprojection error is too high, consider 

excluding the images with the highest error and recalibrating.[2] 

 

 

( 2 ) 
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Figure 4 : Reprojection Errors 

 

The bar graph above, indicates the accuracy of the calibration. Each bar shows the mean reprojection 

error for the corresponding calibration image. In this graph, just ten calibration images are shown. 

 

 

1.4. Undistorted Image 

 

The camera matrix does not account for lens distortion because an ideal pinhole camera does not 

have a lens. To accurately represent a real camera, the camera model includes the radial and tangential 

lens distortion. 

 

Radial distortion occurs when light rays bend more near the edges of a lens than they do at its 

optical center. The smaller the lens, the greater the distortion. Tangential distortion occurs when the lens 

and the image plane are not parallel. The tangential distortion coefficients model this type of distortion. 
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Figure 5 : Input and Undistorted Image 

 

 

 

Left Image indicates the input image, right one is undistorted image. By using camera parameters, lens 

distortion is removed. For accurate measurement, undistortion step is very important. Note that the lens distortion 

is really small to be recognized by eyesight. 

 

 

2. Object Detection  

 

Object detection is a computer technology related to computer vision and image processing that deals with 

detecting instances of semantic objects of a certain class (such as humans, buildings, or cars) in digital images and 

videos.[3] 

 

In this study, two machine components with different sizes are detected by using blob analysis method. Blob 

Analysis is a fundamental technique of machine vision based on analysis of consistent image regions. As such it 

is a tool of choice for applications in which the objects being inspected are clearly discernible from the background. 

Diverse set of Blob Analysis methods allows to create tailored solutions for a wide range of visual inspection 

problems. 

The Blob Analysis method consists of three different parts which are explored in the following sentences. 

The first part is extraction which applies thresholding techniques to determine a region corresponding to the 

objects. Color thresholding is applied to the undistorted image.  

 

 

 

 

 

 

Figure 6 : Undistorted Image After Color Tresholding 

 

Figure 5 : Input and Undistorted Image 
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The system detected two machine components  in the image. 

 

3. To World Points  

 

To transform the points in the image coordinates to points in the world coordinates, the rotation and the 

translation matrices of the camera are needed to be computed. Note that the extrinsics function assumes that there 

is no lens distortion. In this case, the system has detected the objects that are in the undistorted image. 

 

 

 
 

Figure 8 : Camera Points To World Points[3] 

 

 

 

4. Measurement  

 

 

Blob Analysis method provides a region bounding box which is a 1x4 vector. To measure the first 

component, the system converts the top-left and the top-right corners of the bounding box into world coordinates. 

Then the system computes the Euclidean distance between them in millimeters. Note that the actual diameter of 

the first machine compenent was 90 mm. The system has calculated 90.26 mm.  

Figure 7: Detected objects 
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We measure the second component the same way as the first component.The actual diameter of the first 

machine compenent was 70 mm. The system has calculated 70.18 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Conclusion  

 

In this paper, an effective calibration and detection approach are proposed to programmatically measure and 

localize the machine components that are captured by the camera. Harris Corner Algorithm was used to detect the 

corners on the checkerboard. Blob Analysis is an effective way to detect objects. But deep learning algorithms can 

be used as substitute for blob analysis in future works. Convolutional Neural Networks are fascinating approaches 

in recent decade. On the other hand, Harris Corner Algorithm is still cheaper than deep learning algorithms. In this 

study, Matlab R2018a was used. The system worked on different real setups. The results show how the training 

datasets are important to get reprojection error.  

 

Experiments on the real setup show that the system works accurately and swiftly. Also the system has 

achieved 99.2 % measurement accuracy with correct calibration datasets. 20 images for calibration are enough to 

obtain camera parameters. If calibration images are less than 20, The errors will be increased. Consequently, this 

study proves that this algorithm is fast and accurate.  
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Abstract 

In this study, a single-link flexible steel manipulator is considered. Mathematical model of the system is established 

by creating equivalent lumped mass-spring system. The decaying factor caused by damping is calculated by using 

experimental free vibration response. Different control methods are investigated and applied to the mathematical 

model of the system and the performances of the control methods are evaluated. It is learnt that there is a lot of 

ways of control technologies in modern control systems. 

Keywords: flexible manipulator, control methods, mathematical modeling. 

1. INTRODUCTION 

Flexible manipulators have been a large research field for the researchers. Flexible manipulators are more desirable 

than rigid manipulator due to lightweight arm, higher motion speed and better energy efficiency. In this study, 

mathematical model and closed loop block diagram are created for the system as shown in Figure 1. 

 

Figure 1. Real Model of the Single Link Flexible Manipulator 

 

2. Mathematical Model of a Single Link Flexible Manipulator 

Mathematical model of the system can be achieved by using Newton’s Law or creating Energy Equations. Various 

ways are available to obtain the dynamic model of the system (Santi et al., 2010; Loudini et al, 2006) . In this 

study, energy equations and Lagrange’s approach are used to describe the dynamics of the system. The flexible 

link is modeled as lumped mass and bending spring and there is a payload at the end point of the link as shown in 

Figure 2. 
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Figure 2.    a) continues beam model               b) discrete lumped model 

The link is assumed as cantilever beam and therefore equivalent spring constant of a fixed-free beam can be written 

as:  

3

3

L

EI
keq 

 (1) 

Since the link is assumed as a rigid link, the damping constant is determined by experimental results. A laser sensor 

is connected to the link as shown in Fig. 1. Displacement data is recorded under free vibration and graphed by 

using MATLAB as shown below.  

 

Figure 3. Displacement data of free vibration 

Logarithmic decrement is used to obtain the damping constant. Logarithmic decrement represents the rate at which 

the amplitude of a free damped vibration decreases. Let t1 and t2 denote the times corresponding to two successive 

amplitudes. So, 
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Since t1 and t2 denote the times corresponding to two successive amplitudes, t2=t1+τd where τd is the period of 

damped vibration (τd =2π/ωd). The logarithmic decrement δ can be obtained, 
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The total kinetic energy, potential energy and virtual work of the robot link are given by  
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After representing energy equations, Lagrangian equation is used to describe mathematical model:  
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Using the Laplace transformation, the transfer function can be obtained as  
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2.1 System Response 

Here, two different inputs will be applied to the system and system response will be graphed by using MATLAB. 

The numerical values of the real system, which is produced in BATUL Laboratory, are given in Table 1. 

Table 1. System parameters 

Parameter Symbol Value 

Hub inertia Ih 0.0031 kg m2 

Length of the link L 0.47 m 

Mass of the link Me 0.2171 kg 

Mass of the tip payload Mt 0.5 kg 

Flexural rigidity of the link EI 9 Nm2 

Damping ratio ζ 0.0044 

Damping constant c 0.0654 Ns/m 

 

System responses are plotted in Matlab by using numerical values.  

 

Figure 4. Step and impulse responses 

None of PID tuning methods is available for the second order system. Therefore, an algorithm is created in 

MATLAB to obtain proportional and integral parameter. A value of integral control is found for different values 

of proportional control by using final value theorem. Acceptable value range can be found by using Routh-Hurwitz 

stability criteria. The values of Kp and Ki can be described in Kp-Ki coordinate system as shown in Figure 5. 
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Figure 5. The values of Ki corresponding to the values of Kp 

To reduce the overshoot and steady-state time value of 5%, it is needed to obtain system parameters such as 

damping ratio(ζ) and damped natural frequency(ωd) (Burns, 2001). The specifications of the overshoot and time 

values which are given on the step response graph are shown in Figure 6.  
         
         tr : Rising time  

         td : Delay time  

         ts : Steady-state time (%5) 

                                                                cmax : Overshoot, tmax: Overshoot time, 

                                                                      cmax-css:Max Overshoot 
                                                                css : Steady-state response, 1-css : Steady-state error  
 

         

 

 
Figure 6. Step response 

Rising time indicates the elapsed time which starts from the step value of 10% to the step value of 90% of the step 

response. Maximum time indicates the time value corresponding to the maximum overshoot value. The rising time 

and maximum time formulas are given below.  

 

n
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5.28.0 
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   (8)
 

 

Maximum overshoot value can be determined as shown below 

21/
max

 
 ecc ss  

 tan/
max

 ecc ss   cos          (9) 

The closed loop system transfer function is 

 

)06.144468.57(0144.01295.0

06.14
)(

2 Kss

K
sH




        (10) 

 

According to the system response, maximum overshoot, steady-state and maximum time values are given: 

Cmax=0.3861 m, Css=0.2 m and  tss=95.59 s. 

To reduce overshoot values and steady state time of 5% 
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There is needed to determine the values of Kp and Kd to provide damping ratio and natural frequency as calculated 

before. The algorithm was developed in MATLAB to obtain proportional and differential parameter. The codes 

are given below. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proportional and differential parameters determining by the program are given by, Kp=45.8    and Kd=1.63. So, the 

transfer function of the PD controller can be arranged as Gc(s)=45.8+1.63s. 

3. State-Space  

The block diagram of the system is given below. 

 

Figure 7. Block diagram 

 
System representation between θ(t) and τ(t) is given by 

 

)()(4468.57)(0144.0)(1295.0 tttt                  (14) 

 

And the transfer function between τ(s) and Vr(s) is )(
1

)( t
Ts

K
sV t

r 


, where Kt is motor parameter with 

reduction and T is the time constant of the motor. So, the transfer function of the system can be arranged as 

 

clc;clear; 

n=0; 

for kp=0:0.1:100 

    n=n+1; 

for kd=0:0.01:10; 

    Kp=kp;Kd=kd;Ki=0; 

nhc=[Kd Kp Ki];dhc=[0 1]; nhp=[14.06];dhp=[0.1295 0.0144 57.4468]; 

nh=conv(nhc,nhp);dh=polyadd(conv(dhc,dhp),nh);[r p k]=residue(nh,dh); 

for i=1:1:2; 

    p0=p(i);x=abs(real(p0));y=abs(imag(p0)); 

w0(n)=sqrt(x^2+y^2);ksi(n)=x/w0(n); 

if w0(n)>0.09 && w0(n)<0.095 && ksi(n)>0.48 && ksi(n)<0.485; 

kpp(n)=kp,kdd(n)=kd, 

        break 

end 

end 

end 

end 
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There are several ways to describe a system of linear differential equations. The state space representation is given 

by the equations: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )x t Ax t Bu t y t Cx t Du t                 (16) 

where x(t) is the state vector, y(t) is  the output vector, u(t) is the input (or control) vector, A is the state matrix, B 

is the input matrix, C is the output matrix, and D is the feed through (or feed forward) matrix. For simplicity, D is 

often chosen to be the zero matrix. 

 
Figure 8. A typical state space model 

 

MATLAB can define the state space representation from the transfer function. “tf2ss” command converts the 

parameters of a transfer function representation of a given system to those of an equivalent state-space 

representation. [A,B,C,D] = tf2ss(b,a) returns the A, B, C, and D matrices of a state space representation 

for the single-input transfer function. The MATLAB codes are given below to find A,B,C and D matrices. 

 

 

 

 

 

The program output gives the coefficient matrices: 
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3.1 State-Space Control (State Feedback)  

Full state feedback (FSF), or pole placement, is a method employed in feedback control system theory to place the 

closed-loop poles of a plant in pre-determined locations in the s-plane.Placing poles is desirable because the 

clc;clear; 

num=[14.06];den=[1.55 0.32 687.8 57.45]; 

[A,B,C,D]=tf2ss(num,den) 

 

 

A 
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location of the poles corresponds directly to the eigenvalues of the system, which control the characteristics of the 

response of the system.  

 
Figure 9. State Feedback 

( ) ( ) ( )x t Ax t BKx t   

System eigenvalues are; p1= -0.0615 +21.0648i,  p2= -0.0615 -21.0648i and p3= -0.0835            

Using system specifications such as damping ratio and natural frequency and dominant pole arrangement, the 

feedback gain matrix K is calculated by using Ackermann Formula. To apply the process, a pole must be placed 

as 5 times far from the conjugate roots to make these roots dominant.  

 

 

 

 

 

 

 

“K = ACKER(A,B,P)” command calculates the feedback gain matrix K such that the single input system with a 

feedback law of  u = -Kx  has closed loop poles at the values specified in vector P, i.e; P = eig(A-B*K). The 

program output of the MATLAB gives the feedback gain matrix K;  509.173426.887224.0K   

 

3.2 Steady State  

 
Figure 10. Steady State 

To compensate the input, adjustable pre-filter block must be placed on the block diagram as shown in Figure 10. 

Pre-filter gain can be determined by analyzing the block diagram and steady state condition. The following steps 

to determine the pre-filter gain is given by 

 

, , ,x Ax Bu y Cx u Mw Kx x Ax BMw BKx       
                  (22) 

Using Laplace transformation 

 
1 1

( ) ( ) ( ), ( ) ( ) ( )x s sI A BK BMw s y s C sI A BK BMw s
                  (23) 

 

Equating ydr=wdr and considering s=0 for steady state condition, 

drdr BMyABKCy 1)(  IABKC  1)(    =>   11)(
 BABKCM         (24) 

clc;clear; 

num=[14.06];den=[1.55 0.32 687.8 57.45]; [A,B,C,D]=tf2ss(num,den) 

syms s,  

s1=[s 0 0;0 s 0;0 0 s];s2=eye(3);m1=s1*s2-A;m2=inv(m1); 

p=[-0.0615-21.0648i;-0.0615-21.0648i;5*-0.0615]; 

K = ACKER(A,B,p) 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Eigenvalue
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So, the pre-filter gain can be calculated as M=-15.0419. 

 

 

 

 

 

 

4. CONCLUSION 

Mathematical model of the system has been achieved by using energy equations and Lagrange’s approach. The 

flexible link equation was nonlinear and thus difficult to solve either analytically or numerically. Therefore the 

flexible link was modeled as lumped mass and bending spring to become the equation linear. 

The link has been assumed as a rigid link and the damping constant has been determined by recording the 

displacement data under free vibration experimentally and using logarithmic decrement.  

To control the manipulator, the transfer function of the system was obtained and closed loop block diagram was 

described. The system response was graphed by applying two different inputs such as impulse and step input.  

Stability criterion was applied to the system to obtain the critical K values. The values of Kp and Ki were described 

for PI control. The parameters of PD controller were determined to reduce the overshoot and steady-state time 

value of 5% and so the transfer function of the PD controller was obtained.       

System matrices were obtained using State Space. State Space representation from transfer function was 

represented by using MATLAB commands. Feedback gain matrix and pre-filter gain were calculated.      

In this study, various control methods were used to obtain the system parameters and to control the system. It is 

learnt that there is a lot of ways of control technologies in modern control systems.. 
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Abstract 

Cow milk contains 3-3.5 % of protein comprised of casein ( ̴80%) and serum or whey proteins ( ̴20%) mainly. 

Casein fraction is composed of α-, β-, and κ- casein, and whey fraction contains mainly alpha-lactalbumin (α-La), 

beta-lactoglobulin (β-Lg) and bovine serum albumin (BSA). Among those, α-casein, β-Lg, and α-La are the main 

allergens in cow’s milk. Cow milk protein allergy is generally common during childhood, however it has been 

detected in adult population as well. Analysis of milk allergen proteins can be carried out by chromatographic, 

electrophoretic and immunological assays. Processing of milk via heat, enzyme, acid or alkali, and pressure can 

cause conformational changes in protein structure. This may lead inhibition of specific allergen sites of related 

protein fractions and reduce allergenic potential of milk. Dairy foods such as cheese are produced by processing 

of milk with various treatments given above, thus with potentially controlled or reduced allergenic profile. This 

study aims to analyse protein allergy phenomena in cow milk during cheese processing.   

Keywords: milk, protein, allergy. 

1. INTRODUCTION 

Allergy can be defined as abnormal reaction occurs when a foreign material, an allergen, comes contact with the 

body tissues sensitive to it (El-Agamy, 2007). Allergy is appeared when tissues directly contacted with the allergen 

through skin or through blood stream after absorpsion of allergenic material. Reaction may be ocur immediately 

or takes hours or few days to arise. This hypersensitivity reactions can be mediated through either antibody, 

immunoglobulin E (IgE), or cell. Gell and Coombs (1963) classified allergenic reactions into four groups: Type I 

(interaction between antigen and IgE antibody), Type II (cytotoxic reaction between cell-bound antigen and IgM 

and IgG antibody), Type III (immune-complex reaction between antigen and IgG antibody through deposition in 

the walls of blood cells, joints, kidney, skin), and Type IV (cellular immune response through sensitized 

lymphocytes). Among those, Type I (IgE mediated) is most commonly observed allergenic reaction. IgE mediated 

allergenic reaction occurs as follows. First, the antigen enters the body and triggers related cells to produce IgE 

antibodies which target the specific allergen. The interaction between antigen and antibody leads to release of 

mediators such as histamine to cause reaction with symtoms of allergy: rash, swelling, dizziness, nausea/diarrhea, 

anaphylaxis (Gell and Coombs, 1963). 

 

2. FOOD ALLERGY 

Food allergy is one of the major health concerns in the world. Up to 2% of adult population and up to 8% of infants 

(below the age of 3) are estimated to be affected by food allergy (Eggesbo et al., 2001, Halmerbauer et al., 2002). 

Food allergy mostly arises through adverse immune responses to dietary proteins and IgE mediated reactions. 

Hypersensitivity may develop due to gastrointestinal tract after ingestion of allergenic food, respiratory tract to 

proteins in particular foods, and epidermis with impaired barrier function (Caria et al., 2011). Unfortunately, there 

are no absolute genetic tests available to identify persons at risk of food allergy. Hovewer, family history of food 

allergy may help to screen potential allergy risk for individuals. Various factors such as diet during pregnancy, 

breast feding, exposure to smoking environments may contribute allergenicity. The clinical diagnosis of 

allergenicity may be performed by skin and blood tests. Positive response in those tests accomplished with 

allergenicity without doubt.  
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The most common food allergens are cow’s milk, egg, fish, peanuts, soy, nuts, and wheat on the basis of their 

protein content. Glycoproteins with molecular weight ranging from 10-70 kDa mainly responsible for the 

allergenicity in foods by crosslinking specific IgE antibody on cells (Sicherer and Sampson 2010). The well-known 

best treatment for food allergy is basically achieved by avoding of the allergen food source without consuming in 

regular diet. Hovewer, most of these food sources are essential in high quality diet, so exclusion of them from diet 

may also has negative effects on quality of life.  

Casein and whey proteins in milk, egg-white protein in egg, protein fractions in soy bean and peanut, homologous 

proteins in tree nuts, gliadin in wheat, parvalbumin in fish, albumin proteins in seeds, polen-related homologous 

proteins in fruits and vegetables are most common allergenic protein fractions in those particular foods. 

Infants having sensitivity to proteins in cow’s, egg, wheat and soybean through gastrointestinal tract can usually 

loose their sensitivity when they become grown ups. This is not valid for all other types of food allergies. Allergy 

to fruits and vegetables is reported as common food allergies in adults and may develop later stages in life as 

a result of shared homologous proteins with airborne allergens (Popescu, 2015).  

 

3. COW MILK PROTEIN ALLERGY 

Cow milk allergy is the one of the most prevalent food allergies in childrens (El-Ahamy 2007). It can be defined 

as an abnormal adverse reaction against cow’s milk proteins resulted in skin, gastrointestinal, respiratory and 

anaphylactic symptoms (Bu et al., 2013). It is IgE-mediated allergic response to milk proteins common during first 

year of life. Approximately, 2.5% of infants are affected by caw’s milk allergy and 85% of childeren suffering 

from milk allergy during infancy can develop tolerance by the age of 3 to 5 years (Caira et al., 2012). Infants with 

sensitivity to cow’s milk proteins can also usually tolerate extensively hydrolyzed milk protein preparats. 

The major proteins responsible for allergy in milk are casein and whey proteins. Casein include α-, β- and κ- 

fractions, and whey include β-Lactoglobulin (β-Lg), α-Lactalbumin (α-La), immunoglobulins (Igs) and bovine 

serum albumin (BSA) (Table 1). Among those, caseins (especially α-casein), β-Lg and α-La are the main allergens 

(Fritsche 2003). The protein composition of human milk is different from that of cow milk and this may explain 

the reason of cow milk allergy in infants. Human milk contains more immunological materials than cow’s milk, 

thus enhances immune system of infants and prevent milk allergy (Fox and McSweeney 1998, El-Agamy 2007, 

Bu et al., 2013).  

Allergenic epitopes of α-casein have been identified and some sequential IgE binding regions were recognized 

through polypeptide chain of α-casein (Spuergin et al., 1997, Monaci et al., 2006). The β-casein is the most 

hydrophobic fraction in casein due to apolar aminoacid content (Farrell et al., 2004). The κ-casein can rearrange 

itself during heating due to disulfide bonds, thus allergenic fragments may remain unaffected after heat treatment 

in processing (Rasmussen et al., 1994, Creamer et al., 1998). In the case of whey proteins, the allergy in varying 

range is arised from β-Lg ( ̴18 kDa) with the many allergenic epitopes found in its structure (Clement et al., 2002). 

Calcium-binded protein α-La has also showed significant level of allergenicity (Caira et al., 2012). A heat-labile 

protein BSA is a minor allergen in milk and Igs may also be considered for clinical symptoms of cow milk allergy 

(Szepfalusi et al., 1993, Fiocchi et al., 1998). Other minor protein fraction, lactoferrin, and some enzymes in cow 

milk also cause allergenic responses in some patients (Sharma et al., 2001).  

Differents methods have been used to identify and reduce allergenicity in cow milk proteins. Following topics will 

focus to explain the most relevant approaches common for the treatment of allergy.        
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Cow’s Milk 

Protein 

Composition 

Protein Fraction Allerjenity MW (kDa) Toplam 

miktar (%) 

 

Casein 

( ̴80 %) 

αs1-casein Major 26,60 32 

αs2-casein Major 25,2 10 

β-casein Major 24 28 

κ-casein Major 19 10 

 

Whey 

Proteins 

( ̴20%) 

β-Lactoglobulin Major 18,3 10 

α-Lactalbumin Major 14,2 5 

Immunoglobulins - 150 3 

BSA - 66,3 1 

 

Table 1. Allergen protein composition of whey proteins (Chicon et al., 2008) 

 

4. ANALYSIS AND TREATMENT OF MILK ALLERGY 

 Various analytical techniques are used to identify the presence of milk protein allergens. Those include 

chromatographic, spectroscopic, electrophoretic, and immunological assays. Immunoassays such as ELISA and 

immunoblotting are the first-choiced methods for the analysis of allergens based on their selectivity and sensitivity 

(Monaci et al., 2006, Schubert-Ullrich et al., 2009). HPLC and Capillary Electrophoresis (CE) are fast and high 

resolution methods to detect and identify milk proteins (Pelaez-Lorenzo et al., 2009). Mass spectrometry-based 

proteomic (allergenomic) and peptidomic methods are also significant for monitoring and identification of allergen 

proteins (Ciardiello et al., 2013).  

A number of reseach have been published aiming to control or reduce the allergenicity of cow milk proteins (El-

Agamy, 2007, Bu et al., 2013).  Application of prolonged heating leads to significant nutritional loss, while altering 

allergenicity of some of the milk proteins. Resistance to heat treatments of milk proteins varies significantly. The 

α-casein is the most heat stable one followed by β-Lg, but BSA is the most heat labile protein. Mostly, allergenicity 

of cow milk proteins retained after heating processes (Rytonen et al., 2002, Fiocchi et al., 1998).  Enzymatic 

treatment is the other attempt to reduce allergenicity of cow milk proteins (Alting et al., 1998). Proteolysis may be 

efficient to destroy allergenic epitops, hovewer new antigenic fragments may be produced through this enzymatic 

digestion (Bu et al., 2013). Infant formulas generally contains high degree-hydrolyzed milk proteins or substitutes 

such as soy proteins. Application of high pressure can also lead to conformational changes in the structure of milk 

proteins. This may effect allergenicity in milk proteins in positive and negative way (Kleber et al., 2007, Chicon 

et al., 2008). Lactic acid fermentation have been shown to reduce allergenicity by degrading allergenic epitopes 

of related proteins. Binding of IgE through α- and β-casein is reported as reduced significantly by proteolytic 

digestion of lactic acid bacteria (Phromraksa et al., 2008, El-Gaish, 2011).  

Application of combined methods also works better to control and reduce allergenicity of com milk proteins. High 

pressure treatment prior to enzymatic hydrolysis may provide easier digestion (Chicon et al., 2006). Heating before 

enzymatic treatment enhanced hydrolysis of milk proteins significantly and thus reduced allergenicity (Peyron et 

al., 2006).   
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 5. PROTEIN ALLERGENITY IN A DAIRY PRODUCT: CHEESE 

Dairy-based food material, cheese is produced by processing of milk with various treatments such as heat, enzyme 

and fermantation. As we reviewed, those treatments applied may potentially either reduce or enhance allergenic 

response against milk proteins. Some studies in current literature reports allergy issues to cheeses produced from 

various animal milk and derivatives (Vinas et al., 2014). Basically, allergenic epitopes in milk due to relavent 

protein fractions may resist heat and enzyme treatments and this cause transfer of allergenic potential of milk 

proteins to cheese, especially in unripened one. However, cheese produced through ripening may be offer a safer 

choice with lowered  sensitivity through digested proteins.      

6. CONCLUSION 

Highly nutritious cow milk has allergenicity potential through its protein content for infants, especially in the 

world. Immunological assays such as ELISA are still the best choice to analyze allergen proteins accurately. In 

addition, proteomic tools are gaining quite significance in fast and reliable monitoring of allergen proteins and 

peptides. Some processing methods of milk such as heat and enzyme treatments, croslinking with other molecules, 

high pressure and fermentation can be applied to control and/or reduce allergenicity of milk proteins. These 

techniques may or may not be effective on repressing allergenicity alone. Therefore, use of combined methods 

strategy may serve better opportunities to overcome issues arised from allergenic responses.       
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Özet 

Endüstride kullanılan sac malzemelerin şekillendirilme ve boyama kalitesinin optimum olabilmesi için 

yüzeylerinin belirli bir ölçüde pürüzlülüğe sahip olması gerekmektedir. Sac malzemelere bu yüzey pürüzlülüğü 

pürüzlendirilmiş merdaneler ile verilmektedir ki bu işleme temper haddeleme denir. Bu çalışmada, sac 

malzemelerin yüzeylerinde belli düzeyde ve homojen bir pürüzlülük transferi için temper haddeleme işlemi 

yapılmış ve haddeleme parametrelerinin bu pürüzlülük transferini ne ölçüde etkilediği araştırılmıştır. AISI 304 

kalitedeki paslanmaz çelik malzemeler haddeleme düzeneğinde farklı pürüzlülük değerindeki merdaneler ile farklı 

devir ve farklı ezme miktarlarında temper haddeleme ile pürüzlendirilmiş ve haddeleme parametrelerinin 

pürüzlülük transferine etkileri incelenmiş ve elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. Pürüzlülük transferini 

etkileyen ezme miktarı, merdane pürüzlülük değeri, haddeleme hızı ve haddeleme kuvveti gibi parametrelerin 

malzemenin pürüzlülük transferi üzerine etkileri deneysel olarak incelenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Merdane pürüzlülüğü, Temper haddeleme, Yüzey pürüzlülüğü, Soğuk haddeleme, 

Pürüzlülük transferi 

 

1. GİRİŞ 

İnsanoğlu doğadan elde ettiği ham maddeleri kullanarak farklı amaçlar doğrultusunda kullanımına sunmuştur. 

İnsanoğlunun bu süreçte sürekli daha uzun ömürlü ve daha işlevsel ürünler elde etme çabası artmıştır. Bu çabaların 

sonucu olarak malzemelerde sürekli iyileşmeler meydana getirecek işlemler uygulanmıştır. Üretim aşamasında 

sürekli olarak yeni cihaz ve teçhizatlar kullanarak daha iyi ürün elde çabası zamanla üretimin dallanmasına ve 

aşamalı olarak birden fazla işleme tabi tutma gerekliliğini ortaya çıkarmıştır. 

İnsanoğlunun farklı ihtiyaçlarının giderilmesi ve istenilen şartlarda ürünlerin elde edilmesi için sonlandırma 

operasyonları kullanılmıştır. Bu operasyonlar malzemelerde istenilen şartların sağlaması amacıyla yapılmıştır. 

Örneğin üretim aşamasında bir malzemenin sertliği yeterli değilse ve daha fazla sertlik isteniyorsa ısıl işleme gibi 

ikincil işlemlere tabi tutulmaktadır. Aynı şekilde üretim aşamasında metal parçalar için yüzey pürüzlülüğünün 

azaltılması isteniyorsa taşlama işlemi gibi bir sonlandırma işlemini kullanılabilmektedir. Malzemede istenilen 

değişiklikleri elde etmek için kullanılan birçok farklı ikincil operasyon ve sonlandırma işlemi vardır. Bu işlemler 

malzemenin niteliğine ve istenilen özelliğe göre değişiklik göstermektedir. 

Talaşlı imalatla (Tornalama, Frezeleme vb) parça yüzeylerinde belli bir yüzey kalitesine erişilebilmektedir. 

Erişilen yüzey kalitesinde iyileştirme yapılması gerekirse bu yüzeylere ikincil işlem olarak taşlama (silindirik veya 

yüzey) veya haddeleme gibi bir işleme tabi tutmak gerekmektedir. Haddeleme ise talaşlı imalat ardından 

sonlandırma operasyonu olarak kullanılan ve yüzey sertliği, yüzey pürüzlülüğü ve aşınma direnci gibi malzemenin 

yüzey karakteristiklerine olumlu etkileri olan ve fonksiyonel yüzeylerin talaş kaldırmadan, ezerek süper ince 

işlenmesinde uygulanan, hassas bir işleme tekniğidir [1]. 

Bu çalışmada soğuk haddelemede farklı pürüzlülük değerindeki merdanelerin malzemenin pürüzlülük transferine 

etkisi deneysel olarak incelenmiştir. Bu kapsamda, AISI304 Paslanmaz Çelik malzemeler laboratuar şartlarında 

temper haddeleme ile pürüzlendirilmiş ve malzeme yüzeyinde elde edilen bu pürüzlülük değerleri birbiriyle 

karşılaştırılmıştır. Ayrıca bu çalışma ile temper haddelemede; ezme miktarı, merdane pürüzlülük değeri, 

haddeleme hızı ve haddeleme kuvveti gibi haddeleme parametrelerinin malzemenin pürüzlülük transferi üzerine 
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etkileri deneysel olarak incelenmiştir. Pürüzlendirilmiş hadde merdanesi ile haddelenen malzemeye değişen 

şartlarda ne oranda pürüzlülük sirayet ettiği araştırılmıştır.  

1.1Haddeleme 

Metalik bir malzemeyi eksenleri etrafında dönen iki merdane arasından geçirerek yapılan plastik şekil verme 

işlemine haddeleme denir.[2] 

 

Şekil 1. Haddeleme prosesi teorik gösterimi [2] 

Haddeleme, üretim hızı ve sürekliliği ile işlemin ve ürün kontrolünün kolay oluşu nedenleriyle en çok kullanılan 

plastik şekil verme yöntemidir. Temper haddeleme; soğuk haddelenmiş çelik sac üretiminde genellikle son 

işlemdir ve bir tavlama işleminden sonra yapılır. Tandemde soğuk haddelenerek taneleri uzayan ve deformasyon 

sertleşmesine uğrayarak mekanik özellikleri bozulan malzeme, sürekli tavlama hattında yaklaşık 600-700 °C’ de 

tavlanarak orijinal tane yapısına döndürülmekte ancak bu sırada sac yüzeyinde bazı dalgalanmalar 

oluşabilmektedir. Bu dalgalı görünümü düzeltmek ve malzemeye müşterinin istekleri doğrultusunda pürüzlülük 

kazandırmak amacıyla yaklaşık %1 uzama verilerek bir ütüleme haddesinden (skin pass) geçirilir. Akma gerilme 

değerinin üzerinde soğuk haddelenen sac, deformasyon yaşlanmasına uğramadan nihai form verilirse eğer 

şekillendirme sırasında belirgin akma görülmeyeceğinden dolayı daha iyi bir yüzey kalitesi elde edilmiş olur [3]. 

 

 

Şekil 2. Tandem hadde düzeni [3] 

1.2Soğuk Haddeleme 

İnce kesitli levha, tel ve çubuk gibi mamullerin üretilmesinde kullanılır. Malzeme yapısında yeniden kristalleşme 

sıcaklığının altındaki sıcaklıklarda uygulanır. Soğuk haddelemede sıcak haddelemeye göre daha düzgün çap 

toleransı ve düzgün yüzeylerde mamul almak mümkündür. Soğuk haddeleme sonucu meydana gelen sertlik 

(gerilme sertliği) mukavemeti arttırmak için kullanılabilir. Soğuk haddelenmiş çelik levhalar için başlama haddesi, 

devamlı, sıcak şerit haddelerden bozulan sıcak haddelenmiş saçların devamı şeklindedir. Soğuk haddelenmiş 

levhalar ya sıcak haddelenmiş şeritlerden ya da bakır alaşımları halinde direkt olarak dökümünden sonra soğuk 

haddelenir [4]. 
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2. MATERYAL VE METOD 

Bu çalışmada AISI304 paslanmaz çelik sac malzeme kullanılmıştır. Kullanılan malzeme 1mm kalınlığında temin 

edilmiş ve 30 mm genişliğinde, 300 mm uzunluğunda dilinmiştir. AISI 304 kalite paslanmaz çelik malzeme 

İstanbul İmza Paslanmaz firmasından temin edilmiştir. 8 adet test yapılmıştır. 

 

 

2.1Haddeleme Düzeneği 

1,5 kw gücünde, 5-60 rpm devir sayılarında çalışabilecek olan haddeleme düzeneği 100 ton kapasiteli bir load cell 

(yük ölçer) ile teçhiz edilmiştir. 75 mm çapında 1 çift 3,4 μm pürüzlüğünde ve 1 çift 8,4 μm pürüzlüğünde  hadde 

merdanesi kullanılmıştır. Böylece farklı devir, farklı ezme oranı (reduction-paso),  farklı pürüzlük ve farklı kalitede 

soğuk haddelenmiş saclar ile kuru haddeleme denemesi yapılarak elde edilen veriler değerlendirilmiştir.  

Düzenekte ayrıca malzeme şarj sırasında olabilecek muhtemel bir iş kazasının önlenmesi için fotoğrafta turuncu 

renkte görünen parmak koruyucu ızgara bulunmaktadır. 

   

Şekil 3. Haddeleme düzeneği 

2.2AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik 

AISI 304 kalite paslanmaz çelik bileşiminde %0,05-0,08 arası karbon alaşım elementi bulundurmaktadır. Östenit 

paslanmaz çelikler düşük karbon alaşımı sebebi ile ara tavlama uygulanmaksızın derin sıvama yapılabilir. Derin 

sıvama kabiliyeti ile mutfak evyesi imalatında ve tencere üretiminde kullanılmaktadır [5]. 

Tablo 1. 304 paslanmaz çeliğin fiziksel özellikleri [6-8] 

 

 

Kalite 

 

Yoğunluk 

(kg/dm3) 

(20°C) 

 

Elastisite 

Modülü 

(GPa) (20°C) 

 

Termal 

Genleşme 

Katsayısı 

(10-6.K-1) 

 

Termal 

İletkenlik 

(20°C) 

[W/(m.K)] 

 

Elektrik 

Direnci 

[(Ωxmm2)/m] 

(20°C) 

304 7,90 200 16,50 15 0,73 
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Tablo 2.   304 paslanmaz çeliğin mekanik özellikleri [6-8] 

 

Kalite 

 

Çekme 

Dayanımı 

(MPa) 

Akma 

Dayanımı 

(MPa) 

% 

Uzama 

Sertlik 

(Plaka) 

HB 

304 510 230 35 80 

2.3Hadde Kuvveti Ölçümü 

Tablo 3’ de haddeleme parametreleri ve hadde yükü üzerine yazılmış AISI 304 kalite paslanmaz çelik malzeme 

test numunesi görülmektedir. Dilinen test numunelerinin üzerine test parametrelerini gösteren notasyon, kırmızı 

renkli silinmez metal kalemi ile yazılmıştır. Haddeleme kuvveti haddeleme boyunca %10’ lara kadar varan anlık 

değişimler göstermiştir. Load cell' de okunan en yüksek hadde kuvveti dikkate alınmıştır. Kullanılan notasyon şu 

şekildedir. 

  

  Tablo 3. Haddeleme Parametreleri ve Notasyon 

HADDELEME PARAMETRELERİ   A/B/C 

MERDANE PÜRÜZLÜĞÜ 

(A) 
İndikatör  3 8 
Anlamı  3,4µm  8,4µm 

DEVİR SAYISI (B) 
İndikatör  10 50 
Anlamı  10d/dk 50d/dk 

EZME MİKTARI (C) 
İndikatör  30 60 
Anlamı  30µm 60µm 

 

 

Şekil 4. Test numunelerinde notasyon 

2.4Kalınlık ölçümü 

Test öncesinde ve sonrasında kalınlık ölçümü yapılarak malzemedeki incelme miktarı hesaplanmıştır. Ölçümler 

TÜRKAK tarafından akredite edilmiş KBU Demir-Çelik Enstitüsü Metroloji Laboratuvarlarında bulunan kalibreli 

Mitutoyo marka mikrometrelerle yapılmıştır. 

 

Şekil 5. Kalınlık ölçümü 

Yapılan ölçümler sonucunda  AISI304 kalite paslanmaz çelik sac malzemeye ait haddeleme öncesi ve haddeleme 

sonrası kalınlık değerleri ölçülerek ezme miktarı ve haddeleme kuvvetleri sayısal verileri Tablo 4’ de yer 

almaktadır.    
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Tablo 4. Ezme miktarları ve haddeleme kuvvetleri 

AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik 

  Kalınlık (µm) İncelme 

Miktarı 

(µm) 

Ezme 

Miktarı 

(µm)Paso 

İncelme 

Miktarı/Ezme 

Miktarı 

Hadde 

Kuvveti 

(kN) 
Haddeleme 

Parametreleri  
Haddeleme 

Öncesi 
Haddeleme 

Sonrası 

8,5/P/10/30 1200 1180 20 30 0,66 125 

8,5/P/10/60 1200 1158 42 60 0,70 190 

8,5/P/50/30 1200 1175 25 30 0,83 125 

8,5/P/50/60 1200 1155 45 60 0,75 186 

3,4/P/10/30 1200 1180 20 30 0,66 87 

3,4/P/10/60 1200 1150 50 60 0,83 132 

3,4/P/50/30 1200 1173 27 30 0,90 88 

3,4/P/50/60 1200 1148 52 60 0,87 131 
 

2.5Malzeme ve Merdane Pürüzlük Ölçümü 

Pürüzlü merdanelerle yapılan soğuk haddeleme sonunda test numunelerinde oluşan pürüzlüğün ne kadar arttığının 

görülebilmesi için test numunelerinin haddeleme öncesinde ve sonrasında pürüzlük ölçümü yapılmıştır. Her iki 

yüzeyin baş, orta ve sonundan, haddeleme yönüne paralel ve haddeleme yönüne dik olmak üzere 3’er ölçüm 

yapılmış ve bunların aritmetik ortalaması alınarak test numunelerinin nihai yüzey pürüzlüğü bulunmuştur. 

Hadde merdanelerinin ve test numunelerinin yüzey pürüzlük ölçümleri TÜRKAK tarafından akredite edilmiş 

Karabük Üniversitesi Demir-Çelik Enstitüsü Metroloji Laboratuarların da bulunan kalibreli Mitutoyo SJ-410 

marka yüzey pürüzlük ölçme cihazı ile yapılmıştır. Merdanelerin 90’ar dereceden 4 eksende, haddeleme yönüne 

paralel ve dik olmak üzere 3’er ölçüm alınarak ortalama olarak yüzey pürüzlükleri bulunmuştur. 

  

Şekil 6. Malzeme ve merdane yüzey pürüzlük ölçümü 

2.6Pürüzlülük Transfer Oranı (PTO)  

Merdaneden malzemeye sirayet eden pürüzlülüğe ait transfer oranı (PTO) Eşitlik 1 ile hesaplanmıştır [9]. 

                                                                                                               (1) 

Bu eşitlikte Ra1 malzemenin haddeleme sonrası yüzey pürüzlülüğünü, Rar merdane yüzey pürüzlülüğünü 

göstermektedir. Test öncesi ve sonrası pürüzlülük farkının doğru tespit edilebilmesi için malzemenin test öncesi 

yüzey pürüzlülüğünün de hesaba katılması gerekmektedir. Bu pürüzlülük Rao indisiyle eşitlikte yerini almıştır.  
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Test Öncesi: Haddeleme öncesi yapılan malzeme yüzey pürüzlüğü ölçümlerinde AISI304 kalite sacın 0,035 µm 

pürüzlükte olduğu görülmüştür. 

Test Sonrası: AISI304 kalite malzemeden hazırlanmış 8 adet test numunesi, Tablo 3’ de gösterilen haddeleme 

parametrelerinde haddelendikten sonra her iki yüzeyin baş, orta ve sonundan, haddeleme yönüne paralel ve 

haddeleme yönüne dik olmak üzere 3’er ölçüm yapılmış ve bunların aritmetik ortalaması alınarak test 

numunelerinin nihai yüzey pürüzlüğü bulunmuştur. 

Yapılan ölçümler sonucunda  AISI304 kalite paslanmaz çelik sac malzemeye ait haddeleme öncesi tek bir yüzeye 

ait pürüzlülük değeri, haddeleme sonrası ise her iki yüzeye ait malzeme yüzey pürüzlülük değerleri ölçülmüş ve  

elde edilen sayısal verilerin genel ortalama değeri hesaplanarak aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 

Tablo 5. Malzeme yüzey pürüzlükleri  

AISI 304 Kalite Paslanmaz Çelik 

  Malzeme Pürüzlülüğü (µm) 

Haddeleme 

Parametreleri 
Haddeleme 

Öncesi 

Haddeleme Sonrası 

  Ort. Genel Ort. 

8,5/P/10/30 0,035 

Üst Yüzey 
Boyuna  5,429 

5,469 
Enine 5,372 

Alt Yüzey 
Boyuna  6,293 

Enine 4,780 

8,5/P/10/60 0,035 

Üst Yüzey 
Boyuna  8,558 

6,431 
Enine 6,582 

Alt Yüzey 
Boyuna  4,846 

Enine 5,737 

8,5/P/50/30 0,035 

Üst Yüzey 
Boyuna  7,527 

6,070 
Enine 6,328 

Alt Yüzey 
Boyuna  5,754 

Enine 4,670 

8,5/P/50/60 0,035 

Üst Yüzey 
Boyuna  8,187 

7,159 
Enine 8,628 

Alt Yüzey 
Boyuna  6,251 

Enine 5,571 

3,4/P/10/30 0,035 

Üst Yüzey 
Boyuna  2,861 

2,554 
Enine 2,744 

Alt Yüzey 
Boyuna  2,355 

Enine 2,254 

3,4/P/10/60 0,035 

Üst Yüzey 
Boyuna  3,362 

3,134 
Enine 2,749 

Alt Yüzey 
Boyuna  3,318 

Enine 3,107 

3,4/P/50/30 0,035 

Üst Yüzey 
Boyuna  2,825 

2,504 
Enine 2,188 

Alt Yüzey 
Boyuna  2,652 

Enine 2,350 
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3,4/P/50/60 0,035 

Üst Yüzey 
Boyuna  3,417 

3,097 
Enine 2,779 

Alt Yüzey 
Boyuna  3,336 

Enine 2,854 

2.7Hız İlişkisi 

AISI304 kalite malzemede 8,5 µm pürüzlülük değerinde merdane ile gerçekleştirilen haddeleme işleminde aynı 

ezme oranı verildiğinde yüksek devirlerde pürüzlülük transferinin arttığı gözlenmiş, 3,4 µm pürüzlülük 

değerindeki merdane ile gerçekleştirilen haddeleme işleminde ise aynı ezme oranında düşük devirlerde pürüzlülük 

transferinin arttığı gözlenmiştir.  

Hızın sabit olduğu ezme miktarının arttığı durumda her iki pürüzlülük değerindeki merdaneler ile yapılan 

haddeleme işleminde pürüzlülük transferinin arttığı görülmüştür.  

 

Şekil 7. AISI304  Kalite Paslanmaz Çelik Malzemeye Ait Pürüzlülük Transferi-Hız İlişkisi 

2.8Hadde Kuvveti İlişkisi 

Şekil 8’ deki grafikte 8,5 µm ve 3,4 µm pürüzlülük değerindeki merdaneler ile yapılan haddeleme işlemi 

sonucunda  haddeleme kuvveti ile birlikte pürüzlük transferinin de arttığı gözlenmiştir. 
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Şekil 8. AISI304 Paslanmaz Çeliğe Ait Hadde Kuvveti-Pürüzlülük Transferi Grafiği 

2.9Ezme Oranı İlişkisi 

AISI304 kalite paslanmaz çelik malzemelerde aynı hız farklı ezme oranları verilerek gerçekleştirilen haddelemede 

ezme oranının yüksek olması hem  pürüzlülük transferinin hem de haddeleme kuvvetinin fazla olmasına neden 

olmuştur. 3,4 mikrometre pürüzlülükteki merdanede pürüzlülük transferinin haddeleme kuvvetinden daha yüksek 

olduğu gözlenmiştir. Ayrıca aynı hız ve aynı ezme oranı verilerek gerçekleştirilen haddeleme işleminde merdane 

pürüzlülük değerinin artması pürüzlülük transferinin azalmasına haddeleme kuvvetinin artmasına neden olmuştur. 

Ezme oranının sabit kaldığı hızın arttığı durumda merdane pürüzlülüğünün artmasıyla pürüzlülük transferinin 

azaldığı haddeleme kuvvetinin arttığı gözlenmiştir. Her iki pürüzlülük değerindeki merdane ile yapılan haddeleme 

işlemi içinde hız ve ezme oranının artması pürüzlülük transferinin ve haddeleme kuvvetinin artmasına neden 

olurken, hızın artıp ezme oranının azalması pürüzlülük transferinin ve haddeleme kuvvetinin azalmasına neden 

olmuştur. 

 

Şekil 9.  AISI304 Kalite Paslanmaz Çelik Malzemeye Ait Ezme Oranı İlişkisi 
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3. SONUÇ VE ÖNERİLER 

Yapılan deneylerden görüldüğü üzere yüksek devirde (50rpm)  hadde kuvvetinin bir miktar yüksek olduğu 

gözlenmiştir. Farklı pürüzlükteki her iki merdane için de incelme miktarı, hadde kuvveti ile doğru orantılıdır. 

Haddeleme hızı arttıkça hadde kuvvetinde artış olması beklenmesine rağmen deney sonuçlarına göre bazı 

durumlarda artmış, bazı durumlarda azalmış, bazı durumlarda da hadde kuvveti sabit kalmıştır. Aynı hız farklı 

ezme oranları verilerek gerçekleştirilen haddelemede ezme oranının yüksek olması   pürüzlülük transferinin fazla 

olmasına neden olmuştur. pürüzlülük transferi 8,5mikrometrede yüksek devirlerde; 3,4mikrometrede ise düşük 

devirlerde fazla gerçekleşmiştir. Pürüzlendirme açısından alt ve üst yüzeyler açısından bir şey söylenememektedir. 

Bazen üst yüzeyde, bazen alt yüzeyde pürüzlük fazla ölçülmüştür.  
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Özet 
Tamamı kırsal alanda yer alan ağır yapısal hasarların oluşumuna sebep olan 08 Mart 2010 Elazığ Kovancılarda deprem 

neticesinde 19’u çocuk olmak üzere 42 kişi hayatını kaybetmiş 173 kişi de yaralanmıştır. Depremin meydana geldiği tarihte 

aynı gün yerinde yapılan incelemelerde meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki deprem neticesinde can kayıpları ve ağır hasarın 

ana etkeninin özensiz olarak inşa edilmiş yığma taş duvarlı kırsal yapıların sebep olduğu kanısı ortaya çıkmıştır. Söz konusu 

depremin etkin olduğu bölgelerde mesken türü yapıların % 90 ve üzeri oranlarda ağır veya yıkık olan ve tamamı kırsal bölgede 

yer alan yerleşim birimi sayısı 25 olarak tespit edilmiştir. Bu deprem sonucunda ortaya çıkan hasar bilançosuna göre 2054 

adeti ağır veya yıkık durumda olmak üzere toplamda 2550 mesken kullanılamaz hale gelmiştir. Tamamı Kovancılar ilçesine 

bağlı olan en çok yapısal hasar ve can kayıplarının meydana geldiği yerleşim birimlerinden Tabanözü, Okçular ve Yukarı 

demirci yerleşim birimlerinde detaylı incelemelerde bulunulmuştur. Bu birimlerde hasarlar genel olarak bölgedeki yapı 

tipolojisi hakkında fikir verici bulgular elde edilmiştir. Bu çalışmada söz konusu depremde ağır hasar ve can kayıpların 

meydana geldiği yerleşim birimlerinde yapısal hasarların nedenleri değerlendirilmiştir 

Anahtar Kelimeler: Kırsal yapılar, yapısal hasarlar, 2010 Elazığ depremi, hasar bilançosu 

 

1. GİRİŞ 

Elazığ-Kovancılar tektonik depremi en büyüğü 6.1 olmak üzere aynı gün meydana gelen büyüklükleri 5 ile 5.6 

aralığında dört, 3 ile 5 aralığında ise 100’e yakın artçı deprem meydana gelmiştir Bu depremde binlerce ağır yapısal 

hasarlı bina bilançosunun neticesinde 19’u çocuk olmak üzere 42 kişi hayatını kaybetmiş 173 kişi de yaralı kayıp 

bilançosu ortaya çıkmıştır. 

Türkiye konumu Depremden meydana geldiği 08/03/2009 tarihinde aynı gün yerinde yapılan incelemelerde can 

kayıpları ve ağır hasarın ana etkeninin özensiz olarak inşa edilmiş yığma taş duvarlı yapıların olduğu kanısı ortaya 

çıkmıştır. Zira bu şekilde inşa edilmiş kırsal yapıların büyük bir kısmı yıkık ve ağır hasarlı duruma gelmiştir. Bu 

yer hareketi sonucunda mesken türü yapıların % 90 ve üzeri oranlarda ağır veya yıkık olan yerleşim birimi sayısı 

25 olarak tespit edilmiştir. Bu durum ahır türü yapılar için ise 46 yerleşim birimidir. Elazığ valiliğinin 13/03/2010 

tarihi itibarı ile hasar bilançosuna göre toplamda 2054 adeti ağır veya yıkık durumda olmak üzere toplam 2550 

mesken kullanılamaz durumdadır. Bu rakam ahır türü yapılarda ise 2130 olarak tespit edilmiştir. Ayrıca tümü 

yığma taş duvar olmak üzere toplam 7 okul ağır hasarlı veya yıkık durumda olduğu tespit edilmiştir. Ayrıca 

bölgenin asal geçim kaynağı hayvancılığın mekanı olan ve çok sayıda bulunan hayvan barınaklarının çok büyük 

bir bölümünün yıkık ve kullanılamaz halde olduğu ve çok sayıda hayvan telefatları da gözlenmiştir. 

Yığma yapılar, taşıyıcı sistemi tuğla ve doğal taşlar gibi farklı malzemelerden yapılmış düşey duvarlardan oluşan 

yapılar özellikle kırsal bölgelerde yaygın olarak karşımıza çıkmaktadır. 2013 nüfus sayımına göre Türkiye nüfusun 

%22,7’si kırsalda (belde ve köylerde) yaşamaktadır. (TÜİK 2014).  Bu bölgelerde yaşayan insanların büyük 

çoğunluğu yığma yapıyı tercih edilmesinin nedeni, yerel malzemelerden kolaylıkla yapılabilir ve ekonomik 

olmalarıdır. Bu tür yapılar genellikle, yeterli mühendislik bilgisi olmadan, standartlara bakılmaksızın gelişigüzel 

deneyime dayalı olarak inşa edilmektedirler. Ancak, yığma duvarlar aynı zamanda taşıyıcı sistemi de 

oluşturduğundan dolayı yapının dayanımı, duvarı oluşturan bloklarla bağlayıcıların dayanımına yani duvar 

dayanımına bağlıdır (Karaşin ve Öncü 2009). Duvarlarda kullanılan bloklar Türkiye’de genel olarak pişmiş 

topraktan yapılmış tuğladır. Beton blok ya da boşluklu briket yapı az da olsa vardır ancak bunlar genelde tek 

katlıdırlar. Yığma yapının bodrum ve temel duvarlarında taş kullanılmaktadır (Bayülke 2011). Tuğla her ne kadar 

pişmiş de olsa su ve dondan etkilenmektedir. Sıvanarak korunmalıdır. Topraktan su alabileceği için bodrum kat 

dış duvarları taş olarak yapılır. Yığma yapılar, tuğla ve harç gibi gevrek malzemelerden oluştukları için, 
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süneklikleri de düşüktür. Ayrıca deprem enerjisi tüketme kapasiteleri de, betonarme yapılara oranla oldukça azdır 

(Göker ve Karasin 2012). Türkiye’de çok çeşitli nitelikteki malzeme ve işçilik seviyesine rastlamak mümkündür. 

Bunun sonucu olarak yığma binaların düşey ve deprem yükleri altındaki güvenliklerinin belirlenmesinde 

belirsizlik ve güçlük ortaya çıkar. Bazı ülkelerde donatılı yığma yapı türünden inşa edilen binalar da yaygın olduğu 

halde, bu tür yığma binaya Türkiye’de hemen hemen hiç rastlanılmaz (Celep 2004). Geleneksel yapıların ve 

özellikle kırsal kesimlerde konut ve hayvan barınağı olarak sıklıkla kullanılan bu yapı türünün hasar şekillerinin 

incelenmesi ve bu doğrultuda önlemler alınması gerekmektedir. Yığma yapılarda oluşan hasar nedenleri 

çoğunlukla taşıyıcı duvarda üst üste gelişigüzel konmuş olması, duvar eleman birimlerinin kuvvetli bir harçla 

birbirine bağlanmamış olması, duvar bütünlüğünü bozacak büyüklükte kapı ve pencere boşluğu oluşturulması gibi 

nedenlerden kaynaklanmaktadır. Ayrıca dış duvarlar boyunca bir kuşak oluşturup iç duvarlara da yerleştirilen 

beton veya ahşap sürekli hatıllar oluşturulmaması, dik teşkil edilen iki duvarın birleşiminde düzgün kesilmiş 

taşlarla geçme yapılmaması, toprak örtülü çatı döşemesiyle yapının ağırlaştırılması ve binanın duvarlarında tek tür 

malzeme kullanılmaması gibi nedenler de önem arz etmektedir (Sorguç 2000). 

2. MATERYAL VE METOD 

Tamamı Kovancılar ilçesine bağlı olan, 08/03/2010 tarihinde en çok yapısal hasar ve can kayıplarının meydana 

geldiği yerleşim birimlerinden Tabanözü, Okçular ve Yukarı demirci yerleşim birimlerinde detaylı incelemelerde 

bulunulmuştur. Bu birimlerde hasarlar genel olarak bölgedeki yapı tipolojisi hakkında fikir vericidir.  

2.1. Tabanözü 

Kovancılar ilçesine bağlı bu köyde yaklaşık 100 mesken 60 civarında da ahır bulunmaktadır. Bu yerleşim 

biriminde herhangi bir can kaybı olmamakla birlikte çoğu yıkık olmak üzere toplamda 130 civarında yapı 

kullanılamaz hale gelmiştir. Köydeki yapıların yaklaşık % 80’ı taş duvarlı yığma yapı geri kalanı ise yığma kerpiç, 

yığma tuğla ve betonarme karkastır.  Tabanözü köyündeki taş duvarlı yığma yapılarda tipik ağır hasar örnekleri 

Şekil 1’de verilmiştir. 

        

Şekil 1. Tabanözü köyündeki tipik  köy konutlarında meydana gelen hasar örnekleri. 
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2.2. Okçular 

Bu köyde mesken ve ahırlardan oluşan yaklaşık 350 yapı bulunmaktadır. En ağır can kaybı bilançosu bu yerleşim 

biriminde meydana gelmiş olup 9’u çocuk olmak üzere 19 kişi hayatını kaybetmiştir. Bu depremde can 

kayıplarının yanı sıra sayısal olarak da en çok ve ağır yapısal hasarlarda Okçular köyünde meydana gelmiştir. Bu 

köyde çoğu yıkık olmak üzere toplamda 300 civarında yapı kullanılamaz hale gelmiştir. Köydeki yapıların 

yaklaşık % 90’ı taş duvarlı yığma yapı geri kalanı ise yığma tuğla ve betonarme karkastır. Hasar ve yapı tipolojisi 

göz önüne alındığında kullanılamaz duruma gelen yapıların tamamının taş duvarlı yapılardan oluştuğu maalesef 

net olarak ortaya çıkmıştır.  Okçular köyündeki taş duvarlı yığma yapılarda tipik ağır hasar örnekleri Şekil 2 de 

gösterilmiştir.  

 

 

Şekil 2. Okçular köyündeki çimento harçlı taş duvarlı hasarlı bina ile çamur harçlı moloz taş duvarlı bir 

köy konutu enkazı. 
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Özensiz bir şekilde inşa edilmiş yığma yapıların sismik dirençlerinin çok düşük olduğu Şekil 3’de açık bir şekilde 

ortaya konmuştur. Aynı karede 20 metre mesafeli bu iki binadan tamamen yıkık durumda olanı bir yığma bina ile 

hemen yanında hasarsız olanı da betonarme karkas sistemlidir. Aradaki bariz fark düşündürücü bir boyuttadır. Bu 

köyde taşıyıcı sistem ve eleman kesitleri mevcut şartnamelere uygun olmayan birkaç konut ile kamu kuruluşlarına 

ait betonarme karkas yapılarda hiçbir hasarın mevcut olmaması bu köyde nerdeyse tamamı kullanılamaz hale gelen 

yığma yapıların dayanım ve dayanıklılıklarını önemli ölçüde açıklamaktadır.  

 

 

 

Şekil 3. Okçular Okçular köyündeki tamamen yıkık durumda olan bir yığma bina ile hemen yanında hasarsız bir 

betonarme yapı 
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2.3. Yukarı demirci 

Okçular köyüne benzer dağlık bir yörede yerleşik Yukarı demirci köyü yörede kümeleşmiş hasarlı köylerin en 

fazla dikkat çekenidir. Yaklaşık 40 mesken bir o kadarda ahırın bulunduğu bu köyde nüfusa oranla en ağır can 

kaybı bilançosu ortaya çıkmıştır. Bu yerleşim biriminde meydana gelen yıkım sonucu 8’i çocuk 14 kişi ölü ve 

onlarca yaralılık bir insani kayıp kaydedilen bu köyde büyük bir trajedi yaşanmıştır. Can kayıplarının yanı sıra 

birkaç betonarme karkas bina dışında köydeki hemen hemen tüm mesken ve ahırlar tamamen yıkılmıştır. Ağır 

toprak damlı harçsız moloz taş duvarlı enkazların yanında Köy camisinin dış duvarlarındaki düzlem dışı göçme 

ile minarede meydana gelen ağır hasar şekil 4’te gösterilmiştir. 

 

 

 

Şekil 4. Köy camii düzgün taş duvarın düzlem dışı göçmesi ve minaredeki ağır hasar. 

 

 

3. SONUÇ 

Bu bölgedeki yapıların maalesef önemli bir bölümü harçsız iri taş duvarlı ve ağır toprak damlı binalara sık 

rastlanmıştır. Yığma duvarlı basit binaların, deprem davranışı genelde zayıf olmakla birlikte çeşitli önlemlerle bu 

davranışı ve strüktürün toplam dayanımını yeterli düzeye çıkarma olanağı vardır. Davranış düzgünlüğü sağlamak 

amacıyla dış ve iç duvarlar üzerinde binayı dolaşan ve kuşatan hatıllar yerleştirerek köşe bağlantılarının sağlam 

ve tok yapılması gibi önlemler alınabilir. Zira, bu depremde göçen binalarda çoğunlukla köşe tokluğu 

kurulamadığı da hemen görülmüştür.  
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Elazığ valiliğinin 13/03/2010 tarihi itibarı ile hasar bilançosuna göre toplamda 2054 adeti ağır veya yıkık durumda 

olmak üzere toplam 2550 mesken kullanılamaz durumdadır. Bu rakam ahır türü yapılarda ise 2130 olarak tespit 

edilmiştir. Ayrıca tümü yığma taş duvar olmak üzere toplam 7 okul ağır hasarlı veya yıkık durumda olduğu tespit 

edilmiştir. 

4. TARTIŞMA 

Hasar gören binalar, yapı bloku sayısı olarak ve bina kullanım birimleri sayısı bakımandan kırsal yörelerde, kentsel 

kesimdekine göre çok daha yaygındır. Ayrıca, hayvan telafatının yüksekliği dolayısıyla, bu yörelerdeki ekonomik 

zarar kırsal sosyal çevreyi daha kökten ilgilendirmektedir. Bu bölgede bu tür depremlerin olma olasılığı çok yüksek 

olmasına karşın bu denli yüksek bir hasar bilançosu makul karşılanmamalıdır. Bu tür yapıların dayanım ve 

dayanıklılık (Durability) açısında iyi bir davranış gösteremediğinin önemli bir işaretidir. Bu beklenmedik yüksek 

yıkık-ağır hasarlılık oranı ile toplam hasarlılık oranı endişe verici bir yapı kalitesizliğinin göstergesi olarak 

değerlendirilmelidir. Bu çerçevede bu tip depremlerde hasar oranları gelişmişlik düzeyine bağlı olarak da ele 

alınabilir.  
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Özet 

8 Mart 2010 Pazartesi günü saat 04:32’da (GMT: 02:32) Elazığ Kovancılar ilçe merkezli meydana gelen orta 

büyüklükte yıkıcı deprem Elazığ, Bingöl, Muş, Diyarbakır, Tunceli, Batman, Erzincan, Malatya olmak üzere çevre 

illerde hissedilmiştir. Çeşitli deprem kayıt kaynaklarına göre depremin büyüklüğü 5.8 ile 6.1 aralığında olduğu 

tespit edilmiştir. Bu deprem ve aynı gün meydana gelen büyüklükleri 5 ile 5.6 aralığında dört, 3 ile 5 aralığında 

ise 100’e yakın artçı deprem meydana gelmiştir. Bu depremin genel özellikleri Deprem Araştırma Dairesi (DAD), 

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün (KRDAE) ve United States Geological Surveys (USGS) 

verilerine değerlendirilmiştir.  Söz konusu merkezlerin verilerine göre depremin büyüklüğü 5,8 ile 6.1 arasında, 

derinliği ise 5 ile 12 kilometre aralığında olup pik değerler dikkate alınmış ve depremin merkez üssünde de küçük 

sapmalar dikkat çekmiştir. Bu veriler dikkate alındığında depremlerin büyüklük ve derinlik değerlerinde belirgin 

farklar olmakla beraber yeri konusunda her üç veri de benzerlik göstermiş olup depremin merkez üssü yaklaşık 

olarak Elazığ’a 70 Bingöl’e ise 45 kilometre civarında olduğu saptanmıştır. Bu çalışmada ana depremin derinlik, 

büyüklük ve merkez üssü gibi karekteristik özellikleri çeşitli kayıt istasyonlarda kayda değer farklılıklar 

değerlendirilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: 2010 Elazığ depremi, kuvvetli yer hareketi kayıtları, deprem özellikleri 

 

1. GİRİŞ 

Türkiye konumu itibariyle en aktif deprem kuşaklarından birinde yer almaktadır. Bayındırlık ve İskan Bakanlığı 

Afet İşleri Genel Müdürlüğü’nün Türkiye deprem dölgeleri haritası'na göre Türkiye coğrafyasının %92'sinin 

deprem bölgeleri içerisinde olduğu, nüfusunun ise %95'inin deprem tehlikesi altında bulunduğu bilinmektedir 

(Özmen ve ark. 1997). Deprem bölgeleri haritasında belirtildiği gibi Türkiye çok aktif iki büyük fay sistemi,  

Kuzey Anadolu Fayı (KAF) ile Doğu Anadolu Fayı (DAF) zonları mevcuttur. 8 Mart 2010 tarihinde Elazığın 

Kovancılar ilçesi merkezli meydana gelen deprem DAF zonunda yer almaktadır,  

 Doğu Anadolu Fay sistemi Van Gölü tektonik düğümünden hareketle Muş-Bingöl doğrultusunda uzanıp, daha 

sonra güney-batıya yönlenen ve Elazığ, Adıyaman, Kahraman Maraş ve Hatay iline kadar uzanan bir bölgeden 

oluşmaktadır. Türkiye’deki birçok depremin mekanizmasını oluşturan ana faylardan biri Doğu Anadolu Fay 

zonudur (Karaşin ve Öncü 2009). Betimleyici olarak Maden Tetkik ve Araştırma genel müdürlüğünce hazırlanmış 

olan Şekil 1’de Doğu Anadolu Fay sistemi ve bu zonda meydana gelmiş önemli tarihsel depremler de 

görülmektedir. Şekil 2’de ise aynı fay sistemi üzerinde yakın zamanda (2000 yılı sonrası)  bu bölgede meydana 

gelen depremlerin yeri ve büyüklükleri verilmiştir.  

Depremler oluş nedenlerine göre değişik türlerde olabilir. Dünyada olan depremlerin büyük bir bölümü levhaların 

hareketleri sonucunda oluşmakta, az miktarda da olsa başka doğal nedenlerle de olan deprem türleri 

bulunmaktadır. Yaşanan bölgeyi, zemini tanımak, depremle uyumlu yaşam ve binaları seçmek için depremle 

bağıntılı veya depreme sebep olan kavramları bilmek gerekir. Dünya’nın içyapısı konusunda yerkürenin dış 

kısmında oluşmuş bir taşküre (litosfer) tabakası ile kıtalar ve okyanuslardan oluşmaktadır. Manto adı verilen 

Litosfer ile çekirdek arasında kalan kuşağın yerin, yüzeyden derine gidildikçe ısının arttığı bilinmektedir (Göker 

ve Karasin 2012). Enine deprem dalgalarının yerin çekirdeğinde yayılamadığı olgusundan giderek çekirdeğin sıvı 

bir ortam olması gerektiği sonucuna varılmaktadır. Taşkürenin altında “astenosfer” denilen yumuşak üst manto 

bulunmaktadır. Depremler ana parametreler olarak oluşumlarına göre, derinliklerine göre, uzaklıklarına göre ve 

büyüklüklerine göre değerlendirilebilir. Depremin yeryüzünde yaptığı hasarın durumuna göre saptanan şiddet 
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derecelerinde, zeminin jeolojik yapısının kesin olmayan faktörlerinin ve özellikle insanların sübjektif görüşlerinin 

büyük rolü olmaktadır ( Celep ve Kumbasar, 2014). Yeryüzünde meydana gelen depremlerin %90'ı oluşumlarına 

göre tektonik olan depremlerdir. Elazığ-Kovancılar depreminde olduğu gibi Türkiye'de meydana gelan 

depremlerin de büyük çoğunluğu bu grupta yer alır.  

Elazığ-Kovancılar tektonik depremi en büyüğü 6.1 olmak üzere aynı gün meydana gelen büyüklükleri 5 ile 5.6 

aralığında dört, 3 ile 5 aralığında ise 100’e yakın artçı deprem meydana gelmiştir Bu depremde ağır yapısal 

hasarların neticesinde 19’u çocuk olmak üzere 42 kişi hayatını kaybetmiş 173 kişi de yaralı bilançosu ortaya 

çıkmıştır. 

 

 

Şekil 1. DAF zonunda meydana gelmiş önemli tarihsel depremler ve fay segmentleri 

 

.  

Şekil 2. DAF zonunda 2000 yılı sonrası meydana gelen depremlerin yer, zaman ve büyüklükler  
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2. MATERYAL VE METOD 

Ana depremin derinlik, büyüklük ve merkez üssü gibi karekteristikleri çeşitli kayıt istasyonlarda kayda değer 

farklılıklar göstermektedir.  Bu depremin genel özellikleri Deprem araştırma Dairesi (DAD), Kandilli Rasathanesi 

ve Deprem Araştırma Enstitüsü’nün (KRDAE) ve United States Geological Surveys (USGS) verilerine göre Tablo 

1’de özetlenmiştir. USGS verilerine göre depremin büyüklüğü 5.9 ile 6.1 arasında, derinliği ise 5 ile 12 kilometre 

aralığında olup pik değerler dikkate alınmıştır.  Bu tabloda depremlerin büyüklük ve derinliklerindeki 

uyumsuzlukların yanında yeri konusunda her üç veri de benzerlik göstermektedir. Buna göre depremin merkez 

üssü yaklaşık olarak Elazığ’a 70 Bingöl’e ise 45 kilometre civarındadır. 

Tablo 1. Farklı kaynakların depremlerin konum, derinlik ve büyüklükleri ile ilgili verileri 

 

Depremlerin 
Büyüklüğü 

(Magnitute) 
Derinliği 

(Depth), km 
Yeri (Location) 

DAD 5.8 5 38.775°K  40.029°D 
KOERI 6.0 5 38.807°K  40.100°D 
USGS 6,1 12 38.873°K  39.981°D 

 

 

Şekil 3. Palu istasyonuna ait kuvvetli yer hareketi kayıtları  

Deprem dairesi başkanlığının deprem yerine en yakın noktada yer alan ve pik ivme kayıtlarına sahip Palu 

istasyonuna ait ana şok kayıtları Şekil 3’de yer almaktadır. Buradan görüleceği gibi, deprem kendini her iki yatay 
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yönde çok kısa bir süre kabul edilebilecek yaklaşık 7-8 saniye boyunca hissettirmiştir. Ancak ana şok, kuzey-

güney doğrultusunda maksimum 62 gal (cm/sn²) ve doğu – batı yönünde ise 66,5 gal değerindeki pik ivmeler çok 

daha kısa bir zaman aralığına sığmıştır. Düşey yer hareketi ise 20- 30 gal aralığında orta büyüklükteki bir deprem 

için normal sayılabilecek 15 saniye boyunca devam etmiştir. 

3. SONUÇ 

Doğu Anadolu Fay zonunda meydana gelen depremler genel olarak incelendiğinde bölgede yaklaşık 10 yılda bir, 

hasar yapıcı büyüklükte bir deprem meydana geldiği söylenebilir. Bölge genelinde; 23 Ekim 2011’de meydana 

gelen ana depremin ardından, bir ay boyunca, günlük ortalama 180 artçı deprem meydana gelmiştir. Toplamda ise 

11 binin üzerinde artçı deprem kaydedilmiştir. Depremin birinci haftasında, büyüklüğü 4.0 ile 4.9 arasında değişen 

114, 5.0’dan büyük ise 7 artçı deprem meydana gelmiştir. Bölgede meydana gelen depremlerin sıklığı ve yıkıcı 

etkisi nedenlerinden ötürü yoğun sismik hareketlilik dikkat çekici olup bölgedeki yapı stokunun ivedilikle 

iyileştirilmesi gerektiği sonucu ortaya çıkmıştır 

4. TARTIŞMA 

Bulguların değerlendirilmesi ile söz konusu bölgede yer alan yerleşim birimlerinin zemin durumu, yapı imalatında 

kullanılan malzeme cinsi gibi faktörlerin detaylı incelenmesi durumunda, olası depremlere karşı bu bölgedeki 

yapıların tasarlanmasına katkı sağlaması mümkün olabilecektir.  
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Abstract 

The braiding technique is probably the most ancient production process among textile materials (Fangueiro et al., 

2005). Braided structures are today extensively used in industrial applications. Braiding is ideal for mixed material 

systems like composite materials and have high performance commercial applications including multifunctional 

tethers, surgical stents, engineered ropes, turbine fan casings, aircraft propellers, inflatable structural beams, rocket 

nozzles, bicycle frames and wheels, and monocoque vehicle chassis (Branscomb et al., 2013). In fact, other textile 

surface production methods also exist and available for industrial applications but among them the production 

method of braiding makes it so indispensable. Thus giving braided structures high failure stress, failure strain and 

high torsional stiffness (Ma and Gao, 2015). The purpose of this paper is to give a brief review about the braided 

structures used industrial applications and summarize the recent developments. 

 

Keywords: braiding, textile, industrial applications, composite materials 

1. INTRODUCTION 

Braiding is one of the early inventions of mankind that appeared in the form of hair plaiting.  The earliest example 

of artificial cordage is fishing net which was produced about 10000 years ago. Later in history, the uses of ropes 

were also reported in ancient Spain, Egypt and Assyria. Although there are some documents about braiding in 

China and Japan belonging to 4000 BC, the mechanization of braiding production was actualized during the era 

of industrial revolution (Roy and Potluri, 2016). In 1960s, two-dimensional braided structure textile was employed 

as the reinforcement of composite with the development of winding technology. At the same time, braided 

structure is also the first three-dimensional textile structure reinforcement (Ma and Gao, 2015). 

In braiding, yams are typically divided into two sets. All yams within one set move in the same direction 

(clockwise), and the yams from the other set move in the opposite direction (counterclockwise) (Hristov et al, 

2004). In braiding, the threads interlace with one another in a diagonal formation, producing flat, tubular or solid 

constructions (Figure 1) (www.xcomposites.com). As can be understood from the definition, apart from weaving 

technology, in braiding the yarns interlace at an oblique angle which is called braiding angle (Figure 2) and is the 

predominant factor influencing material properties (Hunt and Carey, 2018).  

 

Figure 39. Various types of braided structures (www.xcomposites.com) 
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Figure 2. Triaxial braid (Uozumi et al., 2005) 

 

In braiding technical fibres like carbon, glass, aramid and metallic can be used easily (Wambua and Anandjiwala, 

2011). In comparison to woven structures, due to the lack of beat up during braid formation, a braided fabric 

structure usually has a relatively low shear resistance and therefore is highly deformable in the axial and radial 

directions (Liao and Adanur, 2000). This characteristic of the braided structure makes it particularly suitable for 

conforming to surfaces of varying cross sectional shapes (Figure 3) such as cones and nozzles and permits 

production of near net shape structures (Liao and Adanur, 2000).  Some other examples of high performance 

commercial applications include multifunctional tethers, surgical stents, engineered ropes, turbine fan casings, 

aircraft propellers, inflatable structural beams, bicycle frames and wheels, and monocoque vehicle chassis. 

Braiding is also used extensively in manufacturing industrial products such as reinforced hose (Branscomb et al. 

2013) 

 
 

Figure 3. Photograph of I-shaped frame composite and preforms (Uozumi et al., 2005) 

 

2. 2D BRAIDS  

 

2D braided structures have one yarn set, braiders (oriented at an angle in the +0 and -0 directions), which are 

intertwined with each other to form the braided fabric surface (Figure 4) (Bilisik, 2013). The fibre interlacement 

in a braid typically can be a diamond (1/1), regular (2/2) and Hercules (3/3). Other configurations such as 2/1, 3/1 

and 3/2 can also be produced (Roy and Potluri, 2016). 2D braids are produced on conventional braiding machines. 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                          2128 

 

 

Conventional braiding machines produce braided structures either vertically or horizontally (Ayranci and Carey, 

2008).  

 

Figure 4. Two dimensional traditional braided fabric (Bilisik, 2013) 

Most commercially available braiding machines use horn gear mechanism. The principle of intertwining is similar 

to that of ‘maypole dance’ and hence the process is known as maypole braiding (Roy and Potluri, 2016).  

In maypole braiding, carriers move spools in opposite directions along a circular path (Figrue 5). If the yarns are 

interlaced on a shaped mandrel then 2D shaped braids can be obtained. Using a shaped mandrel, as in filament 

winding, it is possible to cover the mandrel with a braided fabric, resulting in a near-net-shape composite preform 

manufacturing technology (Liao and Adanur, 2000). But for producing thin, thight circular tubes there is no need 

to use a mandrel (Long, 2005).   Machines of this style, (2D), are commonly found with sixteen or more bobbin 

carriers (Figure 6) (Branscomb et al., 2013). 

 

 
 

Figure 5. Scheme of a maypole braiding machine (Long,2005) 
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Figure 6. 48-carrier maypole braiding machines in the University of Manchester (Roy and Potluri, 2016) 

 

The flat braiding machines also use horn gear principle. However, unlike circumferential braiders, instead of two 

individual intersecting tracks, the tracks are reversed at ‘terminal gears’ (Roy and Potluri, 2016). There are also 

Rotary braiders which use two rotating tables. Although they have higher production rates than Maypole braiders, 

they can not produce flat braids (Ayranci and Carey, 2008).  

Both tubular and flat braids are called 2D braids. 2D braided fabric is the most widely used material in industrial 

textiles, especially in the composite industry (Bilisik, 2013).  

 

2. 3D BRAIDS 

 

Three-dimensional braided structure is the first textile structure employed to reinforce the three-dimensional textile 

structural composites and is also the most popular textile structure which has been studied. In the end of 1960s, 

the three dimensional C/C braided composite was invented to replace the high temperature metal alloy on rocket 

engine, which lightened the rocket engine weight by 30–50% (Ma and Gao, 2015). 3D braids are produced by 

using multi-step (two, four or six) processes (Roy and Potluri, 2016). 3D braiding mechanisms can fabricate braids 

with complex shaped cross sections such I-beam (Uozumi et al., 2005). 

The preforms produced with 3D braiding have led to the successful application of composite materials in the 

aerospace industry and military (Figure 7) (Wu et al, 2006). 

 
Figure 7. Rocket nozzle fabricated by ARC (Courtesy of the Atlantic Research Corporation) using 3D braiding 

(Mouritz et. al., 1999) 

Three-dimensional braided structures have excellent formability, moldability, torsion stability, and structure 

stability. They can be manufactured into any complex geometrical shape parts, where many mechanical processing 
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and joint can be left out. At the same time, three-dimensional braided composites have rather high delamination 

resistance and impact damage tolerance (Ma and Gao, 2015). 

Besides the good futures of 3D braiding, there are also still some limitations. The large-scale braiding machine 

has still not been widely used until now and only few three dimensional braiding machines can be produced 

commercially (Ma and Gao, 2015). One major limitation in 3D braiding is that the maximum preform size is 

determined by the braiding machine size, and most industrial machines are only able to braid preforms with a 

small cross-section (under 100 mm in width). Extremely big and expensive machines are needed to produce 

preforms large enough for typical aircraft structures (Mouritz et al., 1999). Moreover, the production speed of the 

3D braids is lower than that of the conventional tubular braids because of complex track configuration (Uozumi 

et al., 2005). Therefore, the production cost of three-dimensional braided composites is still high (Ma and Gao, 

2015). 3D braids cannot presently compete with 2D braids and laminates on a cost-saving basis (Mouritz et 

al.,1999). 

 

3. RECENT DEVELOPMENTS 

 

Over the past several years, developments in braiding have been numerous. Therefore we could only mention a 

few of them. 

The braiding angle is the predominant factor influencing the braided material properties. It also describes the 

orientation of fibers on the mandrel and affects the material properties of the composite part. Hunt and Carey, 

developed a machine vision system for the real-time braid angle measurement of braided structures during 

production for quality assurance and production feedback purposes (Hunt and Carey, 2018). 

Braiding technologies have been improved by developments combining robotic mechanism to make complex 

shaped performs (Uozumi et al., 2005). A three-dimensional braiding system developed by Albany Techniweave, 

Inc. known as the Multi-layer Interlock braiding system. The braider is well suited to producing thick tubular 

structure and is reported that the machine can operate up to 80% of the speed of a typical two-dimensional braider 

(Kamiya et al, 2000). 

 

5. CONCLUSION 

 

Braids exhibit very good mechanical properties which make them favourable for technical applications. However, 

the design capabilities of braiding technology is limited by the width of the machine, with high costs added if large 

widths are required (Ishmael et al, 2017). Although the yarn interlacement of straight yarns in braiding provides 

structural integrity for high performance applications, the maximum width and cross-section of 3D braided 

preforms are limited and cannot compete with the dimensions that weaving and knitting machines can achieve 

(Ishmael et al, 2017). But braiding technologies is still developing and will overcome these limitations.  
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Abstract 

Working with agricultural equipment or machinery which is used to perform agricultural works have been 

increased gradually by developing technology. Determining physical strain of who is worked at agricultural 

enterprises while using machinery or equipment is important. Power tillers are preferred for narrow turning radius 

in vineyards and orchards. Operator exposes effects, which derived from machine and environment conditions, 

during working with machine.  

In this research, postural comfort level of worker was evaluated with Rapid Entire Body Assessment (REBA) 

method. Visual records of workers were divided parts which long five minutes. Then repeated working positions 

were determined. REBA scores was calculated.  

REBA scores showed that working with power tiller has been at very high risk level in terms of postural evaluation. 

Worker also suffered from pain which perceived at lower back, lower arm, hands and knees. Based on the findings 

of this research, improvements should be made at hoeing operation with working power tiller. 

Keywords: Working posture, REBA, hoeing, strain 

1. INTRODUCTION 

In Turkey agricultural enterprises are multi-partite. According to statistics, which shown at Figure 1, 

approximately 38% of whole agricultural enterprises’ land size is up to 20 decares. 

 

Figure 1. Land size of agricultural enterprises in Turkey (TUİK, 2016) 

According to TÜİK’s distribution of land use statistics, more than half of these enterprises, which have been up to 

twenty decares land size, have been growing fruit trees and vegetables (TUİK, 2016). 
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Table 1. Distribution of agricultural land use in Turkey (TUİK,2016) 

 

Holding 

size 

decares 

 

Total 

 

Cereals 

and 

other 

crop 

product 

 

Fallow 

land 

Vegetables 

strawberry 

and 

flowers 

(seedlings 

and land 

under 

protective 

cover 

included) 

 

Land under 

fruits, other 

permanent 

crops and 

beverage 

and spice 

crops 

(nurseries 

and land 

under 

protective 

cover 

included) 

 

Poplar 

willow 

grove 

 

Unutilized 

potentially 

productive 

land 

 

Permanent 

meadow 

 

Pasture 

 

Woodland 

and forest 

 

Non-

agricultural 

land 

 

Kitchen 

garden 

area 

Total 100 69,3 9,7 2,2 11,9 0,1 1,6 2,4 1,3 0,3 0,9 0,3 

-5 100 16,8 2,3 9,1 51,8 0,2 2,6 1,3 1,1 0,4 4,1 10,4 

5 - 9 100 21,1 3,1 6,1 58,0 0,1 2,5 1,6 1,0 0,7 1,8 3,9 

10 - 19 100 35,8 2,5 3,6 48,0 0,2 2,8 1,8 0,8 0,7 1,4 2,4 

20 - 49 100 53,0 4,5 3,3 30,2 0,2 3,1 2,8 0,6 0,6 1,0 0,9 

50 - 99 100 67,5 6,6 2,1 16,2 0,3 1,8 2,7 0,8 0,4 1,4 0,3 

100 - 

199 100 73,1 9,4 2,1 8,8 0,1 1,8 3,1 0,5 0,2 0,7 0,2 

200 - 

499 100 77,5 10,2 1,9 4,8 0,1 1,4 2,5 0,7 0,2 0,6 0,1 

500 - 

999 100 77,6 11,6 2,3 4,7 0,0 1,1 1,4 0,5 0,1 0,7 0,0 

1000+ 100 68,8 15,7 1,3 5,6 0,1 0,6 1,7 5,0 0,3 0,9 0,0 

 

Power tillers are particularly suitable for small size fields. They are mostly used for tillage and weed cultivation. 

A power tiller operator walks behind the machine during the working period. Also the operator has to control 

forward movement and guide the machine while turning at headlands. Additional environmental conditions make 

the work harder. All of these factors cause fatigue on the operators (Tiwari and Gite, 2006). Because of this, 

investigators have been studying on human strain at human-machine interaction to provide more comfortable 

conditions. They use different methods to investigate the situation.  

Kroemer et al. (2001) mentioned that human are able to perceive the strain generated in their bodies by a given 

work task and to make relative judgments about this perceived effort. Thus, the relationship between the physical 

stimulus and its perceived sensation can be calculated. This correlation between the work and its psychologically 

perceived intensity probably has been used as long as people have sought to express their preference for one type 

of work over another. The perceived discomfort during the working usually has been assessed with questionnaires. 

Until today, many investigators used these questionnaires to indicate human strain in agricultural tasks. 

Meyer and Radwin (2007) used body part discomfort score (BPDS) to find difference in body strain at stoop and 

prone postures for a simulated agricultural harvesting task. They found that body part discomfort score of working 

stoop posture is higher than working in prone posture.  

Müller and Coetsee (2008), used the rating of perceived exertions scale to investigate differences in burnt and 

unburnt sugar cane harvesting. Rating of perceived exertion values recorded during harvesting burnt and unburnt 

cane. It has not been found any difference statistically.  

Ojha and Kwatra (2014) were investigated discomfort which related working posture among the rice cultivation 

workers. They used visual analogue scale (VAS) and rapid entire body assessment (REBA) methods. They found 
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workers suffered from work related musculoskeletal disorders at rice transplanting and uprooting operations. They 

remarked REBA method were useful for different phases of uprooting and transplanting activities. 

In this study, perceived discomfort levels of operators was determined for hoeing operation with a power tiller. 

Findings of the research were assessed and then some suggestions were recommended for operators. 

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1 Power tiller 

For this research, hoeing operation was performed in a field with power tiller. A power tiller which has an 8hp 

diesel engine was used. Its working width is 90cm. Its weight is about 120kg. Experiments were made at second 

forward speed.  

2.2 Subjects 

Three well-acquainted male workers were selected randomly. They have enough field experience of operation 

with power tiller. They had no physical ailment. Before every experiment the subjects were asked to indicate any 

pain or discomfort. Physiological characteristics of selected workers were given in Table 2. 

Table 2. Physiological characteristics of the subjects 

Operator No Age 

(years) 

Height 

(cm) 

Weight 

(kg) 

1 32 175 77 

2 33 190 86 

3 28 182 87 

2.3 Body Part Discomfort Score (BPDS) 

For identifying the body part discomfort score (BPDS) human body is divided into 12 main regions (Figure 2). 

Each subject was asked to explain to discomfort of these body parts (Sam and Kathirvel, 2008). The number of 

different groups of body parts which are identified from extreme discomfort (10) to no discomfort (0) represented 

the number of intensity levels of pain experienced. Subjects started to give scores for body parts which had pain 

or discomfort after each working period. 

 

Figure 2. Body map for Body Part Discomfort Score (BPDS) 

2.4. Rapid entire body assessment (REBA) 

Rapid Entire Body Assessment (REBA) was developed by Hignett, S. and McAtamney. This method have been 

used for provide quick and easy observational postural analyses for whole body activities. The body segments are 
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divided and coded in respect to their reference planes individually. REBA has a scoring system. The scores are 

given body parts in respect to their angular positions, exertions, type of movement or action, repetition, and 

coupling. After the data for each region is collected and scored, tables on the form are then used to compile the 

risk factor variables. Force or load score use for table A score and coupling score use for table B score. And then 

help with table A and table B score, table C score is found. Activity core is added to table C score.  Finally REBA 

score is determined. 

 

Visual records of workers were divided parts which long five minutes for determining body parts score. 

Then repeated harvest positions were determined and taken screenshots. To determine body part position 

this screen shot pictures are attached as background image at AutoCAD package program. Then reference 

lines are drawn and measured angels (Figure 3).  
 

 
Figure 3. Reference lines and measuring angels of body parts  

 

3. RESULTS  

Estimated REBA scores from visual records of subjects are shown on diagram. REBA score is found nine. That 

means working with power tiller have been at high risk level in terms of working posture.  

 

Figure 4. Body map for Body Part Discomfort Score (BPDS) 

REBA results pointed to demand of changes at working posture and decrease weight which affected workers. 

According to body part discomfort scores which are shown at Figure 5, subjects are perceived more strain at lower 

back, knees, lower arm and hands respectively.  
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Figure 5. Body map for Body Part Discomfort Score (BPDS) 

For BPDS method, five points is accepted as moderate discomfort level. Analyses showed that, working with 

power tiller caused exertion more than moderate discomfort level. Therefore, changes should be done which have 

been affected working postures.  

4. DISCUSSION 

REBA score showed that working with power tiller needs investigate and changes. Because working position is 

unsuitable in terms of working posture. That has been arisen from mostly bending trunk and neck position. When 

carried weight is heavier than 10 kg, REBA score have been increased naturally. 

Looking from the viewpoint of BPDS, bending trunk position should be lead to exertion at lower back. Walking 

behind the power tiller on cultivated land should be cause at legs and knees. When working with power tiller, 

weight of machine have been caused strain at lower arm, hands and lower back. Because of these reasons, subjects 

complained from strain these four body parts. 

When the results are evaluated REBA and BPDS methods are determined strain at same body parts, generally. For 

this reason, REBA and BPDS methods are useful for rapid assessments for working posture when whole body 

parts or upper and lower extremities. 

5. CONCLUSION 

According to body part discomfort score, all workers suffered from lower back, lower arm, hands and knees. 

REBA scores showed that working with power tiller have been at high risk level in terms of working posture. 

Also there is a similarity between REBA posture scores and body part discomfort scores. Most perceived 

discomfort at lower back and knees. At REBA higher scores are given for trunk and legs. 

Beside of findings, power tillers should be designed with respect to ergonomic criteria. The type of handling angle 

and the height of handle bars might be adjustable for users who have different anthropometric features. Also one 

or two support wheel could be mounted to decrease the force for operate power tillers. 

 

REFERENCES 

TUIK, 2016. Statistics of Agricultural Enterprises Structure. Available at: www.tuik.gov.tr[28.11.2017] 

0

1

2

3

4

5

6

7

Lower back Lower arm Hands Knees

6.5
5.9

5.2

6.3

Body Parts



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                          2137 

 

 

Müller, M. De L. and Coetsee, M. F., 2008. Physiological demands and working efficiency of sugarcane cutters 

in harvesting burnt and unburnt cane, International Journal of Industrial Ergonomics 38: 314-320, Elsevier 

Publishing. 

Kromer K., Kromer H., Kromer – Elbert K., 2001. Ergonomics – How To Design For Ease And Efficiency Second 

Edition. Prentice Hall Inc. 

Meyer, R.H. and Radwin, R.G. 2007. Comparison of Stoop Versus Prone Postures for A Simulated Agricultural 

Harvesting Task, Applied Ergonomics 38:549-555. 

Tiwari, S. and Gite, L.P., 2006. Evaluation of work-rest schedules during operation of a rotary power tiller. 

International Journal of Industrial Ergonomics, 36: 203-210, Elsevier Publishing. 

Ojha, P. and Kwatra S. 2014. An ergonomic study on the assessment of work related musculoskeletal disorder 

risks among agriculture workers of Uttarakhand, India. International Journal of Scientific & Engineering 

Research, 5(1):188-191 

Sam B. and Kathirvel K., 2008. Assessment of Postural Discomfort During Power Tiller Operation. Agricultural 

Mechanization in Asia, Africa and Latin America 39(1): 14-23, Japan. 

S. Hignett and L. McAtamney. 2000. Rapid Entire Body Assessment (RE-BA),” Applied Ergonomics, 31: 201- 

205. 

  



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                          2138 

 

 

Activity test of Ti-pillared bentonites for the catalytic wet peroxide oxidation 

 

Funda Turgut Başoğlu  

 

Gazi University, Engineering Faculty, Chemical Engineering Department, 06570 Ankara, Turkey  

 

tfunda@gazi.edu.tr 

 

Abstract 

Ti-pillared bentonite (Ti-PB) using bentonite from the Middle Anatolia region (Hançılı) was synthesized. Iron or 

copper was impregnated to Ti-PB from the solution and subsequent cerium incorporation was done by wet 

impregnation. The Ti-PB showed a negligible amount of activity, reaching a phenol conversion of approximately 

40 % while Fe and Ce-Fe containing samples showed around 50 % conversion even at low reaction time. The 

conversion reached to approximately 90 % in an hour and the completion of reaction was reached at 2 hours 

reaction time for Fe and Ce-Fe containing samples. An increase of reaction temperature rised the conversion of 

phenol. Iron impregnated Ti-PB catalyst gave approximately 100 % conversion at 60 minutes. The total organic 

carbon (TOC) conversion reached to 58 % by iron impregnated Ti-PB at 4 hours and presence of cerium together 

with iron caused an increase in that value to 62 %. The value was reduced by half for the sample containing both 

cerium and copper.  

Keywords: Ti-pillared bentonite, metal impregnation, catalytic wet peroxide oxidation  

 
1. INTRODUCTION 

Pillared inter-layered clays (PILCs) are formed by intercalation of metal polycations into the interlayer space of 

smectite clays (Gil et al., 2011; Bergaya et al., 2011). While the presence of using polyoxycations of titanium in 

the structure gives photocatalytic property, improvement in the thermal strength in the pillar agent and catalytic 

properties are provided by using mixed metal (Tomul et al., 2016; Bineesh et al., 2011; Carriazo et al., 2010). 

Phenol and its derivatives which are applied in various industrial processes as raw materials are toxic even at low 

concentrations to living organisms. Treatment of phenolic wastewater by using catalytic wet peroxide oxidation 

(CWPO) is one of the most effective, environmentally friendly and economical advanced oxidation process. In 

CWPO, phenols are converted to water, carbon dioxide and salts. Transition metals and their complexes such as 

Fe, Cu and Mn and other metals such as Si, Al and Ti based catalysts have been typically used either in their pure 

oxide forms or their oxide forms on a micro/mesoporous support such as ZSM-5, Y5, SBA-15, pillared clay or 

activated carbon (Galeano et al., 2014; Mnasri Ghnimi and Frini-Srasra, 2015). Titanium based catalysts were 

used in photocatalytic oxidation of phenol in cooperation with UV-light to irradiate the reaction medium (Dougna 

et al., 2015; Khraisheh et al., 2012).  

In the current study, the activities of different combinations of cerium, iron, copper impregnated titanium pillared 

bentonites in photocatalytic wet peroxide oxidation of phenol were investigated. 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1. Synthesis of pillared layered bentonites (PBs) 

All of the chemicals were of laboratory reagent grade. The bentonite from Hançılı (HB) was used. The 

physicochemical and mineralogical properties of the starting bentonite were previously reported by Turgut 

Basoglu and Balci’s work (Turgut Basoglu and Balci, 2010). The bentonite suspension with 0.2 % mass 

percentages was swelled for 24 hours at room temperature and the synthesis of Ti-PB was carried out using some 

of advantages of the recipe suggested by Arfaoui et al., 2006. Titanium (IV) chloride (TiCl4) as titanium source 

was used with the Ti/clay ratio of 10 mmol/g. The intercalated bentonites were dried for 5 days at room 

temperature, and then calcination was performed at either 300 °C or 500 °C for 3 hours. The Fe@Ti-PB and 

Cu@Ti-PB samples were obtained by the impregnation from 100 cm3 of metal solution (Fe(NO3)3.9H2O or 
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Cu(NO3).3H2O) to Ti-PB calcined at 300 °C, with a 2 mmol/gram solid (Chmielarz et al., 2011). The suspension 

treated at 60 °C for 3 hours under stirring was centrifuged and the obtained solids were washed, dried at room 

temperature and then calcined at 500 °C. The wet impregnation of cerium to 1 gram of these PBs was done using 

0.02 M Ce(NO3)3.6H2O solution (Cew-Fe@Ti-PB, Cew-Cu@Ti-PB ). 

2.2. Catalytic wet peroxide oxidation of phenol 

Ti-PB, Fe@Ti-PB, Cu@Ti-PB, Cew-Fe@Ti-PB, Cew-Cu@Ti-PB were tested in phenol removal by photocatalytic 

wet peroxide oxidation of phenol. A represented synthetic wastewater with 50 mg/L phenol solution was used. 

The ratio of H2O2/phenol = 16 was used. The oxidation was performed in a 250 cm3 reaction system equipped with 

a magnetic stirrer and under UV lamp (with wavelength of 254 nm). The distance between the solution and UV 

source was kept constant at 15 cm in all of the experiments. The solid catalyst (0.5 g) was introduced into 100 cm3 

of an aqueous phenol solution under continuous stirring. The reaction was carried out either at 30 °C or 50 °C and 

pH of reaction media was setted as either 3.7 or 5.0. The hydrogen peroxide solution of 0.1 M, was then added 

within 5 minutes. Around 1 cm3 of samples were drawn at certain time intervals and were filtered through a filter 

and analysed with a Shimadzu Prominence model High Performance Liquid Chromatography (HPLC). Total 

organic carbon (TOC) of some final reaction mixtures was measured on a Shimadzu model VCPN carbon analyser 

(combustion method). The iron and copper analyses in the reaction mixture were also performed by atomic 

absorption spectrometry on a Philips PU9200X Atomic Spectrometer, to analyse the leaching possibility of the 

active metals at the final reaction mixture.  

 
 

Figure 40.  Phenol conversion of pillared bentonites at T = 30 °C and pH = 3.7 under    

       atmospheric pressure with an initial phenol concentration 50 mg/L. 
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Figure 2.  Phenol conversion of Fe@Ti-PB and Cew-Cu@Ti-PB at atmospheric pressure with 50 mg/L 

phenol A) at different temperatures, pH = 3.7 B) at different pH values, T = 30 °C. 

 

 

3. RESULTS  

Catalytic activities of the Ti-PB, Fe@Ti-PB, Cu@Ti-PB, Cew-Fe@Ti-PB, Cew-Cu@Ti-PB samples were 

evaluated for photocatalytic wet peroxide oxidation of phenol and the phenol conversions and TOC conversions 

are tabulated in Table 1. To investigate the stability of Fe@Ti-PB or Cu@Ti-PB with respect to the metal leaching 

under severe acidic condition, concentration of dissolved iron or copper in the reaction solution was analysed and 

tabulated in Table 1. 

 

Table 1. Phenol and TOC conversion percentages, metal contents in reaction solution at 240 minutes for pillared 

samples.  

Samples Phenol  

conversion (%) 

TOC  

conversion (%) 

Fe or Cu concentrations in reaction 

solution (mg/L) 

Ti-PB 43 - - 

Fe@Ti-PB 100 58 0.87 ±0 .02 

Fe@Ti-PB, T=50 °C 100 60 0.39 ± 0.02 

Fe@Ti-PB, pH=5.0 100 60 0.15 ± 0.02 

Cew-Fe@Ti-PB 100 62 0.45 ±0 .02 

Cew-Cu@Ti-PB, T=50 °C 70 30 2.88  0.02 
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4. DISCUSSION 

The Ti-PB showed a negligible amount of activity, reaching a phenol conversion of approximately 40 % while Fe 

and Ce-Fe containing samples showed around 50 % conversion even at low reaction time. The conversion reached 

to approximately 90 % in an hour and the completion of reaction was reached at 2 hours reaction time for these 

samples. The other catalysts gave approximately 45 % conversion values (Figure 1).  

 

The variation of phenol conversions of Fe@Ti-PB and Cew-Cu@Ti-PB samples at different pH and different 

temperatures are given in Figure 2. The conversion of phenol via photocatalytic oxidation increased significantly 

by a rise of temperature. When the reaction temperature was 50 °C, Fe@Ti-PB catalyst gave approximately 90 % 

conversion at 30 minutes and approximately 100 % conversion at 60 minutes. However an increase of pH resulted 

in a decrease in the conversion value of Fe@Ti-PB, while around 30 % increase was obtained for Cew-Cu@Ti-PB 

after reaching the reaction time of 90 minutes. Because copper is less sensitive than iron to changes in a pH value, 

the copper containing catalysts are able to hold their activity in a wider pH range (Yip et al., 2005). 

 

The complete mineralisation (oxidation to CO2 + H2O) was not achieved in all of the samples. The TOC conversion 

reached to 58 % by Fe@Ti-PB at 4 hours and presence of cerium together with iron caused an increase in that 

value to 62 %. The value was reduced by half for the sample containing both cerium and copper (Table 1). To 

investigate the stability of Fe@Ti-PB or Cu@Ti-PB with respect to the metal leaching under severe acidic 

condition, concentration of dissolved iron or copper in the reaction solution was analysed and tabulated in Table 

1. The leaching of metals was observed at low values and the stability of iron was found six times higher than the 

copper in the catalyst structure.  

 

Studies involving pillared clays in phenol oxidation have been reported (Carriazo et al., 2010; Mnasri Ghnimi and 

Frini-Srasra, 2015; Carriazo et al., 2008; Sanabria et al., 2012). Carriazo et al., 2010 obtained 80 % and 90 % 

phenol conversions at 180 and 240 minutes respectively by using iron titanium pillared clay. 100 % phenol 

conversion and 60 % TOC conversion after 2 hours were obtained by using cerium and zirconium containing 

pillared clay catalyst in Mnasri Ghnimi and Frini-Srasra, 2015 study. In another study by Carriazo et al., 2008, 90 

% phenol conversion and 55 % TOC conversion values after 1 hour of reaction were obtained by using Al-Ce-Fe-

pillared clays. Similarly, Sanabria et al., 2012 achieved 70 % conversion of total phenolic compounds and TOC 

conversion (50 %) after five hours reaction time using Al-Ce-Fe-pillared clay. It was shown that high phenol and 

TOC conversion values of iron impregnated Ti-PB in phenol oxidation were obtained when compared with the 

literature.     

 

5. CONCLUSION 

Different combinations of copper, iron, cerium were successfully inserted into Ti-PB structure by the metal 

impregnation method. Ti-PB, cerium containing and iron or copper impregnated Ti-PBs were found active in the 

photocatalytic wet peroxide oxidation of phenol.  Cew-Fe@Ti-PB resulted in approximately 90 % phenol 

conversion at an hour under the experimental conditions of T = 30 °C, pH 3.7 and mcat = 5 g/L. The increase of the 

reaction temperature exhibited an increase in the phenol conversion values.  
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Özet 

 
Elektrik iletim-dağıtım şebekelerinin planlanmasında ve olumsuzlukların öngörülmesi aşamasında yük akışı 

analizi teknikleri tercih edilmektedir. Yük akışı analizlerinde çeşitli nümerik metodlar kullanılmaktadır. Nümerik 

metodlarla iletim-dağıtım sistemleri modellenerek aktif ve reaktif güç kayıpları belirlenebilmektedir. Yük akışı 

analizlerinde ise genellikle Newton-Raphson, Gauss-Seidel ve Fast Decoupled metodları kullanılmaktadır. Bu 

çalışmada klasik yük akışı teknikleri ile IEEE 14, IEEE 30 baralı sistemlerin yanı sıra 12 Baralı bir iletim hattının 

yük akış analizleri Matlab yazılımı yardımıyla gerçekleştirilerek talep edilen yüklere göre generatör güçleri, 

iterasyon sayıları, CPU süreleri ve iletim hattı üzerindeki güç kayıpları tespit edilmiştir. Farklı bara test sistemleri 

üzerinde Newton-Raphson, Gauss-Seidel ve Fast Decoupled metodları ile yük akışı analizleri yapılarak genel bir 

karşılaştırma ve değerlendirme yapılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: İletim-dağıtım hatları, yük akışı analizi, Newton-Raphson, Gauss Seidel, Fast Decoupled. 

 

 

Abstract 

 
Load flow analysis techniques are preferred in planning the electricity transmission-distribution networks and 

anticipating the adversities. Various numerical methods are used in load flow analysis. Active and reactive power 

losses can be determined by modeling transmission-distribution networks using numerical methods. Newton-

Raphson, Gauss-Seidel and Fast Decoupled methods are used in load flow analysis. IEEE 14, IEEE 30 bus test 

systems as well as a real transmission network which has 12 buses are performed with Matlab software to 

determine the generator powers, iteration numbers, CPU times and power losses on the transmission lines 

according to the requested loads. A general comparison and evaluation of the Newton-Raphson, Gauss Seidel and 

Fast Decoupled load flow analysis techniques have been made on different bus test systems. 

 
Keywords: Transmission-Distribution Lines, load flow analysis, Newton-Raphson, Gauss Seidel, Fast Decoupled. 
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1. GİRİŞ 

 

Elektrik iletim ve dağıtım hatları üzerinden enerji tüketiminde; şebekenin kontrolsüz oluşu, yüklerin ve üretimin 

gelişen yenilenebilir enerji teknolojileri ile çeşitlenmesi, önemli gerilim kararlılığı sorunlarını ortaya çıkarmıştır 

[1]. Bu sorunlar kısa, uzun veya anlık gerilim yükselmesi veya düşüşü, gerilim çentiği ve sürekli elektrik kesintisi 

şeklinde ortaya çıkabilmektedir. Bu sorunları öngörebilmek ve çözüm üretebilmek için güç sistemleri üzerinde 

çeşitli matematiksel hesaplamalarla çözümler üretilmekteydi. Günümüzde bilgisayar teknolojilerinin gelişmesi 

sonucu önceki yöntemler yerini sayısal analiz metodlarına bırakmıştır [1, 2]. Güç sistemlerinin sayısal 

analizlerinde bara türlerinin ve bilgilerinin bilinmesi gerekmektedir. Bara sistemlerinde; salınım barası (V-δ), 

üretim barası (P-V) ve yük (P-Q) üç farklı bara kodlamaları kullanılmaktadır. Üretim ve salınım baralarından yük 

baralarına doğru bir güç akışı problemi Newton Raphson, Gauss-Seidel ve Fast Decoupled sayısal analiz teknikleri 

ile çözümlenebilmektedir [2]. Bu sayısal analiz metodları ile baralara ait gerilim genlik bilgileri, faz açıları, aktif 

reaktif güç bilgileri, baralar arası iletim hattı üzerindeki güç kayıpları ve salınım barası üzerinden enjekte edilmesi 

gereken güç miktarları çeşitli iterasyon sayıları sonucu tespit edilebilmektedir [2, 3]. Sayısal analiz teknikleri ile 

yapılan çalışmalar incelendiğinde; Vijayvargia ve arkadaşları IEEE 6, 9, 14, 30 ve 57 bara test sistemleri ile bara 

gerilim genlikleri, aktif ve reaktif güç değerleri ve iterasyon sayılarını karşılaştırmalı olarak her üç metodla 

değerlendirerek, Newton Raphson metodunun diğerlerine göre güç kayıpları konusunda daha iyi sonuç verdiği 

Gauss-Seidel metodunun iterasyon sayısının Fast Decoupled ve Newton Rapsona göre çok fazla çıktığını 

belirlemişlerdir [3]. Sereeter ve arkadaşları Newton Raphson metodunu kullanarak ve bu metoda katkı sağlayarak 

metodun daha hızlı çalışmasına yönelik sunduğu önerinin dağıtık üretimli üç fazlı dengesiz yüklerin bağlandığı 

güç sistemlerinde tercih edilebileceğini vurgulamıştır [4]. Alam ve arkadaşları Newton Raphson ve Jacobi matrisi 

kullanımı ile bir algoritma geliştirerek IEEE 34 bara test sistemi üzerinde gerilim profilinin iyileştirilmesi 

amaçlanan çalışmada, yük talebinin düşük olduğu durumlarda santralin devreye girmesi sonucu oluşan gerilim 

yükselmesi problemlerini inceleyerek dağıtık üretim gerilim dengesizliği sorunlarını % 42.46 oranında 

iyileştirmiştir [5]. Literatür geneli bakıldığında; gerilim profilinin iyileştirilmesi, dağıtık üretim sonucu oluşan 

sorunlara çözümler getirilmesi, iletim hattı kayıplarının azaltılması için iteratif analiz sistemlerinin genel olarak 

IEEE bara test sistemleri üzerinde farklı sayısal analiz metodlarının kullanımı ile oluşan verilerin karşılaştırması 

yapılmıştır. [6, 7-17]. Elde edilen bu verilerin değerlendirilmesi sonucunda güç sistemi hakkında yorum 

yapılabilmesi kolaylaşmaktadır. Güç sistemlerinin kapasite ve fiziki şartlarının gelecek planlamasında yapılan 

analizler ana dayanak noktasını oluşturmaktadır. Yapılan birçok çalışmada güvenilirlik ve karşılaştırma açısından 

genellikle farklı bara sayısına sahip IEEE bara test sistemlerinin tercih edildiği belirlenmiştir [4-24]. Yapılan bu 

çalışmada; Türkiye yerel bir dağıtım firmasına ait 60 km uzunluğunda TR12 baralı radyal bir güç sisteminin 

yanında IEEE 14 ve IEEE 30 bara test sistemleri Gauss Seidel, Newton Raphson ve Fast Decoupled analiz 

metodlarıyla değerlendirilmiştir. Çalışma sonucunda iterasyon sayıları, gerçekleşme süreleri, üretilen, tüketilen ve 
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kayba uğrayan aktif ve reaktif güç bilgileri kullanılarak bu üç metodun birbirlerine olan avantaj ve dezavantajları 

belirlenmiştir. 

 

2. YÜK AKIŞ ANALİZİ TEKNİKLERİ 

 

Güç sistemlerinin yük akışı analizlerinde klasik metod olarak adlandırılan Newton-Raphson, Gauss Seidel ve Fast 

Decoupled metodları kullanılmaya devam etmektedir. Daha düşük iterasyon sayısı sonunda yakınsaması ve elde 

edilen sonuçların güvenirliği sebebiyle Newton Raphson metodu genel olarak birçok çalışmada tercih edilmektedir 

[18]. Yük akış analizini gerçekleştirebilmek için üç farklı bara tipinde dört farklı büyüklük bilinmesi analizi 

mümkün hale getirmektedir. Bara tipleri ele alındığında sanal olarak daha sonradan güç sistemine konumlandırılan 

salınım barasında genlik (V) ve faz açısı (δ), generatör ya da santral baralarında ise üretilen aktif güç (P) ve gerilim 

(V), yük baralarında ise tüketilen aktif güç (P) ve reaktif güç (Q) bilinmelidir. Sonrasında bara ve hat bilgilerinin 

olduğu bara bilgi sistemi oluşturulur.  

 

2.1 Newton Raphson Metodu 

 

Newton Raphson metodu yük akışı analizi tekniklerinde en çok tercih edilen analiz tekniklerindendir [19]. Bu 

metod temel yük akışı problemlerinde kullanılmak üzere 1959’da Van Ness tarafından önerildi [20]. Güç 

sistemlerinde Newton Raphson metodu iki veya daha fazla bilinmeyeni olan doğrusal eşitliklerde Jacobi matrisini 

kullanarak gerilim ve açısını, aktif ve reaktif güç aralıklarını, belirlenen hata payından küçük oluncaya dek 

tekrarlamalı olarak sürdürüp kararlı sonucu buluncaya dek belirlenen iterasyon limitini aşmadan devam ettiren bir 

sayısal analiz türüdür [21].  NR metodunda matematiksel eşitlik f(x) olarak tanımlandığında; denklemde i sayıda 

çözüm belirtilen εa hata payından (tolerans değeri) küçük sonuçlar elde edilene kadar çözümlenir. 

Denklem  

 

xi+1 = xi‐
f(xi)

f'(xi)
  (1) 

 

|εa| = |
xi+1‐xi

xi+1
| . 100 (2) 

 

Bara sayısı n olan güç sisteminde i isimli baradaki aktif ve reaktif güç formülleri aşağıda verilmektedir. 

 

Pi(Aktif güç) = |Vi| ∑ |Vk|
n
k=1 |Yik| cos(θik + δk‐δi), i = 1,2, … , n (3) 

 

Qi(Reaktif güç) = |Vi| ∑ |Vk|
n
k=1 |Yik| sin(θik + δk‐δi), i = 1,2,… , n (4) 
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Denklem (3) ve (4) taylor serisine açılır yüksek mertebe kısmi türevler dikkate alınmadığında Denklem (5)’te 

Jacobi matrisi elde edilir [22]. 

 

[
∆P
∆Q
] = |

J1 J2
J3 J4

| [
∆δ
∆|V|

] (5) 

 

Bu eşitliklerde, Jacobian matrisi aktif ve reaktif güç değerlerindeki küçük değişimler ile gerilim-açı arasındaki 

değişimleri göstermektedir. Ayrıca, 1 numaralı bara salınım barası olarak farz edilir ve salınım barasının gerilim 

ve açısı dahil edilmez. 

 

∆Pi
(k) = Pi

(tahmin)‐Pi
(k)

  (6) 

 

∆Qi
(k) = Qi

(tahmin)‐Qi
(k) (7) 

 

|δi
(k+1)| = |δi

(k)
| ‐∆ |δi

(k)
| (8) 

 

|Vi
(k+1)| = |Vi

(k)
| ‐∆ |Vi

(k)
| (9) 

 

Denklem (6), (7)’deki ∆Pi
(k)

ve ∆Qi
(k)

 hesaplanan değerler ile tahmin değerleri arasındaki farkı temsil eder. 

Baralara ait elde edilen sonraki gerilim değerlerinin temsili Denklem (8), (9)’de verilmektedir. 

 

2.2 Gauss Seidel Metodu 

 

Gauss eliminasyon yönteminin doğrusal denklemlerin çözümünde uygulanması ilk defa 1855’te Carl Friedrich 

Gauss tarafından önerildi. Bu metod Newton Raphson’dan farklı olarak doğrusal olmayan eşitsizliklerin çözümü 

amacıyla Gauss tekniğinin uygulanması sonucu elde edilmiştir. Bu metodla güç sistemine ait n adet baranın 

gerilimlerinin her iterasyonda yeni değerler elde edilerek eski değere olan farkının sapma yüzdesinden küçük olana 

kadar sürdürülmesi prensibine dayanmaktadır [22]. Denklem (11),(12)’de baralara ait güçlerden i nolu bara gerilim 

ve akım değerleri hesaplamaları gerçekleştirilir. 

 

Ii =
Pi‐JQi

V
İ
* , i = 1,2, … , n (10) 
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Vi =
1

Yii
[Ii‐ ∑ YikVk

n
k=1
k≠i

] i = 1,2, … , n (11) 

 

Denklem  (10)’da 𝑃𝑖 bara aktif gücünü, 𝑄𝑖 bara reaktif gücünü ve 𝑉𝑖∗ i barasına karşılık gelen son hesaplanan 

gerilim değerini 𝐼𝑖  ise bara akımını, ifade etmektedir. Denklem (11)’da ise, 𝑌𝑖𝑖 baraların özadmintansını, 𝑉𝑖 bara 

gerilimini, 𝑌𝑖𝑘 i ve k baraları arası admintansı ve 𝑉𝑘 i nolu bara için en son hesaplanan gerilim değerini temsil 

etmektedir [23]. Denklem (9), Denklem (11)’de yerine konularak elde edilen değerler Denklem (12)’de her 

iterasyonda kullanılır. 

 

Vi =
1

Yii
[
Pi‐JQi

V
İ
* ‐ ∑ YikVk

n
k=1
k≠i

] i = 1,2, … , n (12) 

 

2.3 Fast Decoupled Metodu 

 

Bu metodda Newton Raphson’da kullanılan Jacobi matrislerinde yapılan değişikliklerle eşitsizliklerin çözümünde 

hızlandırma esastır. Bu teknik ile aktif güç ile gerilim ilişkilendirilirken, reaktif güç ile faz açısı birbirine 

irtibatlıdır. Denklem (13), (14)’te değiştirilmiş Jacobi matrisleri;  Fast Decoupled metodunun hesaplama süresini 

kısaltırken bazı dezavantajlı durumları da ortaya çıkarabilmektedir [22] [24]. 

 

J1(i)∆δ(i) = ∆P(i) (13) 

 

J4(i)∆V(i) = ∆Q(i) (14) 

3. YÜK AKIŞ ANALİZLERİNİN BİLGİSAYAR DESTEKLİ GERÇEKLEŞTİRİLMESİ 

 

Yapılan çalışmada, IEEE 14, IEEE 30 ve TR12 baraları kullanılarak Newton Raphson, Gauss Seidel ve Fast 

Decoupled klasik yük akış analiz metodları uygulaması Matlab yazılımı ortamında gerçekleştirilmiştir. Her bir 

bara test sisteminde ve analiz metodunda Tolerans değerleri sırasıyla 0.01, 0.01, 0,001, 0,0001 atanmıştır. Verilen 

tolerans değerlerine göre iterasyon (tekrar) sayıları Tablo 1’de verilmektedir. Tabloda görüldüğü gibi tolerans 

değeri azalırken iterasyon sayılarında artış olduğu belirlenmiştir. En belirgin ve kararlı iterasyon sayısını ve 

sonucunu Newton Raphson metodu sağlamıştır. 
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Tablo 1. Analiz metodlarına göre İterasyon (tekrar) sayıları  

 

Verilen tolerans değerlerine göre CPU hesaplama süreleri Tablo 2’de verilmektedir. Tabloda görüldüğü gibi 

tolerans 0,1’den 0,0001’e doğru azalırken Newton Raphson metodunda süre farkı minimumda kalırken, diğer 

metodlarda iterasyon sayısına bağlı süre artış göstermiştir. Hesaplama süreleri göz önünde bulundurulduğunda en 

belirgin ve kararlı sonucu Newton Raphson metodu sağlamıştır. Gauss Seidel metodunda aynı tolerans değerinde 

bara sayısı ile süre artış göstermektedir. Fast Decoupled metodunun ise kararlılığı ölçülememiştir. 

 

 

Tablo 2. Analiz metodlarına göre CPU hesaplama süreleri  

 

Tablo (3)’te farklı tolerans değerleri için her bir test sistemindeki yük akış analizi metodları ile hesap edilen iletim 

hattı toplam aktif ve reaktif güç kayıpları verilmiştir. 

 

 

Tablo 3. Analiz metodlarına göre iletim hattı toplam güç kayıpları 

 

Newton R Gauss S Fast D Newton R Gauss S Fast D Newton R Gauss S Fast D Newton R Gauss S Fast D

TR 12 BARA 3 2 ***** 3 211 ***** 3 692 ***** 3 ***** *****

IEEE 14 BARA 1 1 1 2 2 2 2 4 3 2 8 5

IEEE 30 BARA 1 1 1 2 7 3 2 69 3 3 155 6

Tolerans Değeri=0,1Bara Tipi Tolerans Değeri=0,01

İterasyon Sayıları

Tolerans Değeri=0,0001Tolerans Değeri=0,001

Newton R Gauss S Fast D Newton R Gauss S Fast D Newton R Gauss S Fast D Newton R Gauss S Fast D

TR 12 BARA 0.01600 0.01500 ***** 0.01600 0.14100 ***** 0.01600 0.40700 ***** 0.01600 ***** *****

IEEE 14 BARA 0.06300 0.07500 0.17200 0.01600 0.01600 0.03200 0.01600 0.01800 0.01500 0.01600 0.01600 0.01600

IEEE 30 BARA 0.04700 0.08600 0.19800 0.01600 0.01600 0.01500 0.01600 0.14100 0.01500 0.01600 0.26600 0.01600

Tolerans Değeri=0,001Tolerans Değeri=0,1

CPU Süresi (s) 

Bara Tipi Tolerans Değeri=0,01 Tolerans Değeri=0,0001

MW Mvar MW Mvar MW Mvar

0,1 0.66010 0.14882 0.22854 0.03727 ***** *****

0,01 0.66010 0.14882 0.91305 0.20803 ***** *****

0,001 0.66010 0.14882 0.61525 0.13906 ***** *****

0,0001 0.66010 0.14882 **** **** ***** *****

0,1 13.39697 54.49823 13.39697 54.49823 13.39697 54.49823

0,01 13.39311 54.53766 13.38868 54.52157 13.40638 54.57065

0,001 13.39311 54.53766 13.39168 54.53394 13.39324 54.53858

0,0001 13.39311 54.53766 13.39297 54.53683 13.39330 54.53828

0,1 18.25820 70.08465 18.25820 70.08465 18.25820 70.08465

0,01 17.55477 67.67845 18.01541 69.45221 17.55747 67.68784

0,001 17.55477 67.67845 17.63547 68.00660 17.55747 67.68784

0,0001 17.55695 67.68605 17.56449 67.71679 17.55697 67.68611

IEEE 30 BARA

Gauss S Fast D

İletim Hattı Kayıpları

TR 12 BARA

IEEE 14 BARA

Bara Tipi
Tolerans 

Değeri
Newton R
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Her bir test sisteminde, Gauss-Seidel metodu tolerans değeri azaldıkça aktif ve reaktif güç kayıplarının arttığı, 

Tüm bara test sistemlerinde tüm tolerans değerleri içinde Newton-Raphson tekniğinde aktif ve reaktif güç kayıpları 

değişmediği, Gauss-Seidel metodunda ise tolerans değeri azaldıkça aktif ve reaktif güç kayıplarının %1 – 10 

arasında azaldığı gözlenmiştir. 

TR12, IEEE 14 ve IEEE 30 bara test sistemleri üzerinde yapılan üç farklı analiz tekniği karşılaştırması ile aktarılan, 

toplam üretilen toplam tüketilen aktif ve reaktif güç değerleri Tablo 4,5 ve 6’da verilmiştir. Buna göre Newton-

Raphson, Gauss-Seidel ve Fast Decoupled metodları için baralardaki yük taleplerine göre generatörlerin ürettiği 

güç değerleri radyal sistem olan TR 12 bara haricinde diğer bara sistemlerinde benzer sonuçları işaret etmiştir. 

Tolerans değerleri küçüldüğünde TR12 bara da Gauss Seidel metodunda oldukça fazla iterasyon sayısı oluşmuştur. 

Ayrıca kısmi olarak Gauss Seidel ve Fast Decoupled metodları yakınsama yapamamışlardır. 

 

 

Tablo 4. Newton Raphson metodu ile aktarılan, toplam üretilen ve yüklerin talep ettiği güçler 

 

 

MW Mvar MW Mvar MW Mvar

0,1 0.64645 0.14396 5.64645 1.43396 5.00000 1.29000

0,01 0.64645 0.14396 5.64645 1.43396 5.00000 1.29000

0,001 0.64645 0.14396 5.64645 1.43396 5.00000 1.29000

0,0001 0.64645 0.14396 5.64645 1.43396 5.00000 1.29000

0,1 13.34639 6.60613 272.34639 80.10613 259.00000 73.50000

0,01 13.39165 8.93142 272.39165 82.43142 259.00000 73.50000

0,001 13.39165 8.93142 272.39165 82.43142 259.00000 73.50000

0,0001 13.39165 8.93142 272.39165 82.43142 259.00000 73.50000

0,1 25.44916 9.82776 308.84916 136.02776 283.40000 126.2000

0,01 17.53526 7.68461 300.93526 133.88461 283.40000 126.2000

0,001 17.53526 7.68461 300.93526 133.88461 283.40000 126.2000

0,0001 17.55695 7.72980 300.95695 133.92980 283.40000 126.2000

TR 12 BARA

IEEE 14 BARA

IEEE 30 BARA

Bara Tipi
Tolerans 

Değeri

Newton Raphson

Aktarılan Güç T. Üretilen Güç Yük

MW Mvar MW Mvar MW Mvar

-6.13141 -0.5168 -1.13141 0.77319 5.00000 1.29000

1.70330 -1.5159 6.70330 -0.22586 5.00000 1.29000

0.44615 0.0604 5.44615 1.35040 5.00000 1.29000

***** ***** ***** ***** 5.00000 1.29000

13.34639 6.6061 272.34639 80.10613 259.00000 73.50000

13.34947 8.1630 272.34947 81.66304 259.00000 73.50000

13.37733 8.8117 272.37733 82.31171 259.00000 73.50000

13.39070 8.9112 272.39070 82.41116 259.00000 73.50000

25.44916 9.8278 308.84916 136.02776 283.40000 126.2000

21.79186 8.7805 305.19186 134.98051 283.40000 126.2000

18.27127 7.8023 301.67127 134.00227 283.40000 126.2000

17.62584 7.7350 301.02584 133.93502 283.40000 126.2000

Bara Tipi

TR 12 BARA

IEEE 14 BARA

IEEE 30 BARA

Gauss Seidel

Aktarılan Güç Üretilen Güç Yük
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Tablo 5. Gauss Seidel metodu ile aktarılan, toplam üretilen ve yüklerin talep ettiği güçler 

 

 

Tablo 6. Fast Decoupled metodu ile aktarılan, toplam üretilen ve yüklerin talep ettiği güçler  

 

4. SONUÇ 

 

Bu çalışmada, IEEE 14, 30 ve TR12 bara test sistemleri Matlab yazılımı ortamında kullanılarak, Newton-Raphson, 

Gauss-Seidel ve Fast Decoupled metodları yardımıyla dört farklı tolerans aralıklarında yük akış analizleri 

yapılmıştır. Elde edilen iterasyon sayısı, hesaplama süreleri, iletim hattı kayıpları, üretilen, tüketilen ve aktarılan 

güçlerin tablolama işlemleri gerçekleştirilerek sonuçları karşılaştırılmıştır. Yapılan yük akışı analizleri 

neticesinde; kararlılık ve güvenilirlik açısından Newton Raphson metodu diğerlerine göre daha avantajlı 

bulunmuştur. Tolerans değerleri azaldıkça Gauss Seidel metodu iterasyon değerleri oldukça fazlalaşmıştır. Bara 

sayısı arttıkça TR12 hariç her üç metodda de iterasyon sayıları artmaktadır. Hesaplama süresi bakımından Newton 

Raphson ve Fast Decoupled benzer sürede sonuç verirken, Gauss Seidel metodu diğerlerine göre daha geç 

hesaplamıştır. Yakınsama hızı bakımından Newton-Raphson diğer metodlara göre kararlıdır. Tüm metodlarda yük 

akış analizi sonucu baralardaki yük taleplerine göre generatörlerin ürettiği güçler birbirine yakın değerler olarak 

hesaplanmıştır. Fast Decoupled metodunda TR12 test sisteminin radyal oluşu nedeniyle iletim hattının R/X 

oranının yüksek olması sonucu yakınsama yapılamamıştır. Gauss-Seidel metotunda iterasyon sayısının çok fazla 

olması ve tolerans değeri azaldıkça kayıpların kısmen artması nedenleriyle tüm bara test sistemleri için en iyi 

sonuçlar Newton-Raphson metodu tarafından elde edilmiştir. Sonuç olarak TR12 Radyal bara test sisteminde 

hattın R/X oranının 1’den büyük olması durumunda da en kararlı analizler Newton Raphson metodu ile elde 

edilmiştir. Çalışmanın motivasyonu olarak; güç sistemlerinde kararlılık amaçlı güç ve gerilim optimizasyon 

çalışmalarında Newton Raphson metodu tercih edilecektir. 

  

MW Mvar MW Mvar MW Mvar

***** ***** ***** ***** 5.00000 1.29000

***** ***** ***** ***** 5.00000 1.29000

***** ***** ***** ***** 5.00000 1.29000

***** ***** ***** ***** 5.00000 1.29000

13.34639 6.6061 272.34639 80.10613 259.00000 73.50000

13.41002 8.8082 272.41002 82.30822 259.00000 73.50000

13.39875 8.9375 272.39875 82.43754 259.00000 73.50000

13.39306 8.9402 272.39306 82.44024 259.00000 73.50000

25.44916 9.82776 308.84916 136.02776 283.40000 126.2000

17.56159 7.69079 300.96159 133.89079 283.40000 126.2000

17.56159 7.69079 300.96159 133.89079 283.40000 126.2000

17.55654 7.73008 300.95654 133.93008 283.40000 126.2000

TR 12 BARA

IEEE 14 BARA

IEEE 30 BARA

Fast Decoupled

Aktarılan Güç Üretilen Güç YükBara Tipi
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Özet 

Orta yoğunluklu lif levhalar (MDF) günümüzde yüksek miktarlarda üretilen ve en yaygın kullanılan ahşap esaslı 

levhalardan biridir. Diğer levha ürünlerinde de olduğu gibi MDF üretiminde de hammadde ve üretim 

parametrelerinin birçoğu kontrol edilerek alternatiflerine göre daha üstün, düşük maliyetli ve kaliteli ürün elde 

edilmesi amaçlanmaktadır. MDF’lerin nihai ürün kalitesini ve kullanım yerindeki performansını birçok faktör 

etkileyebilmektedir. Genel olarak MDF üretiminde fiziksel ve mekanik özellikler üzerinde hammaddeye bağlı 

faktörler, üretim parametreleri ve teknolojisi ile levha özelliklerine ilişkin faktörler etkili olmaktadır. Bu çalışmada 

MDF üretiminde fiziksel ve mekanik özellikler üzerinde etkili olan önemli faktörler değerlendirilmiştir. 

Anahtar kelimeler: MDF, lif levha, fiziksel ve mekanik özellikler, hammadde 

 

1. GİRİŞ 

Ahşap esaslı levha ürünleri masif malzemeye göre bazı avantajlara sahip olup, günümüzde birçok farklı alanda 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Levha ürünlerinin masif malzemeye göre en önemli avantajlarının başında üretim 

aşamalarının ve bu aşamalarda kullanılan değişkenlerin kontrol edilebilmesi gelmektedir. Bu sayede levha 

ürünlerinin kusurlarını gidermek ve istenilen kalitedeki ürünü elde etmek mümkün olmaktadır. Lif levha odun ve 

diğer lignoselülozik hammaddelerden elde edilen liflerin doğal yapışma özelliklerinden yararlanarak veya ilave 

bir yapıştırıcı madde kullanarak elde edilen levha taslağının kurutulup preslenmesiyle elde edilen levha çeşididir 

(Eroğlu ve Usta, 2000). Orta yoğunluklu lif levha (MDF) günümüzde yaygın olarak üretilen ve özellikle mobilya 

alanında yoğun bir şekilde kullanılan ahşap esaslı levha ürünlerinin başında gelmektedir. Ülkemizde faaliyet 

gösteren ahşap esaslı levha işletmelerinin büyük bir kısmı üretilen miktar ve ürün kalitesi olarak dünyada ve 

Avrupa’da önemli tesisler arasında yer almakta olup, ülkemiz ahşap bazlı levha üretim sektöründe dünyada beş, 

Avrupa’da ise ikinci sıradadır. MDF ve yüksek yoğunluk lif levha (HDF) üretiminde ise Avrupa’da ilk dünyada 

ikinci sırada yer alan ülkemizin levha üretim kapasitesi son yıllarda yapılan yatırımlarla artarak devam etmektedir 

(OAİB, 2015; İstek vd., 2017). 

Diğer levha ürünlerinde olduğu gibi MDF üretiminde de son yıllarda artan rekabet ve müşteri taleplerinin 

değişkenliği, üreticilerin daha kaliteli ürünü daha az maliyetle üretme çabasını sürekli hale getirerek pazarda ciddi 

bir rekabet ortamı oluşturmuştur. Aynı zamanda tüketicilerin bilinçlenmesi ile ürünlerden istenilen ekonomiklik, 

sağlamlık gibi kriterlerin yanına insan ve çevre dostu olması da eklenmiş, bu durum da üreticileri farklı 

sorumluluklar altına sokmaya başlamıştır. Bu mevcut durum incelendiğinde müşteri taleplerini tam olarak 

karşılayabilmek, maliyetleri azaltmak ve rekabet edebilmek için üretilen ürünün fiziksel ve mekanik özelliklerine 

etki eden faktörlerin çok iyi bilinmesi ve en uygun üretim koşullarının bir araya getirilmesi büyük önem arz 

etmektedir. MDF üretimini etkileyen farklı değişkenler değerlendirildiğinde, fiziksel ve mekanik özellikler üzerine 

etki eden önemli faktörler; hammaddeye bağlı parametreler, üretim parametreleri ve teknolojisi ile levha 

özelliklerine ilişkin faktörler olarak gruplandırılabilir. 

Bu çalışmada MDF üretiminde levha özelliklerini etkileyen faktörler üzerine yapılan çalışmalar incelenerek 

fiziksel ve mekanik özellikler üzerinde etkili olan önemli faktörler ve en uygun üretim için seçilmesi gereken 

parametreler irdelenmiştir. 
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2. MDF ÖZELLİKLERİNİ ETKİLEYEN ÖNEMLİ FAKTÖRLER 

MDF’lerin fiziksel ve mekanik özelliklerini etkileyen önemli faktörler hammadde, üretim parametreleri ve 

teknolojisi ile levha özelliklerine ilişkin faktörler olmak üzere ayrı başlıklar altında irdelenmiştir. 

 

2.1 Hammadde Özellikleri 

Ahşap esaslı levhaların yapısında bulunan hammadde boyutları küçüldükçe, kullanılabilecek hammadde çeşitliliği 

artmaktadır. Dolayısıyla, lif levha endüstrisi geniş hammadde kaynağına sahip olup her türlü lifsel hammadde 

kullanılabilmektedir. MDF üretiminde başlıca hammaddeler lignoselülozik maddeler (odun, kereste fabrikası 

atıkları, çeşitli ağaç sanayi atıkları, ormandan aralama ve bakım kesimlerinden elde edilen odunlar, yıllık bitkiler 

vb.) ve kimyasal maddeler (üre formaldehit, fenol formaldehit, melamin formaldehit gibi sentetik bağlayıcılar ve 

hidrofobik maddeler, sertleştirici maddeler gibi katkı maddeleri) olarak sınıflandırılabilir (Eroğlu ve Usta, 2000). 

MDF'nin yaklaşık %90‘ından fazlasını odun oluşturduğundan ağaç türü, levha özellikleri üzerinde büyük etkiye 

sahiptir. Lif levha endüstrisinde uzun lifli, nispeten hafif olmaları ve kolay sıkıştırılabilmelerinden dolayı iğne 

yapraklı ağaçlar daha fazla tercih edilirken, yapraklı ağaçlar ise ekonomik olmaları ve miktar olarak yeterli 

olmaları dolayısıyla tercih edilir (Akbulut ve Ayrılmış, 2001).  

Ağaç endüstrisi artıkları ve belli bir miktara kadar kusurlu odunların kullanımı lif kalitesini etkilediğinden bu 

hammadde türlerinin kullanım miktarı kontrol edilmelidir. Çok yüksek yoğunluklu odun türleri işleme açısından 

zorluk çıkaracağı için tercih edilmez. Ayrıca düşük yoğunluklu odun lifleri daha fazla sıkıştırılabildiğinden fiziksel 

ve mekanik özellikleri daha iyi levhalar elde edilir (Suchsland ve Woodson, 1986). Yıllık bitkiler levha üretimine 

uygun olup, tedarik, kalite, maliyet ile düşük yoğunluğundan dolayı depolama ve taşıma hususlarında bazı 

sorunlara yol açabilmektedir. Hacim yoğunluk değeri ibreli ağaçlarda 0,32-0,45 g/cm3, yapraklı ağaçlarda 0,30-

065 g/cm3 tahıl saplarında ise 0,13-0,17 g/cm3 arasında değişen değerler almaktadır (Kollmann ve ark, 1975; 

Rydholm, 1965). Genellikle düşük yoğunlukla ağaç türleri tercih edilmekle birlikte, temini kolay ve ekonomik 

olmak kaydıyla orta yoğunluklu ağaç türleri de kullanılabilir. Yüksek yoğunluklu türler ise işleme zorluğu ve 

ağırlığı arttırması sebebiyle tercih edilmez. MDF üretimi için 0,35-0,65 g/cm3 yoğunluktaki ağaç türlerinin uygun 

olduğu belirtilmektedir. Tanen, reçine gibi ekstraktif madde içeriği yüksek olan türler tutkalın sertleşmesini ve 

yapışmayı olumsuz etkileyebildiğinden tercih edilmemektedir. Kabuk miktarı %10-%15 aralığını geçtiğinde 

levhanın fiziksel ve mekanik özelliklerini olumsuz etkilemektedir. Ayrıca aşırı miktardaki kabuk levhanın yüzey 

kalitesini olumsuz etkilemekte, enerji sarfiyatını arttırmakta, makine ve ekipmanların aşınmasını 

hızlandırmaktadır (Akbulut ve Ayrılmış, 2001). Odunun pH değeri liflerin pişirilmesi ve tutkalın sertleşmesi ve 

uyumu açısından önemlidir. İyi bir sertleşme, odunun pH değeri 4-5 olduğu takdirde gerçekleşmektedir. Bu yüzden 

yongaların pişirilmesinde pH değerleri birbirine yakın türler tercih edilmelidir (Akbulut ve Ayrılmış, 2001; 

Akbulut, 1991). 

Lif karakteristiği olarak lif direnci, lif morfolojisi ve lif boyutları levha özelliklerini etkilemektedir. Lif morfolojisi 

levhanın direnç özellikleri ve homojen yapıda bir taslak oluşumu bakımından, lif boyutları ise direnç ve yüzey 

düzgünlüğü açısından önemli bulunmaktadır. Lif boyları ağaç türü, yonga boyutları, pişirme şartları ve disk 

açıklığı gibi pek çok faktöre bağlıdır (Akbulut ve Ayrılmış, 2001). 

2.2 Üretim Parametreleri ve Teknolojisi 

Lif veriminin yüksek olması ve kaliteli lif elde edilebilmesi için kabuk soyma ve yongalama işlemlerinin sürekli 

şekilde yapılması gerekmektedir. Bunun için yongalama sırasında liflerin ezilmemesi, zedelenmemesi özellikle 

yonga kalınlığının düzenli olması gereklidir. İyi bir yongalama işlemi ile yonga ve lif kalitesi artacağından kaliteli 

levha elde etme imkanı olacaktır. Yongalama sırasında rutubet çok düşük olduğunda yongalama işlemi zor olup 

enerji tüketimi ile birlikte kırıntı ve toz miktarı da artmaktadır. Çok yüksek rutubette ise kurutma maliyetleri 

yüksek olmaktadır. Bu nedenlerden dolayı yongalamada odun rutubetinin lif doygunluğu noktasının (%28) 

üzerinde olması istenir (Eroğlu ve Usta, 2000). İdeal yonga boyutları 4-5 mm kalınlık, 15-20 mm genişlik ve 20-

25 mm uzunluktur. Yongalama ve kabuk soyma gibi işlemlerde odun dışındaki yabancı maddeler (taş, metal vb.) 

uzaklaştırılmalıdır. Pişirme kazanından elde edilecek liflerin kalitesi üzerinde ağaç türü, yonga boyutları, pH 

değeri gibi farklı faktörler etkilidir. Pişirmede kullanılacak basınç, sıcaklık ve süre gibi parametreler bu faktörler 
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göz önüne alınarak seçilmelidir. Defibratör kazanındaki yongaların rutubeti %40-%45 arasındadır. Yongalar 

buharlama kazanında 170-180 °C’ de 8-10 atmosfer buhar basıncı altında pişirilir. Ön pişirme süresi yonga 

çeşidine göre 4-6 dakika arasında değişirken yonga rutubeti %35’ten az olmamalıdır (Eroğlu ve Usta, 2000). 

Düşük odun rutubeti, çok farklı boyutlardaki yongaların birlikte bulunmaları, yonga boyutlarının sık sık değişmesi, 

odunlardaki kabuk, yongaların çok kalın veya çok ince olmaları, pişirme sırasında buhar basıncının değişmesi gibi 

faktörler liflendirme kalitesini olumsuz yönde etkilemektedir. Diskler arası açıklığın 0.05 -0.4 mm arasında olması 

uygundur (Akbulut ve Ayrılmış, 2001). 

Üretimde tercih edilen tutkal levha özelliklerini ve kullanım yerindeki performansı doğrudan etkilemektedir. 

Maliyeti arttırdığından ve insan sağlığı açısından zararlı emisyonlara neden olduğundan gereğinden fazla tutkal 

kullanımından kaçınılmalıdır. Tutkalın homojen dağılımı sağlayacak şekilde uygulanması da önem arz etmektedir. 

Su itici etkinlik, yanmaya, mantar ve böcek zararına karşı direnç sağlamak amacıyla kullanılabilecek katkı 

maddelerinin maliyete ve levha özelliklerine olan etkisi dikkate alınmalıdır. 

MDF üretiminde kurutma işlemi tüplü veya döner tambur tipi kurutucularda yapılabilir. Kurutma işleminde liflerin 

kurutucuya giriş ve çıkış rutubetleri kontrol edilmeli, liflerin kurutucu içeresinde kaldığı süre ve hava akış hızı iyi 

ayarlanmalıdır. Hava lif karışımının oksijen oranı %17’den az olmamalıdır (Eroğlu ve Usta, 2000). 

Serme işlemi levhanın özellikle enine yoğunluk profilini etkilediğinden homojen yapılmasına dikkat edilmelidir.  

Yüzey tabakalarının yüksek rutubetli, orta tabakanın ise düşük rutubetli olması durumunda, yüzey tabakaları orta 

tabakadan fazla sıkışır ve bunun sonucunda eğilme direnci ve elastik özellikler üniform rutubetteki taslaklara göre 

artar, buna karşın yüzeye dik çekme direnci azalır. Levha taslağının nem oranı %6-%12 arasında olup, ortalama 

taslak rutubeti %10 olup, levhaların mekanik özellikleri ve levhanın sıcak presleme sonrasında patlamaması 

açısından önemlidir (Akbulut ve Ayrılmış, 2001). 

Levha üretiminde sıcak pres kapasiteyi etkileyen en önemli etkenlerin başında gelmektedir. Sıcak pres sayesinde 

lifler arasında yapışma sağlanıp istenilen kalınlığa kadar sıkıştırma yapılır. Sıcak pres işleminde pres sıcaklığı, 

pres kapanma süresi, spesifik pres basıncı, taslak rutubeti ve presleme süresi levha özelliklerini etkilemektedir. 

Üretilecek levha özelliklerine ve pres teknolojisine bağlı olarak ideal pres sıcaklığı ortalama 180-220 0C dir 

(Akbulut ve Ayrılmış, 2001; Akbulut, 1991). 

2.3 Levha Özellikleri 

Levha ürünlerinin kullanım yerindeki performansı ve hizmet ömrünü belirleyen önemli faktörlerin başında levha 

yoğunluğu gelmektedir. Yoğunluk, levhaların fiziksel ve mekanik özelliklerinin yansıra, işlenme, nakliye ve yüzey 

kaplama işlemleri üzerinde etkili olmaktadır. Artan levha yoğunluğu ile levhaların su alma ve kalınlığına şişme 

özellikleri dışındaki tüm özellikleri olumlu yönde etkilenmektedir. Kısa süreli su alma ya da rutubete maruz 

kalmalarda artan yoğunluk su alma özelliklerini iyileştirirken, uzun sürelerde yüksek yoğunluklu odun daha fazla 

oduna sahip olduğundan daha fazla şişme potansiyeli vardır (Akbulut, 1995).  

Levha rutubeti arttıkça eğilme direnci önce artar ve rutubetin %6-7 olmasıyla maksimum olur ve daha sonra azalır. 

Lif doygunluğundan sonra rutubetin eğilme direnci üzerine etkisi yoktur. Levhaların rutubet miktarının artmasıyla 

lifler arasındaki tutkal bağı zayıflayacağından eğilme direnci, iç yapışma direnci gibi mekanik özellikleri azalma 

gösterecektir. Levha yüzeylerinin yoğunluğunun orta tabakadan daha fazla olmasının avantajı, daha yüksek direnç, 

kaplama ve boyama için daha düzgün yüzey, su alma ve şişmeye karşı daha yüksek karşı koyma ve tutuşmaya 

karşı daha fazla direnç sağlamasıdır (Akbulut ve Ayrılmış, 2001; Ayrılmış 1999).  

Levha kalınlığı içerisinde yoğunluktaki değişim, yoğunluk profili olarak adlandırılmaktadır. Yoğunluk profili 

kompozit levha ürünlerinin teknolojik özelliklerini etkileyen en önemli faktörlerden biridir. Kullanım sırasında 

levhalar çok çeşitli hava şartlarına maruz kalabilmektedirler. MDF'nin yapısal kullanımında, atmosferik rutubet 

değişimlerinin levhaların fiziksel ve mekanik özellikleri üzerine olan etkisi çok önemlidir. Levhaların üretimden 

sonra denge rutubetine ulaşması için yeteri kadar süre beklenmesi daha sonra kullanım yerinde ortaya çıkacak 

sorunların önlenmesi açısından önemlidir Levhaların rutubet içeriğinin %4-11 aralığında olması gerektiği 

belirtilmektedir (TS 64-1 EN 622-1, 2005) 
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Levhaların zımparalanması yüzey özellikleri yanında fiziksel ve mekanik özellikler üzerine de etki etmektedir. 

Levha endüstrisinde yüksek yüzey kalitesi istenen üretimlerde levhaların yüzey pürüzlülük değerleri üretim 

şartlarının yanı sıra zımparalama faktörlerine bağlı olarak değişkenlik göstermektedir. Bu nedenle, yüzey 

pürüzlülük değerlerinin çok önemli olduğu üretimlerde, zımparalama işlemlerinde besleme hızı ve bant 

kombinasyonlarının doğru seçilmesi yüzey kalitesini iyileştireceği belirtilmektedir. Ayrıca zımparalama işleminde 

besleme hızının düşük olduğu durumlarda 2 ve 3 nolu zımparalama makinelerde aynı numaralı zımpara bandının 

kullanılmasının daha uygun olduğu tespit edilmiştir. Yüksek besleme hızlarında ise 2 ve 3 nolu zımparalama 

makinelerinde farklı numaralı zımpara bantlarının kullanımının daha uygun olduğu belirlenmiştir (İstek ve ark, 

2012a). Ayrıca ilave katkı maddeleri de MDF levhaların yüzey özellikleri üzerine farklı etkiler yapabilmektedir. 

Bu yüzden kullanılan madde çeşidi ve yöntem seçiminde dikkat edilmelidir (İstek ve ark, 2012b). 

3. SONUÇ VE TARTIŞMA 

MDF endüstrisinde genel olarak düzgün yüzeyli fiziksel ve mekanik özellikler açısından yeterli ve düşük 

yoğunluklu levha üretimi hedeflenmektedir. Bu bakımdan hammadde kullanımı olarak, en ekonomik çare, düşük 

yoğunluktaki türleri (iğne yapraklılar ve bazı yapraklılar) ile yüksek yoğunluğa sahip türlerin uygun oranlarda 

karışımını sağlamaktır. Karışımlarda türlerin pH değerlerine dikkat edilmelidir. Yongalama sırasında enerji 

sarfiyatını önlemek, düzgün yüzeyli yongalar elde etmek ve hammadde kayıplarını asgariye indirmek için %40-

60 arasında rutubette odun kullanmak idealdir (Akbulut ve Ayrılmış, 2001). Ayrıca yongaların eşit büyüklükte 

olması en önemli hususlardandır.  

Kabuk miktarı %10-%15 aralığını geçtiğinde levha özellikleri ve üretim prosesini olumsuz etkilemektedir. 

Yongaların pişirilmesi ile elde edilecek liflerin kalitesi ve verimi üzerinde etkili olan faktörler göz önüne alınarak 

uygun pişirme parametreleri belirlenmelidir. Üretimde kullanılacak tutkal türü ve miktarına kullanım yerinde 

beklenen performans, insan sağlığına olan etkiler ve ekonomiklik kriterleri göz önüne alınarak karar verilmelidir. 

İlave katkı maddeleri kullanımında levha maliyeti ve fiziksel ve mekanik özelliklere olan etki değerlendirilmelidir. 

Levha taslağının homojen serilmesi ve taslak rutubetinin ideal oranda olması levha özelliklerini olumlu yönde 

etkileyecektir. 

Sıcak pres uygulamasında kullanılan pres tipi levha özellikleri ve hammadde kullanımını etkilemektedir. 

Günümüzde çok katlı presler yerini,  yeni teknolojiye sahip sonsuz preslere bırakmaktadır. Bu preslerin katlı 

preslere göre en önemli avantajları; presleme esnasında her bölge için farklı basınç uygulama imkanı olması, 

sürekli üretime uygun olması ve kalınlık toleransı daha az olduğundan hammadde tasarrufu sağlamasıdır. 

Levha yoğunluğu levha özelliklerinin tamamı üzerinde etkili olup, artan levha yoğunluğu ile levhanın çalışma 

hariç diğer özellikleri iyileşmektedir. Ancak yoğunluğun gereğinden fazla olması nakliye masraflarını arttırır ve 

işlenmeyi zorlaştırır. Yüzeylerin kaplanmasında yüksek yoğunluk profili tercih edilirken, ham olarak kullanılacak 

levhalarda nispeten homojen bir yoğunluk profilinin uygun olacağı belirtilmektedir. (Akbulut ve Ayrılmış, 2001). 

Sonuç olarak MDF üretiminde fiziksel ve mekanik özellikler üzerine etkisi olan hammadde, üretim şartları ve 

levha özelliklerine ilişkin parametrelerin iyi bir şekilde takip edilmesi ve en uygun şartların belirlenmesi kaliteli, 

daha düşük maliyetli levha üretimi yanında, tasarruf sağlanması ve rekabet gücünün artmasına da yardımcı 

olacaktır. 
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Özet 

 

Juglon (5-hidroksi-1,4-naftakinon) bitkiler aleminde sadece cevizde bulunan ve çoğunlukla toksik karakterli bir 

allelokimyasal maddedir. Cevizin köklerinde sentezlendikten sonra ya direkt köklerden toprağa yada ksilem 

borularıyla yapraklara taşınan juglon buradan dışarı salgılanır ve yağmurla yaprak yüzeyinden yıkanarak toprağa 

düşer. Toprakta taşınarak komşu bitkilerin köklerinden emilerek onlar üzerinde allelopatik (bazı bitki türleri 

üzerinde olumsuz, bazılarında ise olumlu veya nötr) etkiler gösterir. Bu çalışmada juglon allelokimyasalı 5 farklı 

konsantrasyonda (0, 0.01, 0.1, 0.25 ve 0.5 mM) olmak üzere petri kapları içersinde salatalık tohumlarına 

uygulanmıştır. 11 gün sonra çimlenme, kök ve gövde uzunlukları belirlendikten sonra, yapraklarda ve kökte 

katekol oksidaz enzim aktiviteleri spektrofotometrik yöntemle ölçülmüştür. Juglonun etkisi bakımından fide 

büyüme değerleri ile katekol oksidaz enzim aktivitesi değerleri karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; 

Juglon salatalık tohumlarının çimlenme yüzdesini kontrole göre biraz azaltmıştır. Fidelerin kök ve gövde 

büyümesi ise juglon tarafından 0.01 ve 0.1 mM gibi düşük konsantrasyonlarda artırılırken 0.25 ve 0.5 mM gibi 

yüksek konsantrasyonlarda önemli derecede azaltılmıştır. Buna mukabil, juglon katekol oksidaz aktivitesini 

kontrole göre bütün konsantrasyonlarda artırmıştır. Yapraklarda 0.1 mM ve kökte ise 0.5 mM juglon katekol 

oksidaz aktivitesini en çok artıran konsantrasyonlardır. Diğer taraftan, yapraklardaki aktivitenin köktekinden en 

az on kat daha yüksek olduğu belirlenmiştir.  

 

Anahtar kelimeler: Fide büyümesi, Juglon, Katekol oksidaz, Salatalık. 
 

1. GİRİŞ 

Allelopati bir bitkinin ürettiği biyokimyasal maddenin başka bir bitki ya da organizma üzerindeki pozitif veya 

negatif etkileri olarak tanımlanır ve bu madde ile canlının çimlenmesi, büyümesi, hayatta kalması ve/veya üremesi 

etkilenebilir.  Bitkinin ürettiği bu biyokimyasallar genel anlamıyla “allelokimyasal” olarak ifade edilir. 

Allelokimyasallar tek bir organizma üzerinde dahi bazı yönlerden olumlu etki gösterirken bazı yönlerden olumsuz 

etki gösterebilir. Örneğin; bir bitki ürettiği allelokimyasallar ile diğer bitkilerin büyüme ve gelişimini azaltabilir, 

fakat aynı bitkinin mineral, su ve ışığa ulaşımını arttırabilir (Rice 1984; Rizvi ve Rizvi 1992; Inderjit 1996; 

Kocaçalışkan, 2006; Kocaçalışkan, 2015). Sekonder metabolitler metabolizmada ihtiyaç duyulmayan yan ürünler 

olarak tanımlanır. Allelokimyasallar sekonder metabolitler içersinde yer alırlar fakat her sekonder metabolit bir 

allelokimyasal değildir (Stamp, N., 2003). 

Juglon (5-Hidroksi-1,4- Naftakinon); cevizgiller familyasında özellikle  Juglans regia, Juglans cinerea ve Juglans 

nigra türlerinde bulunan allelokimyasal bir moleküldür. Bu türlerin kök, gövde, yaprak ve meyve kabuğunda 

yoğun olarak bulunur. Juglon cevizin köklerinde sentezlenir ve ksilem aracılığıyla yapraklara taşınır. Bitkide 

oksitlenmeden önce hidrojuglon olarak bulunurken oksitlendikten sonra juglona (5-Hidroksi-1,4- Naftakinon) 

dönüşür (Segura-Aguilar vd., 1992).  

 

Juglon doğal bir boya olarak yün ve kumaşların boyanmasında kullanılmıştır. Kozmetik sektöründe  kahverengi 

ve koyu turuncu rengini oluşturması sebebiyle saç boyalarında renklendirme maddesi olarak kullanılmaktadır.  

Juglonun son yıllarda kullanıldığı bir diğer alan ise antikanser araştırmalarıdır (Chen vd., 2009). Juglon, 

semiquinon radikalini oluşturması ve bu radikalin de apoptozu tetikleyen süperoksit anyonlarına dönüşebilmesi 

sebebiyle antikanser çalışmalarında kullanılması mümkün kılmaktadır (Ji vd., 2011).  
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Juglona verilen tepkiler bitkiler arasında farklılık göstermektedir. Juglon allelokimyasalı tere, domates, salatalık, 

karpuz, yonca, elma,  kızıl çam bitkileri üzerinde olumsuz etki gösterirken; kavun  üzerinde ise olumlu etkileri 

tespit edilmiştir (Kocaçalışkan ve Terzi, 2001; Kocaçalışkan, 2006). Bu şekilde juglonun bitkilerin büyümesi 

üzerindeki olumsuz ve olumlu etkileri ile ilgili oldukça fazla sayıda araştırma bulunurken juglonun enzimler 

üzerindeki etkisi ile ilgili çalışmalar azdır.  Bu çalışmada juglonun salatalık bitkisinde hem büyüme hem de bir 

polifenol oksidaz enziminin  etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. Polifenol oksidaz genellikle difenolik 

substratları okside etmektedir. Bu enzimin bitkilerdeki başlıca substratları dopa ve katekol olup bu substratları 

okside eden Polifenol oksidaz enzimi sırasına göre dopa oksidaz ve katekol oksidaz olarak adlandırılır (Mayer 

1987. Çalışmada juglonun katekol okside eden PFO aktivitesi ortaya konmuştur. 

 

2. MATERYAL VE METOD 

Bu çalışmada; juglon allelokimyasalı (0, 0.01, 0.1, 0.25 ve 0.5 mM) olmak üzere beş farklı konsantrasyonda Petri 

kaplarında salatalık (Cucumis sativus L.) tohumlarına uygulandı. Etüvde 25 oC sıcaklıkta bekletilen tohumlarda 

çimlenmenin 11. gününde yüzde çimlenme ile kök ve gövde uzunlukları ölçüldü. Bu morfolojik ölçümlerden sonra 

bitkilerin kök ve yaprakları kesilerek ayrılmış ve -80°C ‘de saklandı. Daha sonra enzim özütü elde etmek için 0,5 

g olarak tartılan yaprak örnekleri üzerine sıvı azot (yaprakların üzerini örtecek kadar) uygulandı. Azot 

buharlaştıktan sonra, 0,5 g yaprak başına 10 katı hacimde (mL) tampon (50 mM Tris-HCl pH:6,8 SDS , β-

merkaptoetanol) çözeltiden alındı ve yapraklar havanda bu çözelti içinde ezilerek homojenize edildi. Ezme süresi 

her 0,5 g lık yaprak başına 2 dakika uygulandı. Elde edilen homojenat, kurutma kağıdından süzüldü. Süzüntü 10 

dakika 10 000 rpm de +4°C de santrifüj edildi. Süpernatant kısmı başka bir tüpe alınarak, +4°C lik buzdolabına 

kaldırıldı. 

Polifenol oksidaz enzim aktivite tayini için katekol (1,2-Dihydroxybenzene MA: 110,1 g/mol) substratı 

kullanıldı. Enzim aktivitesi, Katekol substratının enzim tarafından okside edilmesi sonucu oluşan kinon 

miktarının artışından kaynaklanan esmer renk yoğunluğunun spektrofotometrede 430 nm deki 

absorbansının ölçülmesiyle belirlenmiştir. 100 mL 10 mM katekol substrat çözeltisinden 300 µL alınıp, 

deney tüpünde üzerine 300 µL tampon çözelti eklendi. Bunun üzerine enzim özütünden 100 µL ilave 

edildi ve 30°C ye ayarlı etüvde 3 dakika bekletildi. Spektrofotometrede 430 nm de absorbansı ölçüldü. 

Kör numune olarak 350 µL substrat + 350 µL tampon kullanıldı. Ölçülen absorbans değerleri gram 

yapraktaki absorbans değerine çevrildi.   

3. SONUÇ  

Juglon salatalıkta kök ve gövde büyümesini düşük konsantrasyonlarda artırırken yüksek konsantrasyonlarda  

azaltmıştır. Özellikle 0,5 mM juglon çok belirgin bir şekilde kök ve gövde büyümesini engellemiştir (Şekil 1). 
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Şekil 1. Juglonun Salatalıkta Çimlenme, Kök ve Gövde Büyümesi Üzerine Etkisi. 

Şekil 2’de görüldüğü gibi yapraktaki  katekol oksidaz aktivitesi kökteki aktiviteye göre daha yüksek bulunmuştur. 

Katekol oksidaz aktivitesi uygulanan tüm  juglon konsantrasyonlarında kontrole göre yaprakta önemli derecede 

artmıştır fakat  kökte bu kadar belirgin bir etki gözlenmemiştir. Kökte kontrole göre sadece 0,1 ve 0,5 mM juglon 

konsantrasyonlarıyla az bir aktivite artışı sağlamıştır. Oysa yaprakta juglon kontrole göre yaklaşık % 40 lık bir 

aktivite artışına sebep olmuştur. Yalnız kontrol örnekleri arasındaki aktivite artışı karşılaştırdığında ise yapraktaki 

katekol oksidaz aktivitesi köktekine göre yaklaşık 20 kat daha yüksek bulunmuştur.  

 

 

Şekil 2  Juglonun katekol oksidaz enzim aktivitesine  etkisi 
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4. TARTIŞMA 

Allelokimyasal maddeler düşük konsantrasyonlarda büyümeyi artırıcı fakat yüksek konsantrasyonlarda büyümeyi 

engelleyici etki gösterir.  Çalışmada Juglonun kök ve gövde büyümesini düşük konsantrasyonlarda artırırken 

yüksek konsantrasyonda azaltması allelo kimyasal maddelerin bu tipik özelliği ile uyumlu bir sonuçtur. Bununla 

beraber juglon tohum çimlenmesi üzerinde kayda değer bir etki göstermemiştir. Daha önce salatalıkta yapılan bir 

çalışmada da 1mM juglon uygulanması durumunda kök ve gövde büyümesinin önemli derecede engellendiği 

belirlenmiştir (Kocaçalışkan vd., 2009). Dolayısıyla bu çalışmamız önceki çalışmalardan elde edilen sonuçları 

desteklemektedir. 

        Bu çalışmada juglon büyük oranda yaprakta kısmen de kökte  katekol oksidaz aktivitesini artırmıştır. Bu 

farkın nedeni köklerden alınan juglon hızlı bir şekilde yapraklara taşınması olabilir. Sadece juglon uygulanan 

kontrol örnekleri karşılaştırdığında da yapraktaki katekol aktivitesi köktekine çok daha yüksek bulunmuştur. Bu 

ise yaprakta bu enzimin daha fazla bulunmasından kaynaklanabilir.  Daha önce yapılan çalışmalarda da, salatalıkta 

uygulanan juglonun polifenol oksidaz aktivitesini artırdığı bildirilmiştir (Terzi vd., 2003; Kocaçalışkan vd. 2009). 

Juglonun enzim aktivitesini artırması, juglonun sebep olduğu allelokimyasal stres sonucunda bitkideki savunma 

mekanizmalarının harekete geçmesi olabilir. Nitekim juglonun çimlenme sırasında oksidatif stresi uyardığı 

belirlenmiştir (Segura-Aguilar vd., 1992,  Sytykiewicz, 2011). 

 

Sonuç olarak; juglonun salatalıkta büyümeyi engelleyici etkisi kesindir. Diğer taraftan, bu engelleyici etki ile 

katekol oksida aktivitesindeki artış arasında bir bağlantı olabilir. Çünkü bu enzimin stres sırasında aktivite artışı 

gösterdiği de belirlenmiştir. Allelokimyasal stresin şiddetinin artması bitkide büyümeyi engelleyici etki gösterir 

(Kocaçalışkan 2012). 
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Özet 

 

Juglon (5-hidroksi-1,4-naftakinon) bitkiler aleminde sadece cevizde bulunan ve çoğunlukla toksik karakterli bir 

allelokimyasal maddedir. Cevizin köklerinde sentezlendikten sonra ya direkt köklerden toprağa yada ksilem 

borularıyla yapraklara taşınan juglon buradan dışarı salgılanır ve yağmurla yaprak yüzeyinden yıkanarak toprağa 

düşer. Toprakta taşınarak komşu bitkilerin köklerinden emilerek onlar üzerinde allelopatik (bazı bitki türleri 

üzerinde olumsuz, bazılarında ise olumlu veya nötr) etkiler gösterir. Bu çalışmada juglon allelokimyasalı 5 farklı 

konsantrasyonda (0, 0.01, 0.1, 0.25 ve 0.5 mM) olmak üzere Petri kaplarında salatalık tohumlarına uygulanmıştır. 

11 gün sonra çimlenme, kök ve gövde uzunlukları belirlendikten sonra, yapraklarda ve kökte süperoksit dismutaz 

(SOD) enzim aktivitesi spektrofotometrik yöntemle ölçülmüştür. Juglonun etkisi bakımından fide büyüme 

değerleri ile SOD enzim aktivitesi değerleri karşılaştırılmıştır. Elde edilen sonuçlara göre; Juglon salatalık 

tohumlarının çimlenme yüzdesini kontrole göre biraz azaltmıştır. Fidelerin kök ve gövde büyümesi ise juglon 

tarafından 0.01 ve 0.1 mM gibi düşük konsantrasyonlarda artırılırken 0.25 ve 0.5 mM gibi yüksek 

konsantrasyonlarda önemli derecede azaltılmıştır. Buna karşın; juglon, SOD aktivitesini kontrolle kıyaslandığında 

0.1 mM, 0.25 mM ve 0.5 mM konsantrasyonlarda kökte çok önemli derecede azaltırken yaprakta tam tersine 

artırmıştır. 0.01 mM da ise kayda değer bir aktivite değişimine neden olmamıştır. 

 

 

1. GİRİŞ 

Allelopati bir bitkinin ürettiği biyokimyasal maddenin başka bir bitki ya da organizma üzerindeki pozitif veya 

negatif etkileri olarak tanımlanır ve bu madde ile canlının çimlenmesi, büyümesi, hayatta kalması ve/veya üremesi 

etkilenebilir.  Bitkinin ürettiği bu biyokimyasallar genel anlamıyla “allelokimyasal” olarak ifade edilir. 

Allelokimyasallar tek bir organizma üzerinde dahi bazı yönlerden olumlu etki gösterirken bazı yönlerden olumsuz 

etki gösterebilir. Örneğin; bir bitki ürettiği allelokimyasallar ile diğer bitkilerin büyüme ve gelişimini azaltabilir, 

fakat aynı bitkinin mineral, su ve ışığa ulaşımını arttırabilir (Rice 1984; Rizvi ve Rizvi 1992; Inderjit 1996; 

Kocaçalışkan, 2006; Kocaçalışkan, 2015). Sekonder metabolitler metabolizmada ihtiyaç duyulmayan yan ürünler 

olarak tanımlanır. Allelokimyasallar sekonder metabolitler içersinde yer alırlar fakat her sekonder metabolit bir 

allelokimyasal değildir (Stamp, N., 2003). 

Juglon (5-Hidroksi-1,4- Naftakinon); cevizgiller familyasında özellikle  Juglans regia, Juglans cinerea ve Juglans 

nigra türlerinde bulunan allelokimyasal bir moleküldür. Bu türlerin kök, gövde, yaprak ve meyve kabuğunda 

yoğun olarak bulunur. Juglon cevizin köklerinde sentezlenir ve ksilem aracılığıyla yapraklara taşınır. Bitkide 

oksitlenmeden önce hidrojuglon olarak bulunurken oksitlendikten sonra juglona (5-Hidroksi-1,4- Naftakinon) 

dönüşür (Segura-Aguilar vd., 1992).  

 

Juglon doğal bir boya olarak yün ve kumaşların boyanmasında kullanılmıştır. Kozmetik sektöründe  kahverengi 

ve koyu turuncu rengini oluşturması sebebiyle saç boyalarında renklendirme maddesi olarak kullanılmaktadır.  

Juglonun son yıllarda kullanıldığı bir diğer alan ise antikanser araştırmalarıdır (Chen vd., 2009). Juglon, 

semiquinon radikalini oluşturması ve bu radikalin de apoptozu tetikleyen süperoksit anyonlarına dönüşebilmesi 

sebebiyle antikanser çalışmalarında kullanılması mümkün kılmaktadır (Ji vd., 2011).  
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Juglon uygulamasının bitki dokularında hidrojen peroksit üretimini artırdığı gösterilmiştir (Babula ve ark. 2014). 

Superoksit dismutazlar Süperoksit serbest radikalinin moleküler oksijen ve hidrojen peroksite dismutasyonunu 

katalize eden metalloenzimlerdir (Constantine ve ark 1977).  Bitki dokuları reaktif oksijen ürünleri seviyesini 

kontrol etmek ve stres koşulları altında hücreleri korumak için, süperoksit dismutaz gibi antioksidan enzimleri 

üretirler (Blokhina ve ark. 2003). 

Juglona verilen tepkiler bitkiler arasında farklılık göstermektedir. Juglon allelokimyasalı tere, domates, salatalık, 

karpuz, yonca, elma,  kızıl çam bitkileri üzerinde olumsuz etki gösterirken; kavun  üzerinde ise olumlu etkileri 

tespit edilmiştir (Kocaçalışkan ve Terzi, 2001; Kocaçalışkan, 2006). Bu şekilde juglonun bitkilerin büyümesi 

üzerindeki olumsuz ve olumlu etkileri ile ilgili oldukça fazla sayıda araştırma bulunurken juglonun enzimler 

üzerindeki etkisi ile ilgili çalışmalar azdır.  Bu çalışmada juglonun salatalık bitkisinde hem büyüme hem de 

süperoksit dismutaz enziminin  etkisinin araştırılması amaçlanmıştır. 

 

2. MATERYAL VE METOD 

Bu çalışmada; juglon allelokimyasalı (0, 0.01, 0.1, 0.25 ve 0.5 mM) olmak üzere beş farklı konsantrasyonda Petri 

kaplarında salatalık (Cucumis sativus L.) tohumlarına uygulandı. Etüvde 25 oC sıcaklıkta bekletilen tohumlarda 

çimlenmenin 11. gününde yüzde çimlenme ile kök ve gövde uzunlukları ölçüldü. Bu morfolojik ölçümlerden sonra 

bitkilerin kök ve yaprakları kesilerek ayrılmış ve -80°C ‘de saklandı. Daha sonra enzim özütü elde etmek için 0,5 

g olarak tartılan yaprak örnekleri üzerine sıvı azot (yaprakların üzerini örtecek kadar) uygulandı. Azot 

buharlaştıktan sonra, 0,5 g yaprak başına 10 katı hacimde (mL) tampon (50 mM Tris-HCl pH:6,8 SDS , β-

merkaptoetanol) çözeltiden alındı ve yapraklar havanda bu çözelti içinde ezilerek homojenize edildi. Ezme süresi 

her 0,5 g lık yaprak başına 2 dakika uygulandı. Elde edilen homojenat, kurutma kağıdından süzüldü. Süzüntü 10 

dakika 10 000 rpm de +4°C de santrifüj edildi. Süpernatant kısmı başka bir tüpe alınarak, +4°C lik buzdolabına 

kaldırıldı. 

Süperoksit Dismutaz nitroblue tetrazolium klorürün (NBT) indirgenmesini engelleyen bir enzimdir. Bir birim 

SOD; NBT redüksiyonun maksimum inhibisyonunun yarısına neden olan enzim miktarı olarak tanımlanır. 

Aktivite ölçümleri için öncelikle 50 mM KH2PO4 (pH: 7.8), 13 mM metiyonin, 63 μM NBT ve 0.1 mM EDTA 

içeren reaksiyon karışımı hazırlandı.  SOD aktivite ölçümü için 700 ul'lik spektrofotometre küvetlerine 602ul 

karışım, 91 ul riboflavin ve 7ul enzim özütünden eklendi. 15 dakika boyunca beyaz bır ışık kaynağında bekletildi. 

15 dk sonunda 560 nm dalga boyunda spektrofotometrede okuma yapıldı. Kör olarak enzim özütü katılmamış  

reaksiyon karışım kullanıldı. SOD aktivitesinin 1 ünitesi, 560 nm ‘de gözlenen NBT indirgenmesinin % 50 

inhibisyonuna neden olan enzim miktarı olarak alındı ve hesaplamalar yapıldı. 

3. SONUÇ  

Şekil 1. de görüldüğü gibi 0,01 mM ve 0,1 mM juglon çözeltisine maruz kalan tohumlardan çıkan bitkilerin  gövde 

ve  kök ve uzunluklarının kontrol bitkilerine  kıyasla artmıştır. 0,25 mM ve. 0,5 mM juglon çözeltisine maruz 

kalan  tohumlardan çıkan bitkilerde ise  gövde ve  kök uzunlukları azalmıştır.  
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Şekil 1. Juglonun Salatalıkta  Kök ve Gövde Büyümesi Üzerine Etkisi. 

 

Şekil 2. de görüldüğü gibi 0,01 mM Juglon uygulanmış yapraklarda SOD aktivitesi kontrolle 
karşılaştırıldığına azalmıştır. Juglonun konsantrasyonu arttıkça enzim aktivitesinde artış gerçekleşmiştir. 
Yapraklarda en yüksek aktivite 0,25 mM Juglon uygulanan grupta gözlemlenmiştir. 0,25 mM ve 0,5 mM 
Juglon uygulanmış yapraklarda SOD aktivitesinde kontrolle  karşılaştırıldığında yaklaşık iki katlık bir artış 
görülmüştür. 0,01 mM Juglon uygulanmış köklerde, SOD aktivitesinde kontrole oranla bir değişiklik 
gözlemlenmemiştir. Köklerdeki SOD aktivitesinde  0,1 mM, 0,25 mM, Juglon uygulamasıyla  kontrole göre 
23 kat azalma görülmüştür.    0,5 mM juglon uygulamasıyla ise enzim aktivitesinde 15 katlık bir azalma 
olmuştur 
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Şekil 2  Juglonun SOD enzim aktivitesine  etkisi 

 TARTIŞMA 

Allelokimyasal maddeler düşük konsantrasyonlarda büyümeyi artırıcı fakat yüksek konsantrasyonlarda büyümeyi 

engelleyici etki gösterdiği bilinmektedir. Bu çalışmadada Juglon  salatalıkta kök ve gövde büyümesini düşük 

konsantrasyonlarda artırdığı  yüksek konsantrasyonlarda ise  azalttığı açıkça görülmüştür.  

Yapılan çalışmalar allelokimyasallara maruz kalan bitkilerde oksidatif hasarın arttığını; bu hasarın artması 

sonucunda da antioksidan enzim aktivitelerinde artış olduğunu göstermiştir (Ortega ve ark., 2007). Bu çalışmada 

elde edilen bulgular da bunu juglonun belli bir konsantrasyonuna kadar desteklemiştir. Özellikle SOD enziminin 

yapraktaki aktivite değerleri salatalık bitkisinin allelokimyasalların yarattığı oksidatif hasarla bir konsantrasyona 

kadar mücadele ettiğini göstermektedir. Ancak 0,25 mM  ve 0,5 mM konsantrasyonlarının bitkide yarattığı ve 

morfolojik olarak da gözlemlenen hasardan dolayı oksidatif hasarla mücadelede üretilen antioksidan enzimlerin 

üretilemediği ve aktivitelerin de düşük olarak seyrettiği görülmektedir. Bir diğer allelokimyasal çalışması 

sonucunda da yüksek konsatrasyonlarda bitki büyüme gelişmesi baskılandığından antioksidan enzim aktivitesinde 

düşüş gözlemlenirken; düşük konsantrasyonlarda allelokimyasala maruz kalan bitkilerde bitki savunma sisteminin 

daha aktif olduğu ve antioksidan enzim seviyesinde artış gözlemlendiği bulunmuştur (Liu ve ark., 2017). Bu 

çalışmalarda elde edilen sonuçlar da  bizim çalışmamızın verileri ile uyumluluk göstermiştir.  

Sonuç olarak; juglonun salatalıkta büyümeyi engelleyici etkisi kesindir. Diğer taraftan, bu engelleyici etki ile 

yüksek konsantrasyonlarda uygulanan juglonun SOD aktivitesini düşürmesi arasında bir bağlantı olabilir. Çünkü 

bu enzim stres sırasında ortaya çıkan ve toksik bir ürün olan hidrojen peroksiti detoksifiye ederek strese karşı 

koymaya çalışır. Ancak 0,5 mM ve üzerindeki yüksek dozdaki juglon durumunda ise enzimin detoksifikasyonu 

yeterli olmayacağından enzim aktivitesi düşer. Daha önce yapılan bir çalışmada da 1mM juglonun salatalıkta 

antioksidan enzim aktivitesini önemli oranda düşürdüğü tespit edilmiştir (Altıkat vd., 2013).  

TEŞEKKÜR  

Bu çalışma, Yıldız Teknik Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projesi Koordinatörlüğü’nün 2014-01-07-KAP01 no’lu 

araştırma projesiyle desdeklenmiştir. 
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Özet 

Bu çalışmada, özellikle çizelgeleme, atama ve rotalama amaçlı yazılım ürünlerinde sıklıkla kullanılan ve eniyileme 

metotlarından olan genetik algoritmaların ürünlerinin ne şekilde doğrulanabileceği üzerinde durulmuştur. 

Birbirinden ayrık pek çok aşamadan oluşan genetik algoritmaların, her aşaması için hangi test tekniklerinin daha 

etkili olarak uygulanabileceği mevcut test yaklaşımlarından faydalanılarak analiz edilmiştir. Yazılım projelerinde 

sıkça kullanılan kara kutu test tekniklerinin, genetik algoritmaların rastgele seçim tabanlı doğaları nedeniyle 

yetersiz kalacağı öngörülmüştür. Bu nedenle, genetik algoritma ile kurulacak sistemin her bir aşaması için kara 

kutuyu destekleyici bir doğrulama yöntemi olarak beyaz kutu test tekniklerinin uygulanmasının, ortaya çıkarılan 

yazılım ürünleri için daha doğru bir yöntem olduğu bu çalışma kapsamında açıklanmıştır. Genetik algoritmanın 

çaprazlama, mutasyon, hayatta kalma aşamalarının beyaz kutu test teknikleri (durum testi, yol testi, veri akış testi) 

ile doğrulanması, ebeveyn seçimi, ilk popülasyonun oluşturulması aşamalarının ise kodlama sırasında yazılacak 

birim testleri ile doğrulanabileceği öngörülmüştür. Beyaz kutu test tekniklerinin belirlenmesindeki esas nokta 

insan faktöründen (analiz, tasarım, kodlama fazlarında) oluşabilecek hataların önlenmesidir. Bir atama 

optimizasyonu için geliştirilen genetik algoritma içindeki kısıt ve değişkenler göz önüne bulundurularak beyaz 

kutu test teknikleri bu ürünün test edilmesi için tek başına yeterli değildir.  Bu sebeple kara kutu test tekniklerinden 

kullanım durum, hata tahmini, kümeleme ve denklik sınıfı test tekniklerinin kullanılmasının çıkabilecek kullanıcı 

durumlarının hatalarının, mantıksal hataların ve veri hatalarının yakalanmasında daha faydalı olacağı 

belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Optimizasyon, Genetik Algoritma, Test Teknikleri, Beyaz Kutu, Kara Kutu, Durum Testi, 

Yol Testi, Veri Akış Testi. 

 

1. GİRİŞ 

Günümüzde gittikçe popülerleşmeye başlayan makina öğrenmesi, genetik algoritma, derin öğrenme gibi 

alanlardaki ürünlerin yazılım test tekniklerinin neler olacağı, çıkartılan ürünlerin doğrulamalarının mevcut hangi 

yöntemlerle gerçekleştirileceği ile ilgili çalışmalar henüz çok kapsamlı olarak gerçekleştirilmemektedir. 

Bu çalışma, genetik algoritma kullanılarak geliştirilen bir atama optimizasyonunu nasıl doğrularız sorusu üzerine 

yapılan araştırmaların bir çıktısı olarak yazılmaktadır. 

Genetik algoritma birden fazla katmadan oluşmakta ve her katmanında ayrı bir girdi-çıktı üretme yöntemi 

geliştirmektedir. Her bir tekrarda farklı genler (olası çözüm sınıfı) oluşturmakta ve her tekrarda belirlenen 

değişkenler, kısıtlar göz önünde bulundurularak bazı genler elemine edilmektedir.  Olası çözümler içindeki en iyi 

sonucu bulmak amaçlı geliştirilen genetik algoritmaların içinde, çözüm kümelerinin genişletilmesi, rastgele 

seçimlerin yapılması, genlerin birbirleriyle çaprazlanması sonucu olası çözüm kümesine yeni olasılıkların 

eklenmesi gibi aşamalar vardır. Bu aşamaların her biri için olması gereken test yaklaşımlarının neler olacağı bu 

bildirinin yazılmasının esas noktasıdır. 

 

1.1 Optimizasyon ve Genetik Algoritma Hakkında Temel Bilgi 

Bir çok sektörde optimizasyon ürünlerinin ihtiyaçtır. Hastanelerdeki hemşirelerin nöbetlerinin planlanması, 

taşımacılık yapan firmaların kaptanlarının atanması ya da en kısa yoldan hedefine varması gibi profesyonel 
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hayattaki bir çok alanda optimizasyon yapılmaktadır. Bununla birlikte genetik algoritma da birçok değişkeni olan 

kaotik problemlerin çözümlenmesi için bulunan bir yöntemdir.  En iyi olanın hayatta kalması mantığından yola 

çıkarak hayattaki çeşitli optimizasyon problemlerinin gen, mutasyon, kromozom, zayıf olanı elimine etme amacı 

üzerinden modellenmesi ve diğer optimizasyon yöntemlerinden karmaşık problemlerde daha yakınsak sonuçlar 

elde etmesi sebebiyle genetik algoritmalar popüler hale gelmiştir.  Genetik Algoritma ile ilgili temel kavramlar ve 

açıklamaları Tablo 1’de detaylı olarak verilmiştir. 

 

Tablo 1. Genetik Algoritma Terimler ve Açıklamaları 

Terim Açıklama 

Popülasyon Problemin olası çözümlerini içeren alt kümedir. 

Kromozom Problemin olası bir çözümünü ifade etmektedir. 

Gen Kromozomda yer alan her bir elementi ifade etmektedir. 

Genotip Problemin alternatiflerinin matematiksel olarak ifade edilmiş 

şeklidir. 

Fenotip Genotipin deşifre edilerek asıl değerinin belirlenmiş halidir. 

Uygunluk 

Fonksiyonu 

Bireyin hayatta kalma durumunu gösteren değerdir. 

Ebeveyn Seçimi Bu seçim ile çaprazlama ve mutasyon yapılacak olan kromozomlara, 

dolayısıyla gelecek nesle karar vermede önemli bir rol oynamaktadır. 

Ebeveyn Seçimi için kullanılan yöntemler: 

Sıralı Seçim (Rank Selection) 

Turnuva Seçimi (Tournement Selection)  

Rastgele Seçim 

Rulet Çarkı (Tekerleği) Seçimi 

Çaprazlama Ebeveynlerin genlerini kullanarak,  yeni bireler üretmek için yaptığı 

en değiş tokuşudur. Çaprazlama için kullanılan yöntemler: 

Tek Noktada Çaprazlama 

Çok Noktada Çaprazlama 

Sıralı Çaprazlama 

Kısmi Planlı Çaprazlama 

Mutasyon Arama uzayını genişleterek, çeşitliliği artırmak için kullanılmaktadır. 
Mutasyon için kullanılan yöntemler: 

Yer Değiştirme Mutasyonu  

Karıştırma Mutasyon  

Ters Çevirme Mutasyonu 

Hayatta Kalma 

Seçimi 

Bir sonraki kuşakta hangi kromozomların hayatta kalıp, hangilerinin 

popülasyondan atılacağına karar verilir. Hayatta kalma seçimi için 

kullanılan yöntemler: 

Elitizm 

Yaşa Bağlı Seçim 

Fitness Değerine Göre Seçim 
 

Bu çalışmanın kapsamında kurgulanan genetik algoritmanın mimarisi Şekil-1’de gösterilmiştir.  Bu akış 

diyagramında genetik algoritma test tekniklerinin uygulana bilirliğine göre A, B, C, D, E şeklinde 5 aşamaya 

ayrılmıştır. Her aşama kendi niteliklerine göre ayrı bir şekilde değerlendirilmiş ve bunlara uygun beyaz kutu test 

teknikleri belirlenmiştir. 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                          2170 

 

 

 

 

Şekil 1. Genetik Algoritmanın Akış Diyagramı 

 

1.2 Genetik Algoritma Doğrulama Yöntemleri 

Bir atama optimizasyonu için geliştirilen genetik algoritmanın iç aşamalarında çeşitli rastgele seçim yöntemleri 

kullanılmaktadır. Günümüzdeki birçok projede öncelikli olarak tercih edilen kara kutu test teknikleri genetik 

algoritma gibi yöntemler kullanılarak geliştirilen ürünlerin testleri için tek başına bir doğrulama yöntemi olarak 

yetersiz kalmaktadır. Bu sebeple beyaz kutu test tekniklerinden faydalanmak gerekmektedir. Ancak genetik 

algoritma içindeki kısıt ve değişkenler göz önüne bulun-durularak beyaz kutu test teknikleri de bu ürünün test 

edilmesi için tek başına yeterli değildir.  Bu sebeple kara kutu test tekniklerinin de hatalarının yakalanmasında da-

ha fark yaratacağı görülmüştür. Şekil-2’de bu çalışma kapsamında genetik algoritma için belirlenmiş test 

tekniklerini ve gruplanmalarını takip edebilirsiniz. 

 
Şekil 2. Genetik Algoritmanın Doğrulanması için Belirlenmiş Test Teknikleri 
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Genetik algoritmanın Şekil-1 de gösterilen akış diyagramına baktığımızda, A ile ifade edilen aşamasında amaç 

fonksiyonunun belirlediği, ilk popülasyonun oluşturulduğu ve uyum değeri (fitness value) hesaplandığı 

görülmektedir. A aşaması uygu-lamanın lineer ilerlediği ve matematiksel modellemelerin yapıldığı aşamadır. Bu 

aşamadaki hataların önlenebilmesi için kod geliştirmenin kapsamına giren birim (unit) testlerinin yazılması, bu 

matematiksel modeldeki hataların yakalanmasında etkili olacaktır. Genetik algoritmanın eniyileme amacıyla 

kurgulanan mimarisinde B, C, D ve E aşamalarında rastgele seçimler yapılmakta, popülasyon çoğaltılmakta, 

oluşturulan kromozomlarda çaprazlama ve mutasyon yapılmaktadır. Bu nedenle çıkan sonuçların hangi değişken 

ve veriler doğrultusunda çıktığının doğrulanması ve hata tahminlemesinin yapılması imkânsızlaşmaktadır.  

Genetik algoritmanın akış diyagramı bu perspektif doğrultusunda aşamalara bölünmüş ve her bir aşama için ayrı 

bir doğrulama/ test yöntemi belirlenmiştir. B aşaması popülasyonun çoğaltılması ve seçilmesi aşamasıdır. Yani 

genetik algoritmanın bu aşamasında çözüm kümesi olarak sunulacak popülasyonlar belirleniyor, aynı doğadaki 

doğal seleksiyon örneklerinde olduğu gibi, belirlenen bu çözüm küme-sindeki sonuçlar kaç tekrardan/döngüden 

beridir (iteration) çözüm kümesinin içinde diye kontrol ediliyor. Sürekli dönen, eskiden döngülerden kalan atalar 

eleniyor ve daha iyi bir çözüm kümesi sunan çözüm kümeleri ekleniyor. Buradaki seçiminin yazılım kontrolleri 

ve döngüleri göz önünde bulunarak test yaklaşımı kullanmak gerekmektedir. B aşamasının içindeki geliştirmeleri 

doğrulamak için Durum Test Tekniği (Statement Testing) yönteminin kullanmasına karar verilmiştir. Bu yöntem 

ile B aşamasındaki Ebeveyn seçimi ve popülasyon çoğaltma işlemlerinin tamamı kod mimarisi olarak çıkartılır. 

Bu çalışmanın kapsamı olarak incelenen projede, sıralı seçim ve rulet çarkı tekniği kullanılarak seçimler 

yapılmaktadır. Bu aşamadaki tüm döngülere test senaryoları geliştirilmeli, ilgili metotların alacakları değer kümesi 

üzerinden oluşturdukları popülasyonların belirlenen sınırlar içinde kalıp kalmadığının kombinasyonları test 

edilmelidir. Rastgele seçimler sonucu oluşacak olan popülasyonun sınırları kod geliştirme süreci içinde 

tanımlanmalıdır. Test senaryoları ve test verisi bu değişkenler doğrultusunda her bir döngü için hazırlanır.  

C aşaması genetik algoritmanın çaprazlama aşamasıdır. Bu aşamada çözüm küme-si içindeki her kromozomun 

içindeki en iyi çözümler çaprazlama yöntemiyle değiştirilir ve daha iyi kromozomlar yaratılmak istenilir. Tek 

noktada çaprazlama ve çok noktada çaprazlama yöntemleri kullanılan genetik algoritma uygulaması için veri akış 

test (Data Flow Testing) tekniği kullanılması gerektiği öngörülmüştür. Benzer bir şekilde D aşaması da çeşitliliğin 

sağlanması için genetik algoritmanın içinde kullanılan bir yöntemdir. Bu çalışmanın kapsamında geliştirilen atama 

optimizasyon projesinin genetik algoritmasında mutasyon bir aşama olarak yer almaktadır ve yer değiştirme 

mutasyonu, karıştırma mutasyon, ters çevirme mutasyonu yöntemlerinin tamamı kullanılmaktadır. Mutasyon da 

aynı çaprazlama gibi daha iyi çözümler üretilmek amacıyla çeşitliliğin sağlanmasıdır. Kromozomlardaki çözüm 

kümelerinin iyileştirilmesi amaçlanır. Mutasyon aşamasında da çaprazlama aşamasında olduğu gibi veri akış test 

tekniği kullanılmalıdır.  

Veri akış test tekniğinde verinin değişikliğe uğradığı her nokta için akış çıkarılır. Çıkartılan akışlar olası veri 

setlerinde nasıl davrandığı test edilmek için senaryolar yaratılır. Çaprazlama aşamasının olası veri akışları 

çıkartılırken, her kodlama parçacığı içine günlük (log) tutmak için bir yapı oluşturulmalıdır. Böylelikle her test 

senaryosunda verilen girdinin uygulama içinde hangi kromozom yapısına dönüştüğü, kaç defa dönüştüğü ve 

çıktısının ne olduğu doğrulana bilinir.  

Şekil-1’de E aşaması olarak gösterilen aşama aslında genetik algoritmanın çoğaltma/seçim yapma, çaprazlama ve 

mutasyon aşamalarının bir bütün olarak test edilmesini gösteren aşamadır. Ayrı birer aşama olarak testleri 

gerçekleştirilen bu süreçlerin bir akış içinde doğrulamasının yapılması gerekmektedir. Genetik algoritmanın 

içindeki bu aşamaların bütünleşme katmanı olarak değerlendirebileceğimiz bu aşamada, çoğaltma sonucu yaratılan 

çözüm kümesinin, çaprazlama ve mutasyon aşamalarında nasıl davrandığının, hangi çözüm kümesine 

dönüştüğünün test edilmesidir. Doğrulama yöntemi olarak yol test (path testing) tekniği kullanılması uygun 

bulunmuştur. Yol test tekniği ile aslında genetik algoritmanın rastgele seçimler yaparak ilerleyen akışının olası 

haritasının çıkarılması amaçlanmaktadır. Bu aşamalardaki bütün kontrol noktalarının çıkartılması ve verilerin 

hangi aşamalarda nelere dönüştüğünün belirlenmesi ile genetik algoritmanın E aşamasının haritası çıkartılır. Yol 

testi ile bütün haritadaki akışlara bir test senaryosu yazıla bilinir. Genetik algoritma içindeki karar noktalarının 
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kritik olması durumu ve veriyi etkileme, çözüm kümesini değiştirme değişkenleri göz önünde bulunarak bazı test 

senaryolarına öncelik vermelidir. Zaman maliyeti olarak testlerin sadeleştirilmesi gereken projelerde bu 

önceliklendirme önem kazanmaktadır. Genetik algoritma içindeki test aşamalarından E aşamasında kullanılan yol 

testlerinin öncelikli olan ve olmayan şeklinde ayrılması testlerin tamamlanması ve kritik hataların bulunmasında 

avantaj sağlayacaktır.  

Genetik algoritmanın kodlama sürecine paralel olarak uygulamanın B, C, D ve E aşamalarının beyaz kutu testleri 

ilgili tekniklerle geliştirilir. Genetik algoritmanın bir ürün olarak hazırlanması ile birlikte kullanıcı arayüzü veya 

web servis arayüzlerine ilgili kara kutu test tekniklerinin uygulanması gerekmektedir. Bu testler genetik algo-

ritmanın kullanılacağı alan ve arayüz katmanlarına göre farklılık gösterebilir. Ancak algoritmanın ürün olarak 

çözüm üreteceği kullanım alanına göre de doğrulama testlerinin hazırlanması gerekmektedir. Bu doğrulama testleri 

Şekil-2’de gösterilen kara kutu testleridir. Bu çalışma kapsamında geliştirilen genetik algoritma atama problem-

lerinin çözümü için bir optimizasyon sistemidir. İlgili kullanım alanındaki yasal ve operasyonel kısıtları göz 

önünde bulundurularak kullanım durumları çıkartılmalı ve istisnai durumlar üzerinden test senaryoları 

belirlenmelidir. Atama optimizasyonunu kullanacak olan müşteri kitlesinin iş akışları göz önünde bulundurularak 

hata tahminlerinin yapılması gerekmektedir. Bu test tekniği kullanılması için ürün haline getirilmiş genetik 

algoritmanın yapısını bilmenin ötesinde, ürünü kullanacak kitlenin kullanım alanını (domain) da iyi analiz etmek 

gerekmektedir. Neler test edilebilir, neler test edilemez test analizi yapıldıktan sonra hata tahminlemesi üzerinden 

test senaryoları yaratıla bilinir.  

Yapılacak optimizasyon işlemindeki kısıt ve değişkenlerin çeşitliliğine göre denklik sınıfı test yöntemi 

kullanılmalıdır. Yani genetik algoritma ile geliştirilen bu üründe, atama yapılacak kişiler ve atandıkları görevler, 

yasal ve operasyonel kısıtlar çok çeşitlilik arz ediyorsa bütün kombinasyonların test senaryoları hazırlanamayacağı 

için  bu kombinasyonlar denklik sınıfı yöntemiyle test edilmelidir. Eş ağırlıklara sahip değişkenler, ön koşullar ve 

beklenen sonuçlar bir arada gruplandırılarak doğrulanmalıdır.  Benzer bir şekilde, kısıt ve değişkenleri çok çeşitli 

olan bu tür optimizasyon projelerinde büyük veriler ile genetik algoritmanın çalıştırılması gerekebilir. Genetik 

algoritma veri setinin artmasıyla birlikte çok fazla atama ve optimizasyon yapması gerekir, çözüm kümesi içindeki 

daha fazla değişkeni çözmesi gerekmektedir. Böyle büyük veri yapılarındaki hataların minimal bir boyuta 

çekebilmek için kümeleme testi (clustering testing) yöntemi kullanıla bilinir. Kümele testi ile aynı test 

senaryolarını farklı boyutlarda ama aynı ağırlıkta veriler ile test edildiğinde sistemin nasıl davrandığı takip  

edilmektedir. Sistem 100 kişiye görev atama işlemini başarılı bir şekilde yaparken, 7000 kişiye görev atama 

işlemini yapabiliyor mu? Yoksa genetik algoritma en iyi çözümü bulmaya çalışırken başarılı bir şekilde ataya 

bildiği 100 kişiyi de mi atayamıyor? Bunun test edilmesi gerekmektedir. Bu sebeple büyük veri kümeleri 

oluşturulur. Bu veriler belirli ağırlıklara göre oluşturulmalıdır. 100 kişiden 7000 kişiye gelinceye kadar farklı 

büyüklükler bir çok veri seti oluşturulmalı ama hepsinde de aynı değişken ve kısıtlar kullanılmalıdır. Bu testten 

çıkan sonuçlar genetik algoritmanın iyileştirilmesi için teknik ekiple birlikte analiz edilmelidir. 

2. SONUÇ  

Atama, çizelgeleme ve rotalama problemlerinde çözüm sunan genetik algoritmanın doğrulama yöntemlerinin neler 

olabileceği bu çalışmanın konusu olmuştur. Sonuç olarak, genetik algoritma, makina öğrenmesi, derin öğrenme 

gibi büyük veriler ile çalışan ve kaotik, rastgele seçimler ile çıktı üreten yazılım ürünlerinin nasıl test edileceğiyle 

ilgili olarak yaklaşımların belirlenmesi ilgili yazılım akımlarına paralel bir hızla ilerlemelidir. Genetik algoritma 

ile geliştirilen bir yazılım ürünü özelinde bak-tığımızda, kurgulanacak algoritmanın mimari yapısının iyice 

belirlenmesi ve mevcut test tekniklerinden faydalanarak hangi katmanlarda hangi yazılım testlerinin 

gerçekleştirileceğinin analizinin yapılması gerekmektedir.  

Bu çalışma ile ön görülmektedir ki; genetik algoritma ile geliştirilen optimizasyon ürünlerinde sadece kara kutu 

test tekniği algoritmanın kendisinin doğrulanmasında yetersiz kalacaktır. Beyaz kutu test teknikleri zaman alan ve 

teknik bilgi gerektiren yöntemler olmasıyla beraber, böyle bir algoritmanın doğrulanmasında destekleyici bir 

yöntem olarak kullanılmalıdır. 

Genetik algoritma ile geliştirilen bir atama optimizasyon projesinde genetik algoritmanın her bir katmanı kendi 

içinde ve bir bütün olarak incelenmiş, test metodolojisinin neler olacağıyla ilgili bir yaklaşım geliştirilmeye 
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çalışılmıştır. Genetik algoritmalardaki rastgele seçimler ve popülasyonun genişletilmesinde kullanılan yöntem-ler 

göz önüne alındığında, çaprazlama, mutasyon, hayatta kalma aşamalarının beyaz kutu test teknikleri ile 

doğrulanması gerektiğinin analizi yapılmıştır. Genetik algoritmanın her bir katmanı incelendiğinde, çaprazlama, 

mutasyon ve ebeveyn çoğaltma ve seçim aşamalarında durum testi, yol testi, veri akış testinin beyaz kutu test 

teknikleri içinde faydalı olacağı görülmüştür. Algoritma içindeki ebeveyn seçimi, ilk popülasyonun oluşturulması 

aşamalarının ise kodlama sırasında yazılacak birim testleri ile doğrulanabileceği öngörülmüştür.  

Bir ürün haline getirilen algoritmanın üzerine yazılacak bir arayüzle (platform veya mimari fark etmeksizin) 

algoritmanın ilgili kullanım alanı kısıtları dahilinde kara kutu test teknikleri ile doğrulamalarının yapılması 

gerektiği savunulmaktadır. Bu sebeple kara kutu test tekniklerinden kullanım durum, hata tahmini, kümeleme ve 

denklik sınıfı test tekniklerinin kullanılmasının çıkabilecek kullanıcı durumlarının hatalarının, mantıksal hataların, 

analiz hatalarının ve veri hatalarının yakalanmasında faydalı olacağının analizi yapılmıştır. 

 

4. TARTIŞMA 

Genetik algoritma ile geliştirilen optimizasyon projelerinin yazılım test süreçlerinin neler olabileceği ile ilgili 

yapılan bu araştırmanın devamında yapılacak çalışmalarda, diğer optimizasyon algoritmaları için de bu doğrulama 

yöntemleri kullanılabilirliği analiz edilmelidir. Yazılım, optimizasyon ve test süreçlerinin değerlendirildiği bu 

çalışmaya benzer geliştirilecek yazılım projelerinde, bu çalışmada belirlenen doğrulama yöntemleri ve metodoloji 

ile diğer optimizasyon algoritmalarının testlerinin gerçekleştirilmesi, potansiyel bir çalışma alanı olarak 

değerlendirile bilinir.  
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Abstract 

Turkey is a country in the Meditterenian Basin so it is expected to experience negative climate change 

consequences such as droughts, water deficiency and desertification. Being one of the countries which signed the 

Paris Agreement, Turkey has shown its good intensions in the global combat with the climate change. The 

Agreement is not ratified yet in the country, however, Turkey does have a green development plan and reports its 

progress periodically to UNFCCC in terms of how well it proceeds in the climate change combat. Turkey is an 

Annex I country of UNFCCC, however, it does not have mandatory emission reduction limits due to its specialized 

conditions which means that it is a developing country that has yet to invest in industry. This is sometimes criticised 

however the general approach of UNFCCC is to evaluate all nations based on their own special circumstances. 

The other four areas where Turkey is criticised are the lack of effective and measurable, i.e., with set numerical 

limits, national and international climate policies; the fact that the forecasted GHG emission values in the 

nationally determined contributions are not scientifically calculated or realistic but rather based on minimum 

policy change with minimum cost approach; the emphasized importance given to coal electricity including the 

plan of increasing the number of coal thermal plants and the over use of hydro energy which disturbs the nature’s 

balance. Turkey, however, is praised with respect to its efforts in increasing the renewable energy capacities. If 

Turkey stops its tendency to depend mainly on coal, keeps on increasing its renewable energy capacity, except the 

already over used hydro-energy, and develops scientifically evaluated and realistic GHG reduction targets, it may 

succeed quite well in climate change combat efforts even if it starts right now. 

Keywords: Turkey, GHG emissions, policy, climate 

 

1. INTRODUCTION 

The landscape, the human beings, plants and animals in a region all depend, to a large extent, on the weather 

conditions or climate that has been acting on that region for a long time. Thus climate and its changes are of vital 

importance for the survival of living things. Climate has changed greatly over geological time scales but what is 

of immediate importance is the almost unprecedented rapid global warming trend observed in the last few decades 

(Pittock, 2005). 

The origin of the late-20th-century increase in global temperatures has been attributed to anthropogenic changes, 

especially the increase in greenhouse gas (GHG) emmissions caused by human activities (Crowley, 2000).  

Global warming is expected to cause long-term and, in many cases, drastic consequences for the earth. One of the 

most obvious effects of global warming is the increase in temperatures around the world. According to the National 

Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA), the average global temperature has increased by about 0.8 

degrees Celsius over the past 100 years (Bradford and Pappas, 2017). Because a warmer atmosphere can hold 

more water vapor, it is also expected to have 5 to 15% increase in the mean global precipitation and consequently 

more floods and more droughts are expected to be observed. The winter precipitation is projected to fall more as 

rain rather than snow. This will decrease the amount of snowpacks and spring runoffs, potentially exacerbating 

springs and summer droughts (Rosenzweig et al., 2018). 

Like the ongoing effects of global warming, its future impacts will also change greatly from region to region. As 

glaciers melt in the next few decades in places like Himalayas, flooding and rock avalanches will increase at first. 

Then, as the melt down continues, water supplies will decrease. The rise in sea-levels will cause floods in low-

lying coastal areas, especially in Africa and Asia, such as the Nile and Brahmaputra. Extreme heat waves will 

become more frequent and will be more deadly for people. Warming and drying will result in forest pests, diseases 

and fire, hitting forests harder as larger areas are burnt (Kerr, 2007). 
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Global climate change is a topic for which energy related issues will be the subject of important international 

political activity.  It will raise questions about politically sensitive topics such as national sovereignty and 

international equality. However, luckily, the Kyoto conference attended by 160 countries in December 1997, and 

world summits such as the Rio and Montreal meetings indicate that most governments feel the need to address the 

question (Demirbaş, 2006). 

The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) was the first step to start the combat 

with the climate change and according to this convention the signatories were divided into three main groups 

(Climate Talks, 2018). The first group is the Annex I countries and they include the OECD countries of 1992, EIT 

countries like the Russian Federation, the Baltic States and several Central and Eastern European States. These 

countries are obliged to reduce the GHG emissions, to protect and develop the carbon sinks and to report the 

progress they make to UNFCCC. The second group is the Annex-II countries which involves the OECD countries 

of 1992 but not the EIT parties. The parties are required to provide financial resources to developing countries. In 

addition, they have to promote the development and transfer of environmentally benign technologies to EIT Parties 

and developing countries. Finally the third group is the Non-annex countries which includes 153 countries which 

are mostly developing nations. These countries are encouraged to reduce GHG emissions, to collaborate on 

research and technology and to protect carbon sinks, but are not bound by other obligations (UNFCCC, 2018). 

The Kyoto Protocol was developed in 1997 to reduce the severe damage caused by global warming. It initiated a 

global effort in climate change mitigation to reduce the GHG emissions by 5.2%, with the year 1990 as the base 

year in the first commitment period of 2008–2012 for the Annex I countries proposing three mechanisms, namely, 

Clean Development Mechanism, Joint Implementation, and Emission Trading to help the ratifying nations to more 

feasibly suceed their assigned Quantified Emission Reduction Limitation (Demirbaş, 2006).  

In Paris, on 13 December 2015, the state signatories to the UNFCCC reached an agreement to guide future global 

climate change policies and actions (Robbins, 2016). The Paris Agreement on Climate Change called for limiting 

the rise in global mean temperature to “well below” 2°C and identified 1.5°C as the new limit worth pursuing 

(Rose et al., 2017). This climate goal was accompanied by a legally binding review structure in which countries 

were asked to submit national climate plans every five years although the pledges themselves were not legally 

binding. These so-called nationally determined contributions (NDCs) would cover aspects of mitigation and 

adaptation, together with issues related to means of implementation (Rogelj et al., 2017). 

Turkey is one of the countries that signed the Paris Agreement on 26 April 2016 however the agreement has 

not been ratified yet since the present government argues that due to its special circumstances of being a 

developing country Turkey has to be supported by the Green Climate Fund (GCF). Turkey, however, does 

have a green development plan and reports periodically to UNFCCC in terms of its progress in the climate 

change mitigation efforts and reduction of GHG emissions through NDC reports.  

 

2. HISTORICAL PATH OF TURKEY ON GHG EMISSION REDUCTION POLICIES 

In 2001, Turkey has carried out an institutional structuring and established the Coordination Board on Climate 

Change (CBCC). The CBCC was restructured in 2004 after Turkey became a party to the UNFCCC and in 

2010 its remit was expanded with the participation of new members. It involves 11 technical working groups 

and is coordinated by the Ministry of Environment and Urbanization. Its other members are Ministry of 

Development, Ministry of Foreign Affairs, Minstry of Energy and Natural Resources, Ministry of Science 

Energy and Technology, Ministery of Foresry and Water Works, Ministry of Finance, Ministry of Food, 

Agriculture and Livestock, Ministry of Health, Undersecretary of Treasury, Union of Chambers and 

Commodity Exchanges of Turkey (TOBB), Turkish Industry abd Business Association (TUSIAD), all of  which 

supply necessary data and statistics for the preparation of the NDC’s. The board meets at least once a year 

(Öztürk, 2012). 

When UNFCCC was adopted in 1992, Turkey, as an OECD member, was included both in Annex I and Annex 

II list of countries. However, Turkey rejected this position during the negotiations and did not become a party 

to the Convention indicating its special circumstances which included a high population growth rate quite 
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above the OECD average, an industrialization level not comparable to the other OECD and non-OECD 

countries of  Annex I and finally primary energy consumption and GHG emission per capita values much lower 

than the other OECD and non-OECD countries of Annex I. Thus, in the year 2002, Turkey was deleted from 

Annex II list of countries and remained only in the Annex I list with its special circumstances recognized. After 

this decision was taken, Turkey joined the Convention in 2004, with unfortunately 12 years of delay which 

also meant a delay in planning and policy and technology development (Schneider, 2017).  

In August 2009, Turkey became a Party to the Kyoto Protocol (KP). However, since Turkey was not a Party 

to the UNFCCC when the KP was adopted in 1997, Turkey was not included in its so called        Annex B list, 

as a result, Turkey did not have a quantified emission limit or reduction target. Thus, presently, Turkey is the 

only Annex-I Party country that does not have any mandatory GHG reduction targets (Schneider, 2017). 

A National Climate Change Strategy Document was prepared in the year 2009 and approved by the Higher 

Planning Council in the year 2010. It was the first Turkish document in the field of climate change mitigation 

(UNDP, 2010). The strategy set a goal of contributing to the global climate change combat  efforts within the 

country’s own capabilities and presented its national mitigation, adaptation, technology, finance and capacity 

building policies. One of the important goals in this strategy document was to develop early warning systems 

for flood disaster reduction. Also legislation on disaster risk management was planned to be revised in order 

to assess potential settlement area relocation for risk reduction (PreventionWeb, 2010).  

After the National Climate Change Strategy Document, the next step was the preparation of the National 

Climate Change Action Plan (NCCAP) in the year 2011. It included strategic principles and goals on GHG 

emission control and adaptation to climate change for the period of 2011-2023 and its preparation was based 

on the Ninth Development Plan (2007-2013). Sets of objectives for energy, building, industry, transportation, 

waste, agriculture, land use and forestry sectors were enlisted along with goals related to Management of Water 

Resources, Agriculture Sector and Food Security, Ecosystem Services, Biodiversity and Forestry, Natural 

Disaster Risk Management, Public Health and crosscutting issues were enlisted in detail in this plan. Some 

goals were given as numerical targets and others were listed as policy changes (IEA, 2018).  

Turkey signed the Paris Agreement in the year 2016 but did not ratify it yet in its National Parliament. 

However, Turkey did prepare and submit its Intended Nationally Determined Contribution (INDC) in 2016 to 

UNFCCC as a party of the Paris Agreement with the following main goals: Up to 21% reduction in GHG 

emissions compared to the year 1990 considering the business-as-usual (BAU) scenario, an installed capacity 

of 10 gigawatts (GW) solar power, 16 GWs wind power and full utilization of hydro plants which sums up to 

36 GW (Kat et al., 2018). 

 

3. DISCUSSION 

According to the data presented by the Netherlands Environmental Assesment Agency (2016), Turkey ranked 15th 

in the top 20 GHG emitters of the world in the year 2016 with 517 Mt CO2 eq. GHG emission as seen in Figure 1. 

Thus, it would be a mistake to ignore the GHG emissions of Turkey claiming it is only a developing country. In 

fact, it is seen from the graph that Turkey’s emissions are higher than industrialized countries such as United 

Kingdom, France and Italy. 
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----------------Figure 1. The Top 20 GHG Emitters of the World in the Year 2016                                                             

-------------------- *Data from Netherlands Environmental Assesment Agency (2016) 

Turkish Statistical Institute obtains statistical data from the Ministry of Food Agriculture and Livestock, Ministry 

of Forestry and Water Affairs, Ministry of Transport Maritime Affairs and Communications and Ministry of 

Energy and Natural Resources and using this data prepares the annual GHG emmision inventories to report to 

UNFCCC. According to its 2016 inventories, Turkey’s total GHG emissions was calculated to be 496 Mt CO2 eq. 

or 6.3 tonnes CO2 eq per capita. The contribution of the energy sector, industrial processes and product use, 

agricultural activities and waste were 72.8%, 12.6%, 11.4% and 3.2%, respectively to this 496 Mt emission value 

(TUIK, 2016).  

Burck et al. (2017) published a Climate Change Performance Index (CCPI) in the year 2017. This document has 

evaluated countries considering their current levels of GHG emissions, effectiveness and implementation level of 

the climate change combat policies, the consumption rate of energy and the increase of the renewable energy 

capacity. Each aspect is given a different weight factor and a weighted average is calculated which is called as the 

Climate Change Performance Index. In the year 2017, Turkey ranked 47th among 60 countries in this index list as 

seen in Table 1. As seen in this table, Turkey scored such a low rank because its climate policy was given a very 

low rating although its curent GHG emission rating, energy use and renewable energy capacity development 

ratings were not low.  
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Table 1. The Climate Chamge Performance Index for the Year 2017 (Bruck et al., 2017)
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,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,Figure 2. The CCPI Values for Turkey Between the Years2008 and 2017                                               

------------------ *Data from Climate Transparency.org (2018)                                                         

 

A similar trend is seen in Figure 2. Data from Climate Transparency.org (2018) showed that between the years of 

2000 and 2017 the CCPI of Turkey had a declining trend. As commented on Climate       Transparency.org (2018) 

and by Yeldan and Voyvoda (2015), this was attributed to mainly three factors. First one is that Turkey’s national 

and international climate polices are seen by many researchers as very weak, ineffective and insufficient. Secondly, 

although Turkey established regulations on energy efficiency, experts cannot observe any real progress and they 

criticise those policies for not including any set targets. National experts on the other hand claim that the funding 

of most projects related to climate protection come from international institutions rather than national budgets. 

 

Figure 3. Comparison of Turkey’s 2030 GHG Emission Target with its Expected Emissions *Data from 

Climate Action Tracker.org (2018) 

The last thing many researchers criticise Turkey related to its climate policy is that its targets given in the NCCAP 

or NDC’s are optimistic or unrealistic targets evaluated using a minimum policy change with minimum cost 

approach rather than using a scientfic approach, especially, the 21% reduction in GHG emmisions by 2030 

target (Yeldan and Voyvoda, 2015). 
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In Figure 3 we see the comparison of Turkey’s target GHG emission given in its NCCAP and NDC’s with the 

projection of its estimated emission that would probably occur if the current climate policy is applied with no 

improvements. The figure shows that if the current climate policy is continued to be applied with no positive 

modifications, this target will not be achieved and the actual GHG emissions will exceed it. What is worse  is 

even if the emission target is achieved it will correspond to approximately 10.5 Mt CO2 eq. per capita which 

will exceed those countries that set absolute reduction targets such as Germany, UK, and EU countries and even 

would double the EU average (Climate Action Tracker, 2018). Thus, Turkey’s NCD target of 21% reduction in 

GHG emissions is not in tune with the “Well-below 2°C” pathway of the Paris Agreement and has to be revised 

with a target more scientifically determined considering all parameters (Yeldan and Voyvoda, 2015). 

4. CONCLUSION 

Although Turkey is a developing country it has a considerable amount of greenhouse gas emissions and due to its 

geographical location in the Meditterenian basin, it is expected to be affected, in future, seriously from negative 

consequences of global warming. Hence, it has to develop effective climate policies and reduce GHG emmissions 

while emphasizing green development. Turkey has been showing good progress with respect to increasing 

renwable energy capacities, and some progress in applying energy efficieny in buildings, building a cleaner 

transportation system, reducing energy losses and taxing carbon emissions, however, there are some important 

areas where it is seriously criticised. Many national and international researchers think that its climate protection 

policy is weak, insufficient and lacks scientifically determined realistic targets; rather, there are either no numerical 

targets or the targets are over-estimated and not in tune with the well below 2oC pathway. In addition, the increased 

importance given to coal electricity is in direct opposition to the reduction target of GHG emissions and the over 

use of hydro energy disturbs nature’s water bance. Turkey is well praised for its capacity increase in renewable 

energy however it is suggested that Turkey should improve its climate change policy significantly with the 

necessary legislations, implementing it more actively, taking place in international collaborations and setting 

scientifically evaluated realistic targets considering all parameters and working hard to reach them. Finally, Turkey 

should leave depending on coal as a main energy source and stop over using hydro energy if it wants to progress 

on a green development path in tune with the Paris Agreement. If these precautions are taken, Turkey will be one 

of the countries which succeeds in the climate change mitigation and GHG emission reduction. 

REFERENCES                                                                                                                                    

Bradford A, Pappas S 2017. Effects of global warming. Available at:   …https://www.livescience.com/37057-

global-warming-effects.html [09.12.2018].                                      

 Burck J, Marten F, Bals C, Höhne N 2017. CCPI-Climate Change Performance Index-2018 results. AaAvailable 

at: https://www.climate-change-performance-index.org/the-climate-change-performance-  … … index-2018 

[10.12.2018].                                                                                                                                    

Climate Action Tracker 2018. Turkey – Country summary. Available at: 

…https://climateactiontracker.org/countries/turkey [10.12.2018].                                                                               

Climate Talks 2018. Emory University-What is UNFCCC. Available at: 

…https://climatetalks.emorydomains.org/what-is-unfccc [09.12.2018].                                                                   

Climate Transparency 2018. Brown to green - The G20 transition to a low-carbon economy-2017-…Turkey. 

Available at: https://www.climate-transparency.org/wp-content/uploads/2017/07/B2G2017-....Turkey.pdf  

[10.12.2018].                                                                                                                                                   

Crowley TJ 2000. Causes of climate change over the past 1000 years. Science, 289: 270-277.           

Demirbas A 2006. Hazardous emissions, global climate change and environmental precautions. Energy 

SS.Sources, Part B: Economics, Planning, and Policy, 1: 75-84.                                                                     

https://www.livescience.com/37057-global-warming-effects.html
https://www.livescience.com/37057-global-warming-effects.html
https://www.climate-change-performance-index.org/the-climate-change-performance-
https://climatetalks.emorydomains.org/what-is-unfccc
https://www.climate-transparency.org/wp-content/uploads/2017/07/B2G2017-....Turkey.pdf


International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                          2181 

 

 

IEA (International Energy Agency) 2018. Policies and measures-Turkey-National Climate Change … ….Action 

Plan 2011-2023. Available at: https://www.iea.org/policiesandmeasures/pams/turkey/name-.....36358-en.php  

[09.12.2018].                                                                                                                               

Kat B, Paltsev S, Yuan M 2018. Turkish energy sector development and the Paris Agreement goals-a …CGE 

model assessment, Report 332. Available at: 

https://globalchange.mit.edu/sites/default/files/MITJPSPGC_Rpt332.pdf [10.12.2018].                            

Kerr RA 2007. Global warming is changing the world. Science, 316: 188-190.                                                    

Lau LC, Lee KT, Mohamed AR 2012. Global warming mitigation and renewable energy policy …development 

from the Kyoto Protocol to the Copenhagen Accord—A comment, Renewable and …Sustainable Energy 

Reviews, 16: 5280-5284.                                                                                                                              

Netherlands Environmental Agency 2018. Topics. Available at: …. 

….https://www.pbl.nl/en/publications/trends-in-global-co2-and-total-greenhouse-gas-emissions-2018-….report  

[10.12.2018].                                                                                                                                      

Pittock AB 2005. Climate change turning up the heat, London: Routledge, 328 pp.                              

PreventionWeb 2018, Turkey: National climate change strategy. Available at:  ..  

.....http://preventionweb.net/go/22115 [09.12.2018].                                                                                     

Robbins AJ 2016, How to understand the results of the climate change summit: Conference Parties21 

…(COP21) Paris 2015. Journal of Public Health Policy, 37: 129-132.                                                            

Rogelj J, Fricko O, Meinshausen M, Krey V, Zilliacus JJJ, Keywan R 2017. Understanding the origin of Paris 

Agreement emission uncertainties. Nature Communications, 8(15748).                                           

Rose, SK, Richels R, Blanford G, Rutherford T 2017. The Paris Agreement and next steps in limiting …   

warming. Climatic Change, 142: 255-270.                                                                                       

Rosenzweig C, Iglesias A, Yang XB, Epstein PR, Chivian 2001. Climate change and extreme weather events - 

Implications for food production, plant diseases, and pests. Global Change & Human Health,   2: 90-104.                                                                                                                                                        

Öztürk Ö, Climate change adaptation efforts of Turkey, Power Point Presentation, Turkish Republic.Ministry of 

Environment and Urbanization General Directorate of Environmental Management  Department of Climate 

Change, November 2012.                                                                                

Schneider M 2017. A Tangled Case – Turkey’s status under the UNFCCC and the Paris Agreement, ICCG 

….Reflection No.53. Available at: http://www.iccgov.org/wp-content/uploads/2017/07/53_A-Tangled-Case-

.....%E2%80%93-Turkey%E2%80%99s-Status-under-the-UNFCCC-and-the-Paris-Agreement.pdf     

….[10.12.2018].                                                                                                                                                     

TUIK 2016. Press release- Statistics on environment, 2016. Available at: 

…..http://www.turkstat.gov.tr/prehaberbultenleri.do?id=27685 [10.12.2018].                                           

UNDP Turkey 2018. National Climate Change Strategy – 02 May 2010. Available at: 

…..http://www.tr.undp.org/content/turkey/en/home/library/environment_energy/climatechangestrategy.html 

…..[10.12.2018].                                                                                                                                                           

UNFCC 2018.  Parties and observers. Available at: https://unfccc.int/parties-observers [09.12.2018].           

Yeldan E, Voyvoda E 2015. A. Emissions growth predictions and Turkey’s fair share under 2°C target.  

…Available at: https://mobil.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-PDF/Low_Carbon 

…Development_Pathways_for_Turkey_October_2015_Brochure.pdf [10.12.2018]. 

  

https://www.iea.org/policiesandmeasures/pams/turkey/name-.....36358-en.php
https://globalchange.mit.edu/sites/default/files/MITJPSPGC_Rpt332.pdf
http://preventionweb.net/
http://www.iccgov.org/wp-content/uploads/2017/07/53_A-Tangled-
http://www.turkstat.gov.tr/prehaberbultenleri.do?id=27685
https://unfccc.int/parties-observers
https://mobil.wwf.de/fileadmin/fm-wwf/Publikationen-


International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                          2182 

 

 

Ultrasonik siber saldırıların derin öğrenme teknikleri kullanılarak önlenmesi üzerine bir inceleme 
 

Tarık Delibaş1*, Bahadır Karasulu2 
 

*1Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Çanakkale, 

Türkiye. 
2Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Çanakkale, 

Türkiye. 
 

*Sorumlu yazar e-mail: tarik1990@gmail.com 
 

Özet 

Ultrasonik siber saldırılar, cihazların yaydığı insan kulağının algılayamayacağı ses sinyalleri ile gerçekleştirilir. 

Ultrasonik siber saldırı ve sızıntı yöntemleri literatürde epeyce incelenmiştir. Diğer saldırı yöntemlerine göre 

belirlenmesinin zor ve maliyetli olması, bu konuya bugüne kadar yeterince dikkat edilmemesine neden olmuştur. 

Ancak son araştırmalar, bu tür saldırılar nedeniyle önemli bilgilerin aktarılabileceğini göstermektedir. Son yıllarda, 

bu tür saldırıların makine öğrenimi ile gerçekleştirilebileceği kanıtlanmış ve böylece bilginin hava boşluğu 

korumalı bir bilgisayardan bile elde edilebileceği görülmüştür. Bu tür saldırılar, sabit disk sürücüsü gibi kritik 

aygıtların bozulmasına, çeşitli donanımsal ve sistemik zararlara yol açabilmektedir. Günümüzde artan bilgi 

çeşitliliği ve büyük veri kullanımı nedeniyle siber saldırıların veri güvenliği ve veri gizliliği açısından önemi 

artmaktadır. Ses işleme yöntemleri ultrasonik siber saldırıları tespit etmek için sıklıkla kullanılır. Ses işleme 

alanında, güçlü öğrenme yetenekleri nedeniyle derin öğrenme mimarileri yaygın olarak tercih edilmektedir. Ses 

niteliklerini elde etmek için çeşitli teknik ve yaklaşımların kullanılması gerekmektedir. Literatürdeki çalışmalara 

dayanarak, bu makalede ultrasonik siber saldırıların nasıl yapıldığı incelenmekte ve bunları önlemek için 

kullanılan teknikler, yöntemler ve yaklaşımlar araştırılmakta, mevcut sistemlerin eksiklikleri vurgulanmaktadır. 

Ayrıca bu tür saldırılara karşı alınabilecek derin öğrenmeye dayalı donanımsal ve yazılımsal önlemler de 

açıklanmaktadır. Makale ayrıca bulgulara dayanan bir tartışmayı da içermektedir. 
Anahtar Kelimeler: Ultrasonik siber saldırı; Derin öğrenme; Makine öğrenmesi; Yapay zeka; Ses işleme 

 

1. GİRİŞ 

Siber güvenliğin tanımı çok geniş olmakla birlikte, sadece bilgisayar sistemleri için kullanılmamaktadır. Siber 

saldırının ilk örneği, sihirbaz Nevil Maskelyne'nin, John Ambrose Fleming’in gösterisini, oditoryumun ekranına 

yansıtılan Mors kod mesajlarına hakaret ederek bozduğunda 1903'te gerçekleşmiştir (The Importance of Cyber 

Security, ET:2018 ). Siber güvenlik; ağları, bilgisayarları, programları ve verileri saldırı, hasar veya yetkisiz 

erişimden korumaya yönelik süreçleri ve uygulamaları içeren teknolojilerin tümleştirilmesidir. Küresel ekonomi, 

siber suçlar nedeniyle her yıl milyarlarca dolarlık bir zarara uğramakta ve bu alandaki tartışmalar her geçen gün 

artmaktadır. Bu saldırıların çok büyük ekonomik ve sosyal zararları olabilmektedir. 2020 yılına gelindiğinde, 

Nesnelerin İnterneti'nin (Internet of Things, IoT), 200 milyar nesneyi birbirine bağlayacağı öngörülmektedir. 

İlerleyen yıllarda akıllı ev, akıllı araç teknolojilerinin yaygınlaşması siber güvenliğin kuşkusuz daha çok önem 

kazanmasına neden olacaktır. Kimse sürekli dinlenilmek ve kontrol altında olmak istemeyecektir. Yatırımcıların 

ve reklam verenlerin en yeni tercihlerinden biri de ultrasonik ses ve sinyallerdir. Ultrason sadece yüksek frekanslı 

ses dalgalarını tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Esasen, ultrason insan kulağının duyamadığı ses kısmıdır 

(Young H, 2016). Bu sınır kişiden kişiye değişir ve sağlıklı genç yetişkinlerde yaklaşık 20 kiloHertz (20.000 Hertz) 

'dir. Ultrason cihazları 20 kHz'den birkaç gigaHertz'e kadar frekanslarda çalışır (The Economist, 2015). Duyulmaz 

bir yan kanalın tasarlanmasında, ilk olarak, iletişim için uygun bir frekans bandının seçilmesi zorunludur (Arp ve 

ark., 2017). Ses verilerinden bilgi elde etmek için ses işleme teknikleri kullanılmaktadır. Ses sinyali işleme veya 

ses işleme, genellikle belirli ses sinyallerinin üzerinde işlem yapılması, değiştirilmesidir (Spanias ve ark., 2006). 

Elektrikli cihazlar mekanik, ultrasonik, optik, ses ve dalgalar gibi çeşitli şekillerde bilgi yaymaktadır. Ortama 

yayılan bu bilgiler istendiği halde yakalanabilir, değiştirilebilir ve saldırı amacı ile kullanılabilir (Sağıroğlu ve ark., 
2017) . 
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Birkaç yıl önce badBIOS adlı kötücül yazılım keşfedilmiştir. Bu kötücül amaçlı yazılım hava boşluklu korumalı 

bilgisayarlardan, dahili hoparlör aygıtını kullanarak sürekli veri göndermektedir. Guri ve ark. (2016)  

çalışmalarında, bilgisayar fanını kullanarak ve kontrol ederek hoparlör bulunmayan bir bilgisayardan dahi bilgi 

aktarmayı keşfetmişlerdir. Nandakumar ve ark. (2016) FingerIO adında bir yazılım geliştirmiş, telefonun dahili 

hoparlör ve mikrofonunu kullanarak ekrana dokunmadan telefonu kontrol edebilmelerini sağlamışlardır. Diğer bir 

örnek, ABD ordusu tarafından geliştirilen, Suter adında bir ağ silahı, hava boşluklu korumalı askeri bilgisayarlara 

saldırmak için kullanılmıştır. Bu tekniği kullanarak İsrailliler Suriye hava savunma radar ağını başarıyla ele 

geçirmiş ve kontrolünü devralmıştır (Zhu ve ark., 2018). Arp ve ark. (2017) ses işaretlerinin sesin içine 

gömülebildiğini ispatlamış ve mobil cihazların bu sinyalleri tespit edebildiğini keşfetmişlerdir. Bunlar sadece 

keşfedilen ya da tespit edilebilen saldırı türleridir. Bu tür saldırıların keşfedilmesinin zorluğu ise, araştırmacıları, 

makine öğrenmesi ya da derin öğrenme temelli yöntemlere yönlendirmektedir. Akustik siber saldırılar üzerine 

yapılan araştırmalar devam etmekle birlikte bu alanda çok yeni saldırı yöntemleri keşfedilmektedir. Ancak, bu 

saldırılara karşı kesin bir çözüm bulunamamıştır. Lemay ve Tan (2006) ve Backes ve ark. (2010) bu saldırılar için 

sistemi izole etmek ya da köpükle kaplamak gibi çözümler sunmuşlardır. Bu çözümler, gelişen teknoloji karşısında 

kullanılması pek mümkün olmayan yöntemlerdir. Çünkü, günümüzde kullanılan cihaz miktarı ve çeşidi çok 
fazladır ve neredeyse bu cihazların tamamı akustik sinyal üretmektedir.  

Özünde, makine öğrenimi sadece Yapay Zeka'yı (Artificial Intelligence, YZ) başarmanın bir yoludur. Makine 

öğrenimi, sistemlere açık bir şekilde programlanmadan deneyimlerden otomatik olarak öğrenme ve geliştirme 

yeteneği sağlayan YZ uygulamasıdır. Makine öğrenimi algoritmaları genellikle denetlenen veya denetlenmeyen 

olarak ayrılmaktadır (Expert System, ET:2018). Derin öğrenme, makine öğrenimine oldukça güncel bir 

alternatiftir ve onun temellerini kullanan bir paradigmaya dayanmaktadır. Diğer yaklaşımlar arasında; karar ağacı 

öğrenme, indüktif mantık programlama, kümeleme, takviye öğrenme ve Bayes ağları bulunmaktadır. Derin 

öğrenme, beynin yapı ve işlevini oluşturan, birçok sinir düğümünün birbirine bağlılığından esinlenmiştir.  Makine 

öğrenmesi mimarisi düşük seviyeli bilgileri elde etmede başarılı ancak yüksek seviyeli bilgileri elde etmede ise 

yetersiz kalmaktadır. Çabaların çoğu, özniteliklerin ve veri sunumlarının el ile oluşturulmasına harcanmaktadır. 

Böyle bir durumda, özniteliklerin elde edilmesi genellikle tasarımcıların tecrübesine, bilgisine ve düşünüş tarzı 

şekline bağlı olarak değişen bir süreçtir ve derin öğrenmenin en büyük artısı bu adımı kolaylaştırması, veri 

temsilini öğrenebilmesidir. Ayrıca makine öğrenmesinin derin öğrenme ile aynı sonuca yakın sonuçlar 
üretebilmesi için çok daha fazla veri gerekmektedir (Wang, 2015).  

Bu makalenin organizasyonu şu şekildedir: İkinci bölümde ses analizi ve iyileştirme, özniteliklerin elde dilmesi 

ve derin öğrenme ile ses tespitine dayalı detayları içermektedir. Üçüncü bölümde ultrasonik ses analizi, siber 

güvenlik açıkları nelerdir ve nasıl önlenir gibi konulardaki detaylara, dördüncü bölümde ise yapılan çalışma 
sonucunda varılan bulgular ve bunun üzerine yapılan karşılaştırmaya dayanan tartışmaya yer verilmektedir. 

2. SES ANALİZİ VE İYİLEŞTİRME 

Ses dalgaları bir nesnenin titreşimleri tarafından oluşturulur. Bir nesne titreşirken, nesneyi çevreleyen ortamda 

hafif bir basınç farkı yaratır. Bu basınç değişiklikleri, çevreleyen ortam boyunca hareket eden dalgalar yaratır. 

Yüksek frekanslar, diğer nesnelerdeki titreşimleri etkilemede çok büyük zorluklarla karşılaşır ve çevresel faktörler 

ultrasonik dalgaları önemli ölçüde engellemektedir (Magre ve ark., 2014). İyi bir ses işleme sistemi için ön işlem 

yapılması gerekmektedir. Çünkü, dijital ortamda kaydedilen ses sinyali gürültü gibi elde edilmek istenen verileri 

etkileyebilecek çeşitli sinyalleri de barındırmaktadır. Bu nedenle önce artıklık içeren bilgilerin çıkarılması 

gerekmektedir. Bunun için ise, etkili gürültü azaltma teknikleri uygulanır. Gürültü azaltma tekniklerinden bazıları 

şunlardır; Spektral Çıkarma, Kepstral Ortalama Çıkarma, Kör Eşitleme, Uyarlamalı LMS Filtreleme, Uyarlamalı 

Wiener Filtreleme, Kalman Filtreleme (Qazi ve ark., 2018). Ön işleme adımı, gürültü azaltma, eşitleme, düşük 

geçirgen (low pass) filtreleme ve orijinal ses sinyalinin, öznitelik elde etmede kullanılacak ses ve sessiz olaylara 

bölünmesini içerir (Babaee ve ark., 2018). Mel Frekansı Kepstrum Katsayıları (Mel Frequency Cepstrum 

Coefficients, MFCC), Doğrusal Öngörülü Kodlama (Linear Predictive Coding, LPC) ve Algısal Doğrusal Öngörü 

(Perceptual Linear Predictive, PLP) yöntemleri özellikle konuşmacı tanıma işlemlerinde konuşmacıya özgü 

akustik model çıkarmada kullanılan yöntemler arasında bulunmaktadır. Spektrogram temel olarak bir sinyalin 

enerji içeriğindeki değişimleri frekans ve zaman fonksiyonu olarak temsil eder. Spektrogramlar, sınıflandırma için 

iyi bir özelliktir. Genel olarak kullanılan spektral öznitelikler (spectral features) çeşitleri aşağıdaki gibidir. 
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I. Kısa Zamanlı Fourier Dönüşümü (Short-Time Fourier Transform, STFT) ; Bir dalga formu veya güç 

spektrogramından bir kromatogram hesaplanması. 

II. Kök Ortalaması Karesel Hata (Root Mean Square Error, RMSE) ; Kök-ortalama enerjisi. Enerji, Ses 

sinyalleri için, sinyalin ne kadar gürültülü olduğu kabaca karşılık gelir. RMS, Her bir çerçeve için, ses 

örnekleri olan y'den veya bir spektrogram olan S'den kök-ortalama kare (RMS) enerjisinin hesaplanmasını 

sağlar. 

III. Sıfırdan geçiş sayısı (zero crossing rate) ; Bir sinyalin yatay ekseni kaç defa geçtiğini gösterir. 

IV. Spektral Sentez (Spectral Centroid) ; Genellikle bir sesin yoğunluğunun ölçüsü ile ilişkilidir. Bu ölçüm, 

Fourier dönüşümü frekansı ve büyüklük bilgisini kullanarak “ağırlık merkezi” nin değerlendirilmesiyle 

elde edilir. 

V. Spektral Bant Genişliği (Spectral Bandwidth) ; sürekli bir frekans bandında üst ve alt frekanslar arasındaki 

farktır. Tipik olarak Hertz olarak ölçülür.  

VI. Kısa süreli ortalama enerji(Short-time average energy); bir ses çerçevesinin enerjisidir ve bir çerçeve 

içindeki kare genliklerin toplamı olarak hesaplanır. 

VII. Spektral Düzlüğü (Spectral Flatness) ; bir ses spektrumunu karakterize etmek için kullanılan bir ölçüdür. 

VIII. Spektral yuvarlanma (Spectral Rolloff); belirli bir miktarda spektral enerjinin bulunduğu frekansı ölçer. 

Spektral şeklin “çarpıklığını” ölçer. 

2.1 Ses Özelliklerinin Elde Edilmesi 

Ses verileri ile öğrenim gerçekleştirilirken boyutsallığı göz önünde bulundurmak önemlidir.  Ortalama olarak, bir 

ses sinyalinde her bir saniyede belirli büyüklükte veri değeri bulunmaktadır (genel olarak, sinyal oranı 44.1 kHz, 

22.5 kHz gibi değerler seçilmektedir). Sinir ağları, özellik başına bir giriş düğümüne sahip olmaktır, sinyal oranı 

22050 seçildiğinde 2 saniyelik bir örnek, 44100 giriş düğümü ve daha sonra gizli düğümlerin benzer bir büyüklük 

sırasını gerektirecektir. Bu büyüklükteki veri yapıları beraberinde çok fazla zaman ve kaynak maliyetini 

getirmektedir. Yapılması gereken ses sinyalinden sadece önemli olan bilgileri çıkarmaktır (Collis, 2016). Mel 

ölçeği insan kulağı akustik modeli referans alınarak oluşturulmakta böylece frekans uzayında öznitelik elde etmede 

kullanılan en iyi bilinen ve sık kullanılan yöntemlerden biri olmaktadır (Korkmaz ve Boyacı, 2018). Şekil 1'de 

MFCC ile öznitelik vektörünün elde edilme adımları gösterilmektedir. Şekil 1'e göre, MFCC uygulamak için 

sırasıyla aşağıdaki adımlar işletilmektedir. 

 

Şekil 1. MFCC öznitelik çıkarımının adımları. 

Adım 1) Ses sinyali her çerçevede aynı sayıda örnek bulunacak şekilde çerçevelere ayrılır. Çerçeveleme 

yapılmasındaki amaç ses sinyali karakteristikleri yeteri kadar küçük bir zaman aralığında kararlı kalmasındandır. 

Kısa zaman aralıkları göz önüne alınarak ses sinyalleri işlenir. Daha sonra ses sinyali çerçevelere bölünür. Genel 

olarak ses sinyalleri 20 ila 30 milisaniye aralıklarında çerçevelere bölünür. Çerçeveler kendisinden önce gelen 

çerçevedeki belirli bir bölümün üstüne biner. Böyle  yapmaktaki amaç, daha keskin olmayan bir geçiş sağlamak 
ve olası bilgi kaybını önlemektir (Çenesiz ve Öztürk, 2010). 

Adım 2) Analog sinyalden dijital sinyale dönüştürülen sinyaller bilgisayar ortamında, bilgisayarın çalışma şekli 

gereği olarak, ikili sözcükler (codeword) olarak tutulurlar. Ses işlemede, böyle bütün bir sözcük tek seferde ele 

alınıp işlenemeyceği için mümkün mertebe daha küçük parçalara bölünmesi gerekmektedir. Bunun nedenlerinden 

biri, Hızlı Fourier Dönüşüm (Fast Fourier Transformation, FFT) gibi algoritmaların yapısı gereği belirli 

uzunluktaki veriler üzerinde işlem yapabiliyor olmasından kaynaklanmaktadır (Artuner, 1994). Ses sinyalinin 

belirli uzunlukta parçalara ayrılmasına pencereleme (windowing), algoritmalar ile bir seferde yapılacak işlem 
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adımına pencere (window) denir. Pencerelemenin amacı çerçeve başında ve sonundaki süreksizlikleri ortadan 
kaldırmaktır. En çok tercih edilen pencereleme fonksiyonlarından birisi Hamming fonksiyonudur. 

Adım 3) Zaman uzayında bulunan ses sinyalinin frekans değerlerini çıkarmak için her çerçeveye FFT uygulanır. 

Adım 4) FFT uygulanmış her çerçeveye 1 kHz’e kadar doğrusal 1 kHz’den yüksek frekanslarda logaritmik olan 
Mel ölçekli filtre bankası uygulanır. 

Adım 5) Filtre bankası uygulanan çerçevelere daha sonra Ayrık Kosinüs Dönüşümü (Discrete Cosine Transform, 
DCT) uygulanır. 

MFCC vektörleri farklı ses girişi için boyut olarak değişebilir, ancak genel olarak sabit bir boyut seçilmesi yaygın 

bir kullanım yöntemidir. MFCC hesaplandıktan sonra, ortaya çıkan vektör özellikleri bir öğrenme ağına verilebilir. 

Makine öğrenmesi, derin öğrenme gibi ağlarda öznitelikler vektör, matris veya tensör olarak tutulmaktadır. Bunlar 

veri boyutsallığına göre seçilecek olan yöntemin belirlenmesini sağlar. Vektörler, diziler olarak düşünülebilir. 

Matris ise mxn boyutundaki 2B (iki boyutlu) bir vektördür. Tensör, 3B (üç boyutlu) ve daha fazla boyuttaki verileri 

temsil etmemizi sağlar. Öznitelik boyutuna göre uygun olan temsil yöntemi seçilmektedir. Örneğin, RGB (Kırmızı, 

Yeşili Mavi) özelliğine sahip görüntü dosyaları ile eğitim yapabilmek için en az üç boyutlu (yani tensör) bir veri 

temsiline ihtiyacımız bulunmaktadır. 

2.2 Ses İşlemede Derin Öğrenme 

Ses işleme uzun yıllardır devam eden ve üzerinde hala çalışılan bir alandır. İnsanın makinelere hükmetme arzusu 

ve makine anlaşılabilirliği bu alanda çok çalışma yapılmasını sağlamaktadır. Gizli Markov Model (Hidden Markov 

Model, GMM) değişken uzunluktaki konuşma dizilerine uyum sağlayabildiği için önceki çalışmalarda fazlaca 

tercih edilmiştir. Derin ağların temsili öğrenme ve diğer yetenekleri günümüzde ses işleme alanında çokca tercih 

edilmelerini sağlamaktadır. Qazi ve ark. (2018) konuşma ayırımı ve sınıflandırma için melez bir mimari 

geliştirmişlerdir. Derin İnanç Ağı (Deep Belief Network, DİA) konuşma ayrımı ve sınıflandırma için kullanılmış, 

tekrarlayan sinir ağı (Recurrent Neural Network, TSA) ise sabit gürültüyü kaldırmak üzere geliştirilmiştir. Graves 

ve ark. (2013) ise TSA yaklaşımına dayalı bir konuşma tanıma sistemi geliştirmişlerdir. TSA, ses tanıma için en 

çok tercih edilen derin öğrenme yöntemlerinden biridir. TSA'nın dinamik bir yapıya sahip olması ve zaman 

serilerini işleyebilmesi, bu yapının ses tanıma için güçlü bir hale gelmesinin en önemli nedenlerindendir. Şekil 

2'de örnek bir TSA ağ mimarisi yapısı verilmektedir.  

 

Şekil 2. TSA mimarisi 

Genellikle sinir ağı mimarisi oluşturulurken ağın eğitilmesi için çeşitli katmanlardan meydana gelen bir ağ 

topolojisi oluşturulur. Klasik makine öğrenmesi bakış açısıyla tek katmanlı ağ mimarileri de literatürde mevcuttur, 

fakat derin mimariler için yoğunlukla çok katmanlı yapılar tercih edilmektedir. Bu sayede hatanın en aza 

indirilmesinde uygun fonksiyon üzerinden hesaplama yapabilen ve bir sınıflandırıcı gibi çalışan bir ağ elde edilir. 

Bu sınıflandırıcının başarımı yüksek doğruluklara katmanların verimli kullanımı ile ulaşabilmektedir. Bunun için 

ağ topolojisine göre çok katmanlı olan ağlarda giriş ve çıkış katmanları arasında bir veya birden fazla ara katman 

kullanılarak ağın eğitimi sırasında bilginin işlenmesindeki öneme dair düğüm ağırlıkları da güncellenebilmekte, 

bu yolla daha rafine sınıflandırma sonuçlarına yine ağ topolojsinin sağladığı imkanlar sayesinde 

ulaşılabilmektedir. Klasik makine öğrenmesi ağı, girdileri alır ve bu girdiler ile öğrenme  gerçekleştirerek 

gelecekte olan durumlar için bir öngörü oluşturur. Derin öğrenme, verilerdeki öncül bilgiden yararlanarak daha 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                          2186 

 

 

etkin sonuçlar elde edebilen bir yöntemdir (Wang, 2015). Verilerden temsil edeceği bilgileri öğrenebilmesi derin 

öğrenmenin en güçlü yanlarından biridir. Bu yüzden, öznitelik elde etme adımı için de derin öğrenme mimarisi 

çokca tercih edilmektedir. Bu, hem zaman hem de işlem maliyetini azaltmakta ve daha iyi sonuçlar 

üretebilmektedir. Tablo 1 bazı ses işleme araştırmalarını belirtmektedir. Tabloda kullanılan performans 

değerlendirme ölçütlerine baktığımızda; Doğruluk (Accuracy) bir özelliğin ölçümü ile gerçek değeri arasındaki 

farkı gösterirken, Kelime Hata Oranı (Word Error Rate, KHO) değeri ise hipotez ile referans arasındaki farkı 

göstermektedir.  

Tablo 1. Ses işlemeye yönelik seçilen çalışmalar. 

Çalışmanın Adı Mecra Öğrenme 

Tekniği 
Çözüm önerisi KHO/Doğruluk Dataset 

Qazi ve ark. (2018) Uluslararası Dergi DİA+TSA.  Gürültü azaltma ve 

konuşma ayrımı.  
%91,6 Doğruluk TIMIT 

Graves ve ark. (2013) Uluslararası Konferans TSA Fonem tanıma. %17,7 KHO TIMIT 

Ganapathi-raju ve ark. (2000) Uluslararası Konferans SVM+GMM  Ses Tanıma %12,7 KHO SWITCHBOARD 

 

Derin öğrenme yöntemleri geleneksel makine öğrenimi yöntemlerine oranla, daha iyi çalışmaktadır. Çünkü derin 

öğrenme yöntemlerinde daha az zamana ve daha iyi doğruluk performansına sahip çok katmanlı işlemler vardır. 

Alt örnekleme katmanları, Evrişimli Sinir Ağı (Convolutional Neural Network, ESA) ve otomatik kodlayıcılar 

kullanılarak daha iyi sonuç verir. Bir ESA, iki boyutlu giriş verilerinde bulunan klasik yapının (klasik örnek 

görüntülerde kenarlar) yararlanabilmesi için gizli birimleri organize eder. Yerel özelliklerin belirlenmesine 

odaklanarak, her bir gizli birimin, ünitenin sadece bir önceki katmandan gelen tüm girdilere bağlanmak yerine, 

bütün giriş alanının küçük bir parçasını işlemesi gerekir. İşleme, alıcı kümesinin adıyla anılan veri kümesinin 

küçük pencerelerini (örneğin 3x3 piksel) arka arkaya olduklarını düşünerek ilerler (Collis, 2016).Derin öğrenme 

ile ses sinyali işleme için öncelikle özniteliklerin elde edilmesi gerekmektedir (Bknz: Bölüm 2 ve Bölüm 2.1). 

Ardından uygun görülen bir derin öğrenme yöntemi seçilir (ESA, TSA gibi). Daha sonra ağı oluşturmak ve 

eğitmek için Tensorflow, Keras gibi altyapı sistemlerinden biri seçilebilir. Bu sistemler sağladıkları fonksiyonlarla 

büyük kolaylık, sağlamlık, zaman ve işlem maliyetini azaltmaya yarayan kütüphanelerdir. Örnek bir problem için 

elde edilen vektörler şu şekilde olabilir; 4250, 13, 5. Burada; İlk vektör ses örnek sayısını belirtsin: 13 ve 5 ise her 

ses dosyası için elde edilen öznitelikleri belirtmektedir. Bu bir tensör verisidir ve görüntü üzerinde işlem yapılacağı 

için tensör verisine uygun görüntü derinliğinin eklenmesi gereklidir. Derinlik görüntünün türüne göre 

seçilmektedir. Gri tonlu görüntüler için 1, RGB gibi daha fazla bilgi içeren görüntüler için ise renk sayısına göre 

derinlik bilgisi eklenmelidir. Derin öğrenmede, ağı eğitmek dışındaki en önemli adım oluşturulan sistemi test 

etmektir. Bunun için, elde edilen veri öğrenme ve test verisi olarak parçalanabilir ya da farklı bir veri kümesi 

(dataset) kullanılabilir.  

Bir sonraki bölümde, bilgisayarlar açısından en önemli akustik kaynaklardan biri olan sabit disk sürücülerinin 

yapısı incelenmekte ve sızdırma yoluyla nasıl bilgi kaybı yaşanabileceği üzerinde durulmaktadır. Ayrıca derin 

öğrenme yöntemi ile gerçekleştirilen siber saldırı teknikleri araştırılmış, sabit diskler açısından ultrasonik siber 

saldrıların önemi irdelenmiştir. 

3. ULTRASONİK SİNYALLERLE OLUŞTURULAN SİBER GÜVENLİK AÇIKLARININ TESPİTİ 

ÖNLENMESİ 

Sabit disk sürücüleri (Hard Disk Drive, HDD) günümüzde en çok kullanılan kalıcı depolama aygıtlarındandır. 

Sabit diskler, yapıları gereği çalışırken çeşitli gürültüler oluşturmaktadır. Sabit disk üreticileri bu gürültüler için 

önlem almaya çalışsa da bunu tam olarak gerçekleştirememektedirler. Kötü niyetli bireyler, sabit disklerin yaymış 

olduğu bu gürültülerden bilgi ve belge elde edebilmektedir. En çok kullanılan depolama aygıtı oldukları için, sabit 
disklerin güvenliği çok daha önemli hale gelmektedir. 
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3.1 Sabit Disk Sürücülerinin Akustik Yapısı 

Sabit disk sürücüsünde, okuma ve yazma kafasına sahip mekanik bir kol (aktüatör) bulunmaktadır. Sabit disk 

sürücülerinin depolama alanı ve depolama kapasitesi açısından fiyat maliyetinin uygun olması bu cihazların en 

çok tercih edilen depolama aygıtı olmalarını sağlamıştır. PC'ler, sunucular, eski sistemler, dizüstü bilgisayarlar ve 

veri ambarlarında kullanılan en yaygın depolama aygıtıdır. Sabit disk sürücüleri, manyetik malzeme ile kaplanmış 

diskler veya plakalar halinde veri depolar. Diskler, sabit disk sürücüsü türüne bağlı olarak çeşitli hızlarda döner. 

Plakaları döndüren motor, mil motorudur. Manyetik veriler okuma-yazma kafaları kullanılarak plakalardan 

okunur/yazılır. Disk hatalarının oluşmaması için okuma/yazma işlemi sırasında başın hassas bir biçimde 

yerleştirilmesi gerekmektedir (Shahrad ve ark., 2017). Tüm okuma-yazma kafaları, aktüatör (eyleyici) koluna 

bağlanır. Okuma ve yazma işlemleri sırasında, aktüatör, aktüatör eksenini döndürür, bu da okuma-yazma kafalarını 

dönerken plakaların üzerinde bir yay üzerinde hareket ettirir. Bunun sonucunda, farklı seviyelerde ve frekanslarda 

gürültü meydana gelir.  Motor ve aktüatör sabit disk sürücüsündeki en önemli iki gürültü kaynağıdır. Mil motoru 

ve bu motorun içinde bulunan bilyalı rulmanlar tarafından üretilen ses, boşta akustik gürültü olarak tanımlanır ve 

diskler harekete geçtiğinde oluşmaktadır. Arama, okuma ve yazma işlemleri sırasında aktüatörün motoru ve 

hareketiyle akustik gürültü oluşur. Bunun sonucunda ise boşta akustik gürültüye oranla daha yüksek olan bir 

gürültü meydana gelir (Guri ve ark., 2016). Saldırganlar, sesli veya ultrasonik akustik dalgaları kullanarak sabit 

disk sürücüsünde hatalara neden olabilir. Ses dalgaları okuma / yazma kafasını ve plakaları titreştirir; Ultrasonik 

dalgalar, sabit diskin çıktısını değiştirerek, başın durdurulmasına neden olabilir. Bu hatalar, işletim sistemi 

seviyesine veya çeşitli uygulama seviyesi hata sonuçlarına yol açabilir (Bolton ve ark., 2018). Guri ve ark. (2016), 

sabit disk sürücüsünün çıkarmış olduğu manyetik alan tabanlı sesleri kullanarak bilgi elde edilebileceğini ve 

yakındaki bir akıllı cihaz ile bunun dış ortama aktarılabileceğini kanıtlamışlardır. Song ve Mittal (2017), gerçek 

hayatta oluşturdukları deneylerle uçtan uca denemeler yaparak, duyulmayan ses komutlarının kullanımı ile bir 

Android telefona ve iki ilâ üç metre menzilli yüksek başarı oranlarına sahip bir Amazon Echo cihazına 

saldırabileceğini ispatlamışlardır. Ultrasonik saldırı tespiti için, en büyük zorluklardan biri bağlamdır (context). 

Bağlam, cihazlarla, uygulamalarla veya kullanıcılarla ilgili bilgiler gibi, verilere dahil olan varlıkların rolünü daha 

iyi anlamamıza yardımcı olan bir parçadır.  

3.2  Derin Öğrenme ve Makine Öğrenmesi Tabanlı Siber Güvenlik Önlemleri 

Toreini ve ark. (2015), makine öğrenmesi ve derin öğrenmenin en iyi mimarilerini kullnarak İkinci Dünya 

Savaşı'nda önemli bir role sahip olan Enigma'nın çıkarmış olduğu tuş seslerinden bilgi elde etmeyi başarmışlardır. 

Wu ve ark. (2017) Siber İmalat Sistemlerine yapılan akustik ve sensör vb. saldırılar için makine öğrenmesi tabanlı 

bir sistem geliştirmişlerdir. Elde edilen sonuçlar bu tür saldırıların ciddi bilgi ve belge sızmalarına neden 

olabileceğini göstermiştir. Sonuçlar, yüksek doğrulukla anomali tespitinin gerçekleştirilebildiğini ortaya 

koymaktadır. Niyaz ve ark. (2018) ağa izinsiz girişlerin engellenmesi amacı ile, öngörülemeyen yöntemleri dahi 

tespit edebilmek için derin öğrenme yaklaşımlı bir yöntem geliştirmişlerdir. Ma ve ark. (2016) sensör ağlarına 

izinsiz giriş tespiti için, spektral kümeleme ve derin sinir ağı algoritmalarını birleştiren Spektral Kümeleme Derin 

Öğrenme Ağı (Spectral Clustering Deep Neural Network, SCDNN) adında karma bir yöntem geliştirmişlerdir. 

Geliştirilen yöntemin, klasik makine öğrenmesi algoritmaları ve geri yayılımlı sinir ağlarına oranla çok daha iyi 

performans gösterdiği ispatlanmıştır.   

4. SONUÇ ve TARTIŞMA 

Derin mimariler, düşük seviyeli duyusal verilerin işlenmesinde çok iyi performanslar sunmakta ve çıkarımlar 

yapma, insan bilgisini anlama ve yorumlama gibi kavramları öğrenebilmektedir (Wang, 2015). Derin öğrenme 

tabanlı yaklaşımların klasik makine öğrenmesi ve sinir ağlarından başarılı olmasının en büyük nedeni anlamsallığı 

sağlayabilmesidir. Geliştirilen derin sinir ağının olay örgüsünü (anlamsallığı) elde etmesi diğer alanlardan daha 

çok tercih edilmesini sağlamaktadır. Saldırının olduğunun tespiti ve bu saldırının neden ve nasıl meydana geldiğini 

öğrenmek, bu saldırıları önlemek için çeşitli yöntemler geliştirmemize yardımcı olacaktır. Ayrıca derin öğrenme, 

düşük seviye öznitelikleri çoklu öznitelik temsili için kullanarak dağıtılmış veri sunumunu öğrenebilir. Bunun 

anlamı, özniteliklerin yeniden kullanılarak, üstel olarak kavramların temsil edilebileceği yönündedir. Dağıtılmış 

temsilin en önemli avantajı ise, boyutsal problemin getirdiği engelleri (curse of dimensionality) daha iyi 

aşabilmesidir (Wang, 2015). Makine öğrenmesi ve derin öğrenme tabanlı, akustik ve siber saldırı yöntemlerini 
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konu alan bazı araştırma veya uygulamalar Tablo 2'de belirtilmektedir. Burada, Destek Vektör Makineleri 

(Support Vector Machines, DVM) ve Gauss Karışım Modeli (Gaussian Mixture Model, GKM) gibi teknik ve 

yöntemlerin kullanıldığı görülmektedir. Tablo 2' den görüldüğü gibi akustik ve siber saldırılara yönelik öğrenme 

tabanlı araştırma yöntemleri uzun zamandır devam etmektedir. Akustik siber saldırıların ise gün geçtikçe daha 

fazla araştırılmaya değer olduğu keşfedilmektedir. 

Tablo2. Öğrenme tabanlı siber saldırı araştırmaları 

Çalışmanın Adı Öğrenme Tekniği Amaç Ölçüt Sonucu 

Wu ve ark. (2017) Makine Öğrenmesi (Anomali tespiti) CNC ve 3B yazıcıların ele geçirilmesi  %96,1 

Niyaz ve ark.  DİA + DVM Derin öğrenme ile ağa izinsiz girişlerin 

tespit edilmesi. 
%92,84 

Li ve ark.(2015) Oto kodlayıcı ve DİA Zararlı kod tespiti %92,10 

Ma ve ark. (2016) Spektral kümeleme + DSA Sensör ağlarına izinsiz giriş tespiti %91,7 

Backes ve ark. (2010) GKM Akustik siber saldırı ile nokta vuruşlu 

yazıcılara saldırı ve çıktının tespiti. 
%95 

Toreini ve ark. (2015) YSA Enigma makinesindeki bir "yan kanal" 
saldırısının olası etkinliğini araştırmak. 

 

%92,18 

Genkin ve ark. (2018) ESA Akustik yan kanal saldırısı ile 
bilgisayar ekranındaki verilerin elde 

edilmesi. 

%96,5 

Chavez (2013) DVM Telefon sensörlerini kullanarak tuş 
vuruşu ile bilgi toplama. 

%1,58*10-4 test hatası 

 

Akustik siber saldırı alanlarında yapılan çalışmalar daha çok saldırıya yönelik araştırmalardır. Elde edilen sonuçlar 

ise, uygun koşullar altında istenilen bilginin elde edilebileceğini göstermektedir. Özellikle derin öğrenme tabanlı 

araştırmalar çok büyük doğruluk oranları ile saldırıların gerçekleştirilebileceği ve saldırıların çok başarılı 

olabileceğini kanıtlar niteliktedir. Derin öğrenme ve makine öğrenmesi metodu ile akustik siber saldırı tespitine 

yönelik çalışma ise çok çok azdır. Bilginin her saniye arttığı ve kişisel verilerin her yerde olduğu günümüzde, bu 

tür saldırıların çok daha fazla araştırılmaya değer olduğu tespit edilmektedir. Elektronik cihazların akustik 

sinyaller yayması ve gelecek yıllarda insansız araç, akıllı ev, akıllı telefon gibi sistemlerin daha fazla 

yaygınlaşacağının düşünülmesi bu tür saldırılara karşı daha hazır olmamızı gerektirmektedir. Günümüzde veri 

mahremiyeti ve gizliliği, hızlı gelişen teknoloji karşısında yeteri kadar öneme sahip olmayabilir. Ancak, teknoloji 

istenilen noktalara yaklaştıkça bu alanların çok daha fazla gündeme gelerek değer kazanacağı öngörülmektedir. 

Verinin araç olarak kullanılması insanlık için olağan bir davranıştır. Fakat, amaç için kullanılması -kişisel bilgileri 

kullanarak istekleri gerçekleştirme- ise tartışmaya değer bir konudur. Bu bağlamda, derin öğrenme mimarisi ile bu 
tür saldırıların önlenebileceği, keşfedilebileceği ve azaltılabileceği öngörülmektedir.   
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Özet 

Geleneksel kaynaklara alternatif olarak yeni-yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımı her geçen gün hızla 

artmaktadır. Yeni elektrik üretim modellerini kapsayan Dağıtık Güç Sistemleri (DGS); küçük ölçekli güç üretim 

teknolojilerinin kullanımı ile genellikle yüklere yakın yerlere yerleştirilerek hizmet veren bir enerji üretim 

teknolojisidir. Yakın bir gelecekte DGS’lerin de yaygın olarak kullanılacağı öngörülmektedir. Ancak bu 

sistemlerin yaygınlaşması, beraberinde kontrol karmaşıklığı, kaynak yerleşimi, enerji üretiminde kalitesizlik vb. 

sorunları da oluşturacaktır. Bu tür sorunlara yeni bir çözüm olarak; bilgi teknolojileri kullanılarak oluşturulan, 

oldukça yeni bir yapı olan Sanal Güç Santralleri (SGS) önerilmektedir. SGS’ler bir yazılım ve arayüz olarak; 

mevcut enerji sistemleri ile DGS’lerin uygun bir şekilde bütünleşmesini amaçlamakta ve otonom bir mikroşebeke 

olarak tanımlanmaktadırlar. Sanal Güç Santralleri kaynak planlaması, yük talep yönetimi, maliyet azaltımı, 

DGS’lerce üretilen enerjinin daha etkin kullanılması, arıza durumlarında müdahalede vb. rol oynamaktadırlar. 

Gerçek bir santralin devreye alınması veya devreden çıkarılması yerine SGS’ler ile akıllı yük yönetimi yapılabilir. 

Bu santrallerin Fenix project, Edison project, Next Kraftwerke SGS vb. proje ve uygulamaları mevcuttur. Bu 

derleme çalışmasında; SGS’lerin çalışma prensipleri, çeşitleri, güncel ve gerçek uygulamaları-projeleri, kullanılan 

arayüzleri ayrıntılı olarak sunulmaktadır. Ayrıca, bu çalışmada mevcut bir santralin kapasite tahsisi için yapılan 

ve özellikle Avrupa’da çok yaygın olan SGS ihalelerine de yer verilmektedir. Ülkemizde de Hatay’daki bir 

doğalgaz çevrim santrali işletmesince 2017 yılında 20 MW ve 40 MW’lık SGS ihaleleri yapılmıştır. Sonuç olarak; 

yeni santral kurulumlarında Sanal Güç Santralleri dikkate alındığı takdirde kurulum ve işletme maliyetlerinde 

ekonomik bir durum elde edilecektir. Enerji üretiminde kontrol edilebilirlik, esneklik, entegrasyon vb. hususlarda 

olumlu ilerlemeler olacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Sanal güç santrali, Alternatif enerji kaynakları, Dağıtık güç sistemleri 

 

1. GİRİŞ 

Dünyada ki artan enerji tüketimi, yeni teknolojiler üretme, dağıtma ve enerji tüketme şeklimizi etkileyecektir. 

Diğerlerinin yanı sıra, dağıtık enerji üretimi birçok ülkede büyük bir eğilim haline gelmektedir. Dağıtık Güç 

Sistemleri’nin (DGS) hızla yükselmesi ve daha rekabetçi bir elektrik piyasasına doğru devam eden eğilim, hem 

yeni ortaya çıkan teknik hem de ekonomik sorunları ele alacak yeni teknolojiler ve politikalar gerektirmektedir. 

Dağıtık üretim sistemlerinin sorunlarının üstesinden gelmek ve güç piyasalarındaki görünürlüğünü arttırmak için 

Sanal Güç Santralleri (SGS) kullanılmaya başlamıştır. SGS’ler bireysel olarak görülebilen ve yönetilebilen “tek 

bir sanal üretim birimi” oluşturmak için çeşitli küçük boyutlu dağıtık üretim birimlerinin birleştirilmesinden 

oluşmaktadır (Saboori ve ark., 2011). 

Bu derleme çalışmasında SGS’lerin çalışma prensipleri, SGS’lerin oluştuğu dağıtık birimler, SGS açık arttırmaları 

incelenerek mevcut uygulamaları hakkında bilgi verilmektedir. 

 

1.1 Dağıtık Güç Sistemleri (DGS) 

DGS’ler elektrik enerjisi depolama sistemlerinden, yönetilebilir yüklerden ve özellikle güneş, rüzgâr, hidrojen 

yakıt pili vb. temelli güç sistemlerinden oluşan dağıtık güç sağlayıcılarından oluşmaktadır (Zehir, 2015). 

Gelecekte, güç sistemi işlevselliğini destekleyecek DGS’lerin mevcut sisteme aktif katılımının artması talep 

edilmekte ve beklenmektedir. Aynı zamanda DGS’lerin; geleneksel enerji santrallerindeki kontrol sistemlerinin 

görevlerine de benzer özellikleri kapsaması gerekmektedir. DGS’ler şebekeye bağlanarak mevcut sistemin 
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işletimine de dâhil edilmelidirler. Ancak DGS’lerin sisteme entegrasyonu dağıtım altyapısında verimsiz ve 

maliyetli yatırımlara yol açmakta ve DGS’lerin kontrolü merkezi olarak sağlanamamaktadır (Braun, 2009). 

DGS’lerin yaygınlığı, dünya genelinde hızlı bir şekilde artmaktadır. Bu da daha az çevresel sorunlara, daha çeşitli 

enerji kaynaklarına ve daha fazla enerji verimliliğine sahip olan sürdürülebilir bir enerji sisteminin oluşmasını 

sağlamaktadır. Bununla birlikte, birbirine komşu DGS’ler arasında çoğunlukla iş birliği ve iletişim 

bulunmamaktadır. Bunun sonucu olarak DGS’nin kapasitesi yerel ihtiyaçları karşılayacak şekilde sınırlandırılmış 

olmaktadır. Bu sorunların üstesinden gelmenin bir yolu ise Sanal Güç Santralleri olarak adlandırılan birçok DGS 

birimini bir araya getirmektir (Saboori ve ark., 2011). 

1.2 Alternatif Enerji Kaynakları 

Güneş, rüzgâr, hidroelektrik, jeotermal, biyokütle, hidrojen, dalga ve gelgit enerjileri yenilenebilir ve 

sürdürülebilir enerji kaynakları arasında yer almaktadırlar. Özellikle bireysel güneş, rüzgâr, hidrojen vb. güç 

üretim sistemlerinin, elektrik şebekesine entegrasyonunda bir takım sorunlar yaşanabilmektedir. Bu kaynakların 

elektrik şebekesindeki iletim kapasitesinin eksikliği buna neden olmaktadır. Ayrıca bu tür kaynakların enerji 

üretiminin bağlı olduğu durumların da göz önünde bulundurulması gerekmektedir. Örneğin; güneş enerjisi 

doğrudan ışınıma bağlıdır. Bu tür kesikli güç kaynakları, iletim sistemi işletiminde ciddi problemlere neden 

olabilmektedir. Bazı DGS birimleri de evsel tüketicilerin yakınana kurulum için daha uygun olabilmektedir 

(Nikonowicz ve Milewski, 2012). 

SGS, alternatif enerji kaynaklarının şebekeye entegrasyonu için iyi bir çözüm sunmaktadır. Ayrıca, güç 

şebekesindeki yükü azaltmak, yerel olarak daha fazla güç üretmek, yüksek gerilim enerji iletimini uzun 

mesafelerde yapmamak, enerji kayıplarını azaltmak vb. faydaları mevcuttur. SGS yapısı; sayısı gittikçe artan 

kurulu alternatif enerji kaynaklarından meydana gelmektedir (Nikonowicz ve Milewski, 2012). 

Sera gazı emisyonları ve birçok sanayileşmiş ülkenin fosil enerji ithalatına bağımlılığı, yerel alternatif enerji 

kaynakları ile DGS’ler kullanılarak azaltılabilir. DGS’ler ile üretim, güç kaynağı sisteminin verimliliğini ve 

güvenliğini artırabilir. Bazı ülkelerde DGS'yi artıran teşvikler sunulmaktadır. Gelecekte, dağıtım sistemi hem 

şebeke hem de DGS birimlerini daha verimli kullanmak için daha etkin kontrol edilebilir olmalıdır ve bu SGS’ler 

ile sağlanabilecektir (Braun, 2009). 

1.3 Sanal Güç Santralleri 

Sanal güç santralleri (SGS), farklı dağıtım şebekelerinde dağıtık olarak bulunan farklı tipteki DGS’lerin AEK’lerle 

bir araya getirilmesi ve ortak bir merkezden kontrol edilmesi olarak tanımlanmaktadır. SGS, farklı işletim 

modelleri ile farklı dağıtım şebekesine bağlanabilme gibi çeşitli teknolojilerden oluşmaktadır. SGS, toptan satış 

pazarında sözleşmeler yapmak ve sistem operatörüne hizmet sunmak için kullanılabilecek bir DGS/AEK portföyü 

olarak ta gösterilmektedir (Saboori ve ark., 2011). SGS, geleneksel santrallere benzer bir kontrol edilebilirliğe 

sahip olan farklı DGS’lerin, yönetilebilir yüklerin ve enerji depolama cihazlarının bir araya getirilmesi olarak da 

tanımlanmaktadır. Bu yapı Şekil 1’de gösterilmektedir (Othman ve ark., 2015). Böylelikle SGS sistem içindeki 

yük akışlarını koordine eden bir enerji yönetim sistemi haline gelmektedir. Söz konusu Enerji Yönetim Sistemi 

(EYS), üretim maliyetlerinin minimize edilmesi, karların maksimize edilmesi, sera gazlarının üretiminin en aza 

indirilmesi gibi hedeflere göre tasarlanabilir. Bu tür bir tasarım için, EYS’nin her bir geleneksel üretim biriminin 

durumu hakkında, ayrıca rüzgar ve güneş gibi yenilenebilir üreteçler hakkında tahmini bilgiler alması 

gerekmektedir (Saboori ve ark., 2011). 

2. SGS AÇIK ARTTIRMALARI (İHALELERİ) 

SGS ihaleleri, “fiziksel” elden çıkarmalar yerine, bir pazardaki bir veya daha fazla baskın firma tarafından “sanal” 

elden çıkarmalar olan elektrik kapasitesinin satışıdır. Fiziksel santrali satmak yerine, firma tesisin yönetimini ve 

kontrolünü elinde tutmakta, ancak tesisin üretimini çoğaltmayı amaçlayan sözleşmeler sunarak sanal olarak 
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elektrik kapasitesini satmaktadır. Bu sözleşmeler açık arttırmalarda bölünebilir mal olarak satılmaktadır. Dünyanın 

ilk ve en uzun süredir devam eden sanal güç santrali açık arttırmaları Electricité de France (EDF) Üretim 

Kapasitesi Açık Arttırmalarıdır (Ausubel ve Cramton, 2010). 

 
Şekil 1. SGS modeli 

 

2.1. EDF Üretim Kapasitesi Açık Artırmaları 

EDF açık arttırmaları; 2001 yılında Fransa'da elektrik hizmeti veren EDF'nin düzenleyici ödeme planının bir 

parçası olarak, bir Almanya şirketi olan Energie Baden-Württemberg AG'nin (EnBW) ortak kontrol hissesinin 

devralınmasıyla başlamıştır. EDF açık artırmalarında sunulan SGS sözleşmeleri temel yük ve tepe yük grupları 

olmak üzere iki gruba ayrılır. Örneğin, Aralık 2009 açık artırmasında, baz yük ve tepe yüklü VPP ürünlerinin 

fiyatları sırasıyla 10 € / MWh ve 53 € / MWh’ dır. Elektrik kapasitesinin yaklaşık %80'i baz yük grupları olarak 

ve yaklaşık %20'si tepe yük grupları olarak teklif edilmektedir. SGS açık arttırma örnekleri arasında Belçika'da 

Electrabel, Hollanda'da Nuon, Danimarka'da Elsam, İspanya'da Endesa ve Iberdrola, Portekiz’de REN ve EDP, 

Almanya'da E. ON ve RW sayılabilir (Ausubel ve Cramton, 2010). 

Türkiye’de otoprodüktör grubu statüsünde kurulan ilk üretim şirketi olan Akenerji, 904 MW’lık Hatay-Erzin 

Doğal Gaz Kombine Çevrim Santrali’nin 20 MW ile 40 MW’lık kapasitesini sanal santral ihalesi ile paydaşların 

kullanımına açmaktadır. Sanal santral ihalesi, alıcıya üreticinin ürettiği elektriği, önceden belirlenen kapasite 

miktarı kadar ve belirlenmiş birim başı fiyattan satın alma hakkı tanımaktır. Akenerji bu yöntemle, paydaşlarına 

belirlenen dönemler boyunca üretim kapasitesini santral kurulum maliyetleri, arıza, bakım ve krizlerden 

etkilenmeden kullanım hakkı sunmaktadır. Bu sayede santralin verimlilik ve esnekliği de kiralanmış olmaktadır. 

İhale sonucunda kullanım hakkına erişen firma, bir gün öncesinden bildirimde bulunarak, elektriği kullanım 

imkanına sahip olmaktadır. Akenerji önümüzdeki süreçte sanal santral ihalelerini elektronik ortamda sürdürmeyi 

planlamaktadır (Akenerji, 2018). 

3. SANAL GÜÇ SANTRALLERİ MEVCUT UYGULAMALARI 

3.1 FENIX Sanal Güç Santrali 

FENIX projesi Avrupa'da SGS’nin güç talebini karşılamada yeni bir yaklaşım olarak görülmesi üzerine gündeme 

gelmiştir. 2005’te başlayan bu projede amaçlanan büyük ölçekli sanal güç santrali ve merkezi olmayan denetimin 

bir araya getirilmesi ile DGS'nin elektrik güç sistemine katkılarını artırmaktır. Şekil 2'de gösterildiği gibi üç ana 

elemanlı genel bir FENIX yapısı; FENIX kutusu, ticari sanal güç santrali ve teknik sanal güç santrali olarak 

geliştirilmiştir. FENIX kutusu (FK); uzaktan izleme ve kontrol sağlayan arayüzleri, ticari SGS; DGS grubunun 

zamanlama ve enerji optimizasyonunu ve teknik SGS ise üretim programının doğrulanmasını, yük paylaşımını vb. 

temsil etmektedir. Bu projedeki SGS İspanya'daki Iberdrola'nın (güney senaryosu) gerçek güç şebekesi ve Birleşik 

Krallık'taki (kuzey senaryosu) EDF enerji şebekesi olmak üzere iki şebekede kullanılmıştır (You, 2010), 

(Nikonowicz ve Milewski, 2012), (Saboori ve ark., 2011). 
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FENIX’in kuzey senaryosunda güç uyumlaştırıcı ticari SGS’yi yönetmek için kullanılmaktadır. Bu senaryoda, 200 

kW’lık yakıt pili de dâhil olmak üzere çeşitli üreteçlerden oluşan 3 MW’lık DGS yapısı kullanılmaktadır. Bir 

piyasa işlemi gerçekleştiğinde, ticari SGS için üretim programı oluşturulup ve bu akış tüm DGS cihazlarına 

aktarılmaktadır. Gerçek zamanlı olarak DGS, enerji üretmek / tüketmek için programları takip etmektedir (You, 

2010). 

FENIX'in güney senaryosu, DGS’lerin bir araya getirilerek hem ticari hem de teknik SGS’yi kullanması ile 

oluşmaktadır. DGS'lerin çoğu 30 kV’luk şebekeye bağlanmaktadır. Senaryo da gün öncesi piyasasına katılım, 

üçüncül yedek hizmet sunma, iletim ve dağıtım seviyelerinde gerilim düzenlemesine katkıda bulunma olmak üzere 

üç etkinlik başarıyla gösterilmiştir. FENIX kutusu; DGS ve yerel SCADA arasında bir arayüz olarak yer almıştır 

(You, 2010). 

 
Şekil 2. Genel FENIX mimarisi (You, 2010) 

 

3.2 EDISON Sanal Güç Santrali 

2009 yılında başlatılan EDISON projesi, elektrikli araçların güç sistemine entegrasyonunun zorluklarını 

araştırmak amacıyla başlatılmıştır. EDISON projesinde SGS için iki farklı mimari yapı geliştirilmiştir. Bağımsız 

mimaride, EDISON SGS'nin (ESGS), elektrik piyasasına doğrudan erişimi vardır ve bu da onu dâhili güç 

dengelemesi yapmaya zorlamaktadır. Entegre mimaride ise elektrikli araç filosunun etkin kullanımını sağlamak 

için üretim şirketleri gibi hâlihazırda var olan piyasa oyuncularına destekleyici hizmetler sunmaktadır. EDISON 

projesinin SGS'si her DGS için kontrol modülü, veri toplama modülü ve bağlantı, işbirliği ve iletişim modülü 

olmak üzere 3 ana modülden oluşmaktadır (Nikonowicz ve Milewski, 2012). 

Danimarka'nın Bornholm adasındaki her elektrikli araç SGS üzerinden güç sistemine bağlanabilmektedir. Yerel 

elektrik dağıtım şebekesinde bir elektrikli araç filosunun etkisini ölçmek için benzetim yapılmıştır. EDISON 

projesi SGS'yi diğer SGS'lerden ayıran bir özellik; elektrikli araçların aktif enerji depolama üniteleri olarak yaygın 

kullanılmasıdır. Adanın çevresinde 52 adet DGS ünitesi bulunur ve bunlardan 35 tanesi rüzgâr türbinleridir. Adada 

27.000 elektrik tüketicisi bulunmaktadır. Toplam kapasite 135 MW iken azami yük 55 MW’tır (You, 2010), 

(Nikonowicz ve Milewski, 2012). Başka bir çalışmada elektrikli araçların şarj durumu için oluşturulan SGS’nin; 

araç şarj maliyetleri düştüğünde ve benzin fiyatlarındaki belirsizlik devam ettiğinde daha da önemli olduğu 

belirtilmiştir (Arslan, 2016). 

3.3 Konwers 2010 

Konwers 2010 projesinde SGS’nin maksimum gücü üzerinde belirli bir payı olan birimler dikkate alınmaktadır. 

Küçük birimler ve kontrol edilemeyen birimler sadece tahmin edilmektedir. Şebeke ve güç akış parametrelerinin 
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gözlemlenmesi için DGS birimleri kullanılmaktadır. SGS, biyokütlenin yakılmasıyla elde edilen enerji ile çalışan 

Kombine Isı ve Güç Santrali (CHP), rüzgâr türbinleri, güneş santrali ve geleneksel enerji santrallerini içermektedir. 

Elektrik ve ısı talebinin ana kısmı SGS'nin DGS'leri tarafından karşılanmaktadır. Elektrik üretimi yetersiz ise harici 

kaynaklardan SGS'ye ekstra elektrik sağlanacaktır. Bu da SGS’lerin harici elektrik şebekesine bağlanmasının 

gerekli olduğunu göstermektedir (Nikonowicz ve Milewski, 2012). 

 

3.4 Sanal Yakıt Pili Enerji Santrali 

Sanal H2 yakıt pili enerji santrali projesi, 2001 yılında 31 merkezileştirilmiş bağımsız evsel yakıt pili kojenerasyon 

sistemleriyle gerçekleştirilmiştir. Düşük sıcaklıklı PEM yakıt pilli μCHP sistemleri, aynı anda 4,5 kWel ve 9 kWth 

üretebilmekte ve Avrupa genelindeki küçük güçlü tüketiciler için kurulmaktadır. Bu projede, hem yerel Enerji 

Yönetim Sistemi (EYS) hem de Merkezi Kontrol Sistemi (MKS) kullanılmaktadır. Yerel EYS, yakıt pilini ve 

sistemin ısı üretimini kontrol etmektedir. MKS ise yerel EYS ile iletişim kurarak tepe güç talebi ve tanımlanmış 

yük profilleri durumunda, μCHP sistemlerini denetlemektedir. Saha testinde Şekil 3'te gösterilen farklı iletişim 

yolları test edilmiştir (Kaestle, 2006). 

Tek yönlü iletişimde, radyo dalgacık kontrolü sistemleri, seçilmiş beş yakıt pili sistemi üzerine kurulmuştur. 

Böylece, bu denetimin röleleri ya sabit bir elektrik çıkışına ya da EYS içinde depolanmış ve önceden tanımlanmış 

beş adet yük profiline aktarılmıştır. İki yönlü iletişim durumunda MKS, sunucuya geri gönderilen gerçek zamanlı 

verilere dayalı yakıt pili sistemi için daha fazla kontrol imkânı sunabilmektedir. 138.000 çalışma saatinde, yaklaşık 

50 milyon ölçüm verisi analiz edilmiştir (You, 2010). 

 
Şekil 3. Yakıt pili temelli SGS alan testindeki iletişim yolları (You, 2010) 

 

3.5 Akıllı Isı Pompaları 

Rüzgâr santrallerinin kapasitesinin artması, üretim ve tüketim arasında dengeleme sorunlarına neden olmaktadır. 

Bu sebeple; enerji sisteminde ısı pompalarının kullanımı söz konusu olmuştur. Akıllı ısı pompaları, üretim ve 

talebin dengelenmesine ve şebeke tıkanıklığının yönetilmesine yardımcı olabilmektedir. Almanya Vattenfall 

Europe, Berlin'de SGS çalışmalarını başlatmıştır. SGS, bünyesinde toplanan CHP ve ısı pompalarının çalışmasını 

kontrol etmektedir. Tüm sistemde toplamda sadece 30 ısı pompası ve CHP bulunmaktadır. Sistem, daha fazla 

rüzgâr üretim kapasitesi nedeniyle artan tahmin edilemezliğe bir yanıt olarak oluşmaktadır. Bu enerji piyasasında 

ani enerji fiyatlarındaki dalgalanmalara neden olmaktadır. Bu dalgalanmalar ısı pompaları kullanılarak 

azaltılabilmektedir. Enerji fiyatı düşük olduğunda, ısı pompaları açılmaktadır. Fiyat yüksek olduğunda, CHP'ler 

açılmakta ve fazla güç üretilmektedir (Nikonowicz ve Milewski, 2012). 

Hollanda Enerji Araştırma Merkezi, elektrik şebekesinde arz ve talebi koordine etmekten sorumlu Power Matcher 

modülünü geliştirmiştir. Saha testi sırasında, Power Matcher sunucusu, belirli bir talep modeline göre piyasaya 

teklif vermekte, bu da tepe yük dönemlerinde yüksek fiyatlara ve düşük fiyatlara neden olmaktadır (You, 2010), 

(Nikonowicz ve Milewski, 2012). 
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3.6 NEMOCS Projesi 

Elektrik üretimine giren yenilenebilir enerji kaynakları ile şebekedeki dalgalanmalar artmaktadır. Bir SGS; üretim 

ve tüketimi başarılı bir şekilde tahmin ederek, izleyerek ve kontrol ederek, şebeke üzerindeki frekans değişimlerini 

dengeleyebilmektedir. Şebeke frekansı kararsız hale gelirse, bir grup esnek birim devreye girerek birkaç saniye 

içinde istenilen gücü sağlamaktadır. Avrupa'nın en büyük SGS’lerinden birinin operatörü ve deneyimli bir enerji 

şirketi olan Next-Kraftwerke NEMOCS SGS platformunu geliştirmiştir. 

NEMOCS, yenilenebilir enerjileri ve diğer merkezi olmayan kaynakları birbirine bağlamak için iyi bir araç olarak 

sunulmaktadır. Merkezi olmayan enerji kaynaklarını birleştirerek, şebeke gereksinimlerine bağlı olarak güç 

üretimi ayarlanabilmekte ve böylece istikrarlı ve düşük maliyetli bir güç kaynağı sağlanabilmektedir. Bu sistem 

2.800 MW enerji kapasitesine sahip 4000'den fazla merkezi olmayan enerji varlığına sahiptir. 

Bu proje ile standart bir arayüz kullanarak, farklı teknolojiler SGS’ye bağlanabilmekte ve uzaktan kontrol 

edilebilmektedir. Kontrol sistemi, kaynakların mevcut kapasitesi, depolama seviyeleri ve bekleme durumları 

hakkında gerçek zamanlı bilgileri görüntülemekte ve kaydetmektedir. NEMOCS'un grafiksel kullanıcı arayüzü; 

kullanılan teknoloji türüne, müşteri gruplarına veya konumuna göre filtrelenebilen bir görsellik sunmaktadır. Bu 

proje için tasarlanan SGS simülasyonu Şekil 4’te görülmektedir. SGS simülasyonunda ekranın üst kısmında 

görüntülenen elektrik şebekesinin frekansı, şebekenin çökmesini önlemek için 49,9 Hz ile 50,2 Hz arasında 

kalması gerekmektedir. Şebeke frekansı, öngörülemeyen olaylarla bir dalgalanma durumundadır. Şebeke 

frekansını dengelemek adına frekans azalırsa, güç üretiminin artması veya talebin düşmesi gerekmektedir. Frekans 

yükseldiğinde ise güç üretimi azaltılmalı veya güç talebi arttırılmalıdır. Ekranın alt kenarında yer alan bilgiye göre, 

bir SGS’deki otomatik kontrol sisteminin nasıl çalıştığını görmek için manuel moddan SGS moduna 

geçilebilmektedir (Kraftwerke, 2018). 

Bu sistem ile enerji piyasalarındaki bilgiler de kullanılarak tepe yük işletimi için programlar oluşturulabilmekte 

ve ilgili piyasa değeri optimize edilebilmektedir. MKS, her bir üniteyi, en uygun çalışma noktasında uzaktan 

yönetebilmekte ve önceden belirlenen programın yürütülmesini sağlamaktadır (Kraftwerke, 2018). 

 
Şekil 4. NEMOCS projesi SGS simülasyonu (Kraftwerke, 2018) 

 

3.7 Diğer Uygulamalar 

Bunların dışında yük tarafı yönetimi de SGS içine yapılabilmektedir. Örneğin; kuzey İspanya’da uygulanan talep 

tarafı yönetimi ve kontrolü sistemi klima, elektrikli ısıtma vb. termal depolama kapasitesine sahip olan yüklerin 

birleştirilmesi için yapılmıştır. Termostatik olarak kontrol edilen bu yüklerin birleşiminden bir SGS 
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oluşturulmuştur. Bu kontrol işlemleri, termal cihazların belirli bir süre için bağlantısını kesmek veya termostatların 

sıcaklık ayarlarını değiştirmektir. Böylece; kontrol edilebilir müşterilerin portföylerini yöneten toplayıcıların 

iletim ve dağıtım sistemi operatörlerine yük azaltma teklifleri vermesini ve dolayısıyla elektrik piyasalarına 

katılmasını sağlamak için bir araç olarak tasarlanmıştır (Ruiz ve ark., 2009). 

Hollanda'daki bir elektrik şirketi olan Eneco, SGS oluşturmak için birkaç yüz Tesla Powerwall pilleri kullanarak, 

mevcutta 400.000 adet olan çatı katı güneş paneli sistemli evsel müşterilerine bu sisteme katılmaları için teşvik 

vermeyi planlamaktadır. Eneco, yüzlerce Powerwall'un depolama kapasitesinin sadece %30'una erişse bile elektrik 

enerjisinin dalgalı talebini dengelemek için fosil yakıtlı üretim tesislerinin kullanılmasını engelleyebileceğini 

belirtmiştir (Hanley, 2016). 

4. SONUÇ 

Her SGS’nin sisteminin kendine has özellikleri bulunmaktadır. SGS’lerde genel amaç birçok DGS birimlerini 

ortak bir merkezi yönetim sisteminden yönetmektir. Bu derleme çalışması, SGS’nin mevcut uygulamalarını, 

avantajlarını ve Türkiye’de ilk olarak gerçekleştirilmiş olan Akenerji Sanal Santral İhalesi ile ilgili bilgileri 

sunmaktadır. Özellikle Next-Kraftwerke şirketince geliştirilen NEMOCS SGS uygulama ekranı bu konuyu daha 

anlaşılabilir hale getirmiştir. 
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Özet 

Günümüz endüstrisinin önemli malzemelerinden olan kauçuklar farklı özelliklerinden dolayı çok geniş kullanım 

alanlarına sahiptirler. Kauçuğun en yaygın kullanıldığı alan ise elastikiyeti, sızdırmazlık ve şok sönümleyici 

özelliklerinden dolayı otomotiv sektörüdür. Otomotivde lastik tekerlekler, amortisör bağlantı burçları, yaprak yay 

bağlantı burçları, sızdırmazlık contaları, triger kayışı, motor kasnakları, motor titreşim takozları gibi birçok 

parçada kauçuk ve metal-kauçuk bileşenleri kullanılmaktadır. Bu çalışmada, triger kayışı vasıtasıyla motorda 

hareket aktarımını sağlayan metal-kauçuk bileşenli kasnak parçasının mekanik davranışı sonlu elemanlar 

yöntemiyle incelenmiş ve deneylerle doğrulaması yapılmıştır. Kauçuk malzemelerin sonlu elemanlar yöntemiyle 

analizinde en önemli konu olan hiperelastik malzeme modellerinin oluşturulabilmesi için fiziki olarak tek eksenli 

çekme ve safi kayma deneyleri gerçekleştirilmiştir. Bu deneylerden elde sonuçlar kullanılarak ANSYS yazılımı 

içerisinde Mooney-Rivlin parametreleri hesaplanmıştır. Hesaplanan bu parametrelerin doğruluğunun teyit 

edilebilmesi için tek eksenli çekme ve safi kayma deneylerinde kullanılan numuneler modellenmiş ve aynı 

şartlarda analizleri yapılarak kuvvet-uzama grafikleri karşılaştırılmıştır. Sonrasında doğrulanan malzeme modeli 

ile kasnak geometrisi modellenmiş 10, 20, 30, 40 ve 50 burulma dönme açıları yer değiştirmeler, kauçuk parça 

üzerinde oluşan gerilmeler ve burulmadan kaynaklanan momentler incelenmiştir. Yapılan kasnak analizlerinin 

doğruluğunun teyit edilebilmesi için servomotor tahrikli kasnak burulma test cihazı tasarlanmış ve imal edilmiştir. 

Böylelikle aynı burulma açılarında kasnak parçaları test edilerek burulma momenti ve açı değerleri ölçülmüştür. 

Yapılan çalışma sonucunda, kasnak malzemesinin sayısal olarak mekanik davranışının ifade edilebilmesinde 

kullanılan hiperelastik malzeme modeli oluşturulmuştur ve deney numunelerinin analizleri ile doğrulanmıştır. 

Sonrasında kasnak geometrisin analizleri gerçekleştirilmiş ve imalatı yapılan servomotor tahrikli deney cihazıyla 

doğrulaması yapılmıştır. Kullanılan malzeme modeli ve analiz yöntemiyle elde edilen sonuçların deneylerle 

doğrulanmasından sonra kasnak geometrisi üzerinde geometrik iyileştirmeler yapılarak, aynı yük koşulları altında 

kauçuk malzeme üzerindeki gerilme mertebeleri düşürülmüş ve kasnak parçasının kullanım ömrü uzatılabilmiştir.    

 
Anahtar Kelimeler: Sonlu elemanlar, kauçuk. Mooney-Rivlin, hiperelastik malzeme 

 

1. GİRİŞ 

Kauçuk malzemesinin en yaygın kullanıldığı alan otomotiv ve ulaştırma sektörüdür. Bu alanda kullanılan 

sentetik kauçukların yerine istenirse doğal kauçuklar kullanılabilse de tersi geçerli değildir. Yani yüksek 

performans beklentisi olunan komponentlerde sentetik kauçuk yerine doğal kauçuk kullanılmaktadır. Örneğin, 

kamyon lastiklerinde %90-100, uçak lastiklerinde %100 ve uçak gemilerinden kalkış-iniş yapan uçakların 

lastiklerinde tek kullanımlık %100 doğal kauçuk kullanılmaktadır (Cornish, 2017). Orta sınıf bir aracın lastikleri 

düşünüldüğünde 1km’de ortalama 500 dönüş yapmaktadır, bir lastiğin yaklaşık ömrünün 50,000 km kullanım 

olduğu dikkate alınırsa, bir lastik kullanım ömrü boyunca yaklaşık 25 milyar kez gibi ciddi dayanım gereksinimi 

isteyen tekrarlı yüklere maruz kalmaktadır (Lindenmuth, 2006). Bu yüzden de kauçuğun mekanik özelliklerinin 

istenilen gereksinimleri karşılayabilmesi çok önemlidir. Kauçukların mevcut üstün özelliklerine sahip olabilmeleri 

kimyacılar ile diğer sektörlerin birlikte çalışması sonucu elde edilebilmiştir. Kullanılan sektörlerdeki ihtiyaçları 

sağlayabilmek adına kimyacılar devreye girerek kauçuklara bu özellikleri kazandırmışlardır. Kimyacılar, 

buldukları hızlandırıcı katkılarıyla daha homojen karışımlar elde ettiler, antioksidanlar ile uzama kabiliyetlerini 

artırdılar, karbon siyahı katkılarıyla yıpranmaya karşı direnci artırdılar, yapışabilme özelliği kazandırmalarıyla 
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metal-kauçuk bileşenli ürünler elde edilebilmesini sağladılar (Cadwell 1941 ,.وآخ). Böylelikle otomotiv alanında 

çok sönümleyici olarak kullanılmaları, tekstilde mont ve ayakkabılarda su geçirmezlikleri, medikal alanda 

kaydırmaz yüzeye sahip olmaları, elektrik alanında yalıtkan özellikleri, birçok alanda conta olarak sızdırmazlık 

özellikleri diğer mevcut malzemelere göre kauçukları avantajlı kılan özellikleri olmuştur (AWAGON, 1996).  

 

Bu çalışmada; kauçuk-metal bileşenli motor kasnak parçasının torsiyonel yük altındaki mekanik davranışı 

incelenmiştir. Motor kasnağı, triger kayışı yardımıyla güç aktarımı sağlayan bir parçadır ve motorun ilk çalışma, 

durma gibi ani hareketlerinde anlık burulmaya uğrayan komponentlerdir. Bu anlık hareketleri tolere edebilmesi ve 

sönümleyebilmesi için de genellikle metal-kauçuk bileşenli şekilde üretilmektedirler. Otomotiv şartnamelerinde 

yer alan kasnak çalışma kriterlerinin üretici tarafından yerine getirilebilmesi için genellikle son ürün haline 

getirildikten sonra testlere tabi tutulmaktadırlar. Bu çalışmada, kasnak parçasının sonlu elemanlar yöntemiyle 

istenilen farklı dönme açıları altında vereceği karşı tork değerleri hesaplanmış ve doğrulanmıştır. Çalışmada, 

kauçuk test numuneleri çekme, kesme gibi testlere tabi tutulmuştur ve kauçuk için geliştirilen malzeme modelleri 

üzerinden sonlu elemanlar yazılımında doğrulaması yapılmıştır. Sonrasında kasnak geometrisi için doğrulanmış 

malzeme modeli ile farklı açılar için torsiyon analizleri gerçekleştirilmiştir. Yapılan bu hesaplamaların 

doğruluğunun teyit edilebilmesi için ise servomotor tahrikli bir test cihazı tasarlanıp imal edilerek kasnak 

parçasının testleri gerçekleştirilmiş ve analiz sonuçları ile kıyaslanmıştır. 

 

2. MATERYAL VE METOD 

2.1 Materyal 

2.1.1.Tek Eksenli Çekme Deneyi (Uniaxial Tension Test) 

Tek eksenli çekme deneyi, metal malzemelerin temel mekanik özelliklerinin belirlenmesinde oldukça yoğun 

bir şekilde kullanıldığından hemen hemen herkesin aşina olduğu bir test düzeneğidir. Bu testin 

gerçekleştirilmesinde basit evrensel çekme cihazı kullanılmaktadır (Muhammad Muflikhun, 2015). Metal 

malzemelerin çekme testinden farklı olarak kauçukların uzama kabiliyetleri %300-500 mertebelerine kadar 

ulaşabildiğinden çekme cihazında uzamayı gösteren ekstansometreler büyük öneme sahiptir (Verlag, 2013). Tek 

eksenli çekme deneyinde kullanılan papyon şeklindeki kauçuk numunelerinin boyutlandırılmasında ISO37:2011 

(ASTM, 2012) ve ASTM D412 (Provided No, 2016) referans alınabilir.  

 

2.1.2.Safi Kayma Deneyi (Pure Shear) 

Negrete ve Arkadaşları (2005), kauçuk malzemelerin kayma davranışlarının incelenmesinde birçok teknik 

geliştirildiğini belirtmektedir (N. Gil-Negrete, A. Rivas, 2005). Ancak en temel haliyle kayma deneyi 

düşünüldüğünde ASTM D945-92 standardında kayma deneyi için numune ölçüleri belirtilmiştir. ASTM, 2012 ve 

Vahapoglu, 2013 ’de safi kayma testini metal plakalara yapıştırılmış olan dikdörtgen kauçuk blokların çekilmesi 

olarak tanımlamaktadır (Şekil 2.25). Ayrıca kauçuk mekaniğinde kullanılan kayma gerilmesinin de temel olarak 

bilindiği haliyle Eşitlik 1 eşitliğinde verildiği gibi olduğunu söylemektedir.  

 

τ =
F

A
                                                                                                                                       (1) 

 

2.1.3. Hiperelastik Malzeme Modeli : Mooney-Rivlin  

 

Mooney-Rivlin malzeme modeli Melvin Mooney ve Ronald Rivlin tarafından geliştirilmiş ve genellikle 

malzemenin çekiye maruz kaldığı durumlar için iyi sonuçlar vermektedir (Kim 2012 ,.وآخ). Üç parametreli 

Mooney-Rivlin gerinim enerijsi Eşitliği 2’de verilmiştir. 

 

W = c10(I1‐3) + c01(I2‐3) + c11(I1‐3)(I2‐3)                                                          (2) 
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2.2. Deneysel Çalışma 

2.2.1. Tek Eksenli Çekme Deneyi ve Deney Düzeneği 

Motor kasnağı metal ve kauçuk malzemelerden oluşan bir parçadır. Kasnak parçasında kullanılan metal 

malzeme St52 diye adlandırılan akma dayanımı 355MPa olan kolaylıkla mekanik özelliklerinin elde edilebildiği 

oldukça bilindik bir malzemedir. Kauçuk için kullanılan malzeme ise 65 Shore sertliğe sahip doğal kauçuktur 

(NR). Kauçuk malzemesinin tek eksenli çekme deneyi sonunda kuvvet-uzama karakteristiğinin elde edilebilmesi 

için öncelikle ISO37 standartlarında belirtilen şekliyle (Şekil 1) numune hazırlanmıştır.  

 

 
 

Şekil 1. Çekme Deneyi Numuneleri ve çekme deneyi sonucu numune örneği 

Elde edilen numunelerin çekme deneyleri ise Zwick marka çekme deney cihazında gerçekleştirilmiştir. 

Deney sonrasında 65 shore sertliğe sahip doğal kauçuğun kuvvet-uzama eğrileri elde edilmiştir. 

 

2.2.2. Safi Kayma Deneyi ve Deney Düzeneği 

65 shore sertlikteki doğal kauçuk malzemesinin kayma yüklemesi altında kuvvet-uzama eğrilerinin elde 

edilebilmesi için gerekli olan deney safi kayma deneyidir. Bu deneyin gerçekleştirilebilmesi için hazırlanan 

numune sadece kauçuk malzemesinden elde edilmemektedir. Safi kayma deneyi için metal-kauçuk bileşenli 

numuneler hazırlanmıştır Şekil 2. Bu numuneler hazırlanırken kauçuk malzemesi ile birlikte metal malzemesi 

yapıştırıcı vasıtasıyla vulkanize edilmiş ve tek bir parça gibi davranması sağlanmıştır.  

 

 
 

Şekil 2. Safi Kayma Deneyi Numune Örneği ve Deney Düzeneği 

 

Kayma deneyi numuneleri çekme cihazına bağlanarak metal kısımlarından kauçuklar üzerinde kayma yüklemesi 

oluşturacak şekilde çekilerek uzatılmıştır. Alt kısım sabit, üst çene hareketli olacak şekilde kauçuk numunelerinin 

kayma yüklemesi altındaki kuvvet-uzama karakteristikleri elde edilmiştir. 

 

Sonlu elemanlar yöntemiyle hesaplamaları gerçekleştirilecek olan kasnak parçası için elde edilen sonuçların 

doğruluğunu görebilmek adına bir kasnak burulma deney düzeneği tasarlanmış ve imal edilmiştir. İlk olarak tek 

eksenli çekme deneyi gerçekleştirilmiştir. Çekme deneyinin doğruluğunu artırabilmek için 3 farklı numune çekme 
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deneyi tabi tutulmuştur. Şekil 3’de görüldüğü üzere numuneler birbirlerinden farklı davranış sergilemeyerek 

neredeyse aynı yük ve aynı uzama grafiklerine sahiptirler.  

 

 
Şekil 3. Tek Eksenli Çekme Deneyi Kuvvet-Uzama Grafikleri 

 

Safi kayma deneyi için de kullanılan 3 farklı numunenin kuvvet-uzama eğrileri Şekil 4’deki gibidir. Bu 

deneyde yaklaşık olarak 6 mm kayma yönündeki uzamaya karşılık 1250 N kuvvet elde edilmiştir. 

 

 
Şekil 4. Safi Kayma Deneyi Sonucu Detay Görünümü 

 

Kauçuk malzemelerin lineer olmayan sonlu elemanlar analizi yöntemi ile çözümünde en önemli adım, 

hiperelastik malzeme modeli katsayılarının elde edilmesidir. Bu çalışmada malzeme modeli olarak 3 parametreli 

Mooney-Rivlin hiperelastik malzeme modeli seçilmiştir. Çekme ve Safi Kayma Deneyinden elde edilen veriler 

ANSYS yazılımına girilmesi ile elde edilen deney verilerinin eğilim çizgileri elde edilmiştir. Yukarıdaki program 

adımları izlendikten sonra ANSYS yazılımı içerisinde oluşturulan 3 parametreli Mooney-Rivlin hiperelastik 

malzeme modeli katsayıları elde edilmiştir (Tablo 2.1). 

 

Tablo 1. 3 Parametreli Mooney-Rivlin Malzeme Modeli Katsayıları 
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2.3 Sonlu Elemanlar Yöntemi 

Tek eksenli çekme ve safi kayma deneyinde kullanılan kauçuk numunesinin 3 boyutlu geometrisi 

hazırlanmıştır. Sonrasında SOLID186 elemanları ile sonlu elemanlar ağı oluşturulmuştur. Sonlu elemanlar ağı 

oluşturulurken doğruluk oranın artırmak açısından kalınlık boyunca sırasıyla 4 ve 5 sıra eleman kullanılmıştır ve 

düzlemsel kısımlarda herhangi bir bozuk eleman olmayacak şekilde eleman geçişleri ayarlanmıştır. Analiz 

sonuçlarından elde edilen mesafeye bağlı çekme kuvveti direnç kuvvetleri ile fiziksel deneyden elde edilen 

mesafeye bağlı çekme kuvvetleri kıyaslandığında grafiklerin birbirine oldukça yakın olduğu görülmektedir (Şekil 

5). Böylelikle hesaplanan ve kullanılan malzeme katsayılarının doğruluğu bu kısım çalışma için görülmüştür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 5. Tek Eksenli Çekme ve Safi Deneyi ve Analiz Sonuçlarının Kıyaslanması 

 

Deneysel çalışmada elde edilen hiperelastik malzeme katsayılarının doğrulaması böylelikle 

gerçekleştirilmiştir. Malzeme katsayılarının doğrulanmasının ardından Şekil 6’da görülen kasnak ve sonlu 

elemanlar modelinin belirli burulma açıları altındaki göstermiş olduğu direnç momentleri, yer değiştirmeleri, 

gerilmeleri ve gerinimleri elde edebilmek için sonlu elemanlar analizleri gerçekleştirilmiştir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6. Metal-Kauçuk Bileşenli Kasnak Parçası Geometrisi ve Sonlu Elemanlar Modeli 

 

Sonlu elemanlar analizinde 20 düğüm noktalı ikinci dereceden solid eleman tipleri analizlerde 

kullanılmıştır. Kasnak parçasının burulma analizleri için sırasıyla 10, 20, 30, 40 ve 50 dönme açıları kullanılmıştır. 

Böylelikle 5 farklı açı için reaksiyon momentleri ve kauçuk kısım üzerinde oluşan gerilmeler incelenmiştir. Kasnak 

parçası dış yüzeyinden Şekil 7 a’daki gibi sabitlenmiştir ve yine Şekil 7 b’deki gibi göbek kısmından dönme açısı 

yüklemesi tanımlanmıştır 
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                     Şekil 7. a) Sabitleme Yüzeyi                                      b) Dönme Açısı Tanımlama Yüzeyi 

 

3. SONUÇLAR 

 

Gerçekleştirilen 10-30’lik burulma analizi neticesinde elde edilen sonuçlar Şekil 8’de gösterilmiştir. 

 

 

 

 

  

    

 

 

  

 

 

Şekil 8. 10 Burulma Sonrası Yer Değiştirme Dağılımları [mm] 

 

Kasnak parçasının 10, 20 ve 30  burulması için gereken moment değerleri sırasıyla 116,1, 236,4, ve 358,3 

N.m olarak hesaplanmıştır. Yapılan analizler neticesinde burulma derecesi arttıkça parçalar üzerindeki yer 

değiştirmelerin (Şekil 9 a), gerilmelerin, gerinimlerin ve döndürme momentlerinin (Şekil 9 b) arttığı görülmüştür.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 9.a) Kasnak Üzerindeki Maksimum Yer Değiştirme [mm] b) Gereken Döndürme Momenti [N.m] 

 

 

Kasnak için yapılan analiz şartlarında fiziki deneyler gerçekleştirilmiştir ve kasnak için analiz sonuçlarıyla 

deneysel sonuçlar kıyaslanmıştır. Şekil 10’da görüldüğü üzere kasnak burulma analiz sonuçları ile deney sonuçları 

arasında -/+ %5’lik sapmalar gözlemlenmektedir. 
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Şekil 10. .Analiz Sonuçları ve Numunelerin Deneydeki Burulma Açılarına Karşılık Moment Değerleri 

 

4. TARTIŞMA 

 

Motor kasnak üreticileri için otomotiv firmalarının sağladığı şartnamelerde belirli dönme açılarına 

karşılık gelen belirli moment değerleri istenilmektedir. Geleneksel yöntemlerde ilerlediklerinde verilen 

ölçüler için seçilen bir kauçuk hamuru reçetesi üzerinden üretim yapılır ve ürünler fiziki teste tabi 

tutulurlar, elde edilen açı-moment değerleri şartname gereksinimlerini karşılamazsa hamur reçetesinde 

ve tasarımda değişiklikler gerçekleştirilerek imalat-test süreci istenilen değerler elde edilene kadar 

tekrarlanır. Ancak bu geleneksel yöntem oldukça zahmetli ve maliyetlidir. Bu durumun ortadan 

kaldırılabilmesi ve kesin sonuçlarla ilerlenebilmesi için sayısal yöntemlerden  faydalanılan adımlar 

izlenip doğrulanması çalışması gerçekleştirilmiştir.  

 

Bu çalışmada izlenilen yöntem ve adımlarla metal-kauçuk bileşenli motor kasnak parçasının 

istenilen yükleme koşulu altındaki fiziki davranışı incelenmiş ve sayısal yöntemlerle ifade edilebildiği 

gösterilmiştir. Bu sayede içerisinde kauçuk malzeme bulunan herhangi başka ürünler de henüz tasarım 

safhasında fiziki deneylere ihtiyaç duyulmaksızın davranışları incelenebilir ve gerekliyse tasarım 

iyileştirme çalışmaları bilgisayar ortamında tamamlanabilir. Böylelikle geleneksel yöntemlerle yapılan 

imalat süreçlerinde kaybedilen süre ve maliyetler büyük ölçüde ortadan kaldırılabilmektedir. 
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Özet 

Yulaf bitkisi insan gıdası ve hayvan yemi olarak kullanılan, son yıllarda önemli besin ürünü olarak kullanımı artan 

bir bitkidir. Yulaf bitkisi diğer tahıllara göre daha düşük verimli topraklarda daha yüksek verim verebilen bir 

bitkidir. Serin iklimde yetiştirilen tahıllar içinde nem isteği en yüksek bitkidir. Yulaf tohumun küçük ve kavuzlu 

olması nedeniyle çimlenme sırasında da nem isteği fazladır. Çimlenmenin başlaması için öncelikle tohum 

kavuzlarının suyu alması, kavuzlu tohumlarda çimlenme süresini uzatmaktadır. Kavuzlu tohumlarda suyun pH’sı 

da çimlenmeye etkide bulunmaktadır. Bu araştırmada yulaf çeşitlerine (Faikbey, Checota, Sebat, Seydişehir) farklı 

pH (7, 7.5, 8 ve 8.59) düzeyleri ve iki farklı sürede (12 ve 24 saat) su da bırakma uygulanarak, çimlenme hızı (%), 

çimlenme gücü (%), radikula uzunluğu (mm), koleoptil uzunluğu (mm), plumula uzunluğu (mm) ve fide uzunluğu 

(mm) incelenmiştir. Çeşitlerin uygulanan faktörlere göre çimlenme performansları farklılık göstermiştir. 

Çimlenme süresi uzadıkça çimlenme özelliklerinde pozitif artış kaydedilmiştir.   

Anahtar kelimeler: Yulaf, çimlenme, sudaki Ph 

 

Investigation of Effects of Different pH Levels and Water Retention Times 

on Germination Performance of Oat Seeds 
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Abstract 

Oat plant is used as a food for human beings and animal feed, its primary is increasing due to its important 

nutritional product in recent years. The oat plant has higher yields than other cereals crops on less weak soils. 

Moisture requirement of oat is the highest in grains grown in a cool climate. Because oat seeds are small and 

husked, the required water for moisture during germination is more excessive. The swelling of seed husks by 

taking water for the start of germination, germination period is extended. The pH of the water that used germination 

in the husk seeds is also effective in germination. In this study, germination rate (%), germination power (%), 

radicle length (mm), coleoptile length (mm), plumule length (mm) and shoot length (mm) ware investigated by 

applying different pH (7, 7.5, 8 and 8.59) levels,  different time (12h and 24h) exposure into water on four oat 

varieties (Faikbey, Checota, Sebat, Seydişehir). The germination performances of the varieties were different 

according to the applied factors. As the germination duration increased, germination properties also increased 

positively. 

Key work: Oat, germination, pH of the water 

 

1.GİRİŞ 

Gramineae familyasında bulunan serin iklim tahılı yulaf (Avena sativa L.) bitkisi, insan beslenmesinde ve hayvan 

yemi olarak kullanılan tek yıllık bir bitkidir (Hoffmann, 1995; Peterson ve ark., 2005). Yulaf tanesi lif içeriği, yağ, 

oranı,  protein oranı ve mineral maddeler bakımından zengindir. Tanesindeki lif içeriği ve kalitesinin yüksek 

oluşundan dolayı kolestrolü, kan şekerini düşürdüğü gözlemlenmiştir (Ripsin ve Kenan, 1992).  
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Bitkisel üretimde yetiştiriciliğin ilk aşaması tohumun çimlenmesidir. Çimlenme esnasında gerek çevre koşulları 

gerekse tohumun yapısından kaynaklanan olumsuzluklar çimlenmeyi olumsuz yönde etkilemektedir. Tohumun 

yapısındaki engelleyici maddeler, tohumun sert, geçirimsiz bir yapıda olması ve olumsuz çevresel faktörler 

sonucunda çimlenme azalmakta veya hiç oluşmamaktadır. Bu nedenle tohum çimlenmesini sağlayacak 

uygulamaların yapılması bitki gelişimini olumlu yönde etkileyebilecektir (Karakurt ve ark., 2010). Yulaf 

tohumunun küçük ve kavuzlu olması nedeniyle çimlenme yavaş olmaktadır. Tohumların küçük olması nedeniyle 

ekimin derin değil, toprak yüzeyine yakın yapılması gerekmektedir. Ayrıca kavuzlu tohumun önce kavuzlarının 

suyu alması ve daha sonra kavuzla sarılı tohumun suyu çekmesiyle çimlenme başladığından, yulafta çimlenme 

önemlidir. Çünkü yeterli çimlenme olmazsa, birim alanda istenen bitki sayısı elde edilemez, bu durumda da arzu 

edilen verime ulaşılamaz. Kavuzlu tohumlarda suyun pH’sı da çimlenmeye etkide bulunmaktadır. Bu nedenle bu 

araştırmamızda 4 farklı yulaf çeşidinin (Checota, Sebat, Faikbey, Seydişehir), 4 faklı pH seviyelerinde (pH 7, 7.5, 

8, 8.5) ve 12 ile 24 saat ıslatma sürelerinde çimlenme performansları incelenmiş olup, çimlenme hızı (%), 

çimlenme gücü (%), radikula uzunluğu (mm), koleoptil uzunluğu (mm), plumula uzunluğu (mm) ve fide uzunluğu 

(mm) gibi fizyolojik karakterleri araştırılmıştır. 

2. MATERYAL VE METOD 

Denemede, Türkiye’de tescil edilmiş Faikbey, Checota, Sebat ve Seydişehir yulaf çeşitlerinin pH 7, 7.5, 8 ve 8.5 

seviyelerinde ve 12 ile 24 saat ıslatma sürelerindeki çimlenme performansları incelenmiştir. Her bir çeşit için 25 

er adet tohum sayılarak pH seviyelerine göre 12 ile 24 saat ıslatılmıştır. Daha sonra steril petri kaplarına konularak 

25°C de çimlenme dolabında çimlenmeye bırakılmıştır. Deneme ıslatma seviyelerinin ana parsel olduğu, pH 

seviyelerinin alt parsel ve çeşitlerin alt alt parsel olacak şekilde tesadüf parsellerinde bölünen bölünmüş deneme 

desenine göre 3 tekerrürlü olarak yürütülmüştür. Çimlenmenin ilk dördüncü günü çimlenme hızı (%) belirlenmiş, 

sekizinci günü ise çimlenme gücü (%), radikula uzunluğu (mm), koleoptil uzunluğu (mm), plumula uzunluğu 

(mm) ve fide uzunluğu (mm) özellikleri ölçülmüştür. Deneme sonucu elde edilen veriler MSTAT-C istatistik paket 

programı kullanılarak incelenen her bir özellik için varyans analizi (F Testi) yapılmıştır. Ortalamaların 

karşılaştırılması için aynı paket programı kullanılarak ortalamaların karşılaştırılmasında Duncan çoklu 

karşılaştırma testi uygulanmıştır (MSTAT-C, 1991). 

3. SONUÇ  

Dört farklı yulaf genotiplerinin farklı pH ve ıslatma seviyelerinde çimlenme performanslarının belirlenmesi 

amacıyla yürütülen denemede elde edilen veriler istatistiki olarak değerlendirilmiş ve bu değerlere ait ortalama 

değerler Tablo 1. ve Tablo 2 de gösterilmiştir. 

Tablo 1. Çimlenme Hızına, Çimlenme Gücüne, Radikula Uzunluğuna Ait Ortalama Değerler 

 

 

Çeşit 

Islatma Süresi ( saat)  

Çeşit 

Ort. 
12 24 

pH pH 

7 7.5 8 8.5 Ort. 7 7.5 8 8.5 Ort. 

Çimlenme Hızı (%) 

Sebat 30.00 3.33 10.00 3.33 11.67 6.67 0.00 0.00 0.00 1.67 6.67 

Seydişehir 36.67 26.67 3.33 6.67 18.33 53.33 30.00 33.33 10.00 31.67 25.00 

Checota 3.33 0.00 0.00 10.00 3.33 0.00 3.33 13.33 6.67 5.83 4.58 

Faikbey 0.00 3.33 0.00 0.00 0.83 0.00 6.67 0.00 0.00 1.67 1.25 

Ort. 17.50 8.33 3.33 5.00 8.54 15.00 10.00 11.67 4.17 10.21 9.38 

                                       Çimlenme Gücü ( %)  

Sebat 43.33 6.67 13.33 0.00 15.83 23.33 0.00 3.33 0.00 6.67 11.25 

Seydişehir 43.33 30.00 3.33 10.00 21.67 76.67 40.00 43.33 10.00 42.50 32.09 

Checota 10.00 0.00 3.33 13.33 6.67 0.00 6.67 20.00 16.67 10.83 8.75 

Faikbey 0.00 6.67 3.33 6.67 4.17 13.33 10.00 0.00 0.00 5.83 5.00 

Ort. 24.17 10.83 5.83 7.50 12.08 28.33 14.17 16.67 6.67 16.46 16.46 

                                              Radikula Uzunluğu ( mm)  
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Sebat 7.00 3.50 2.00 22.33 6.96 11.17 12.17 0.00 0.00 5.83 6.40 

Seydişehir 29.28 9.46 29.33 20.56 22.16 29.28 36.93 19.78 25.50 27.87 25.02 

Checota 6.67 0.00 3.00 22.17 7.96 0.00 7.67 16.78 9.56 8.50 8.23 

Faikbey 41.30 20.33 16.83 0.00 19.62 42.67 0.00 6.00 0.00 12.17 15.90 

Ort. 19.31 8.32 12.79 16.26 14.17 20.78 14.19 10.64 8.76 13.59 13.88 

 

Çimlenme hızı yönünden, pH seviyeleri (P<0.05), ıslatma x çeşit interaksiyonu (P<0.05), çeşitler ve çeşit x pH 

interaksiyonları (P<0.01) istatistiki olarak önemli, ıslatma seviyeleri ise önemsiz olduğu kaydedilmiştir. Tablo 

1’den de görüldüğü gibi çimlenme hızında en yüksek değerler %16.25 ile pH 7’de, % 25 ile Seydişehir çeşidinde, 

ıslatma x çeşit interaksiyonunda % 31.67 ile Seydişehir çeşidinde 24 saat ıslatmada, çeşit x pH interaksiyonunda 

% 45.0 ile  pH 7 de Seydişehir çeşidinde tespit edilmiştir. Çimlenme hızına ait grafikler Şekil 1, 2, 3 ve 4’de 

verilmiştir.  

 

                   
Şekil 1. pH seviyelerine göre çimlenme hızları (%)       Şekil 2. Çeşitlere ait çimlenme hızları(%)  
 
Şekil  1’den en yüksek çimlenme hızı pH 7 ve en düşük çimlenme hızı pH 8.5  seviyelerinde, pH seviyesi arttıkça 

çimlenme hızında azalma meydana geldiği tespit edilmiştir. En yüksek çimlenme hızı Seydişehir, en düşük 

çimlenme hızı ise Faikbey çeşidinde kaydedilmiştir ( Şekil 2.). 

 

       
Şekil 3. Islatma x çeşit interaksiyonuna göre                        Şekil 4. Çeşit x pH interaksiyonuna göre  

              çimlenme hızları (%).             çimlenme hızları (%).  

 

Çimlenme hızında en yüksek değer Seydişehir çeşidinde 12 ve 24 saatlik ıslatma seviyelerinde, en düşük değer ise 

12 saatlik ıslatma seviyesinde Faikbey çeşidinde belirlenmiştir (Şekil 3.). Çeşit x pH interaksiyonu bakımından 

pH 7’de Seydişehir çeşidi en yüksek çimlenme hızı değerini, Faikbey çeşidi ise pH 7, 8 ve 8.5 seviyelerinde en 

düşük çimlenme hızı değerini almıştır (Şekil 4.).  
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Çimlenme gücü, pH seviyeleri, çeşitler, ıslatma x çeşit ve çeşit x pH interaksiyonları bakımından istatistiki olarak 

(P<0.01) önemli bulunmuştur.  Tablo 1’den de görüldüğü gibi çimlenme gücünde en yüksek değerler % 26.25 ile 

pH 7’de, % 32.09 ile Seydişehir çeşidinde, ıslatma çeşit interaksiyonunda % 42.50 ile Seydişehir çeşidinde 24 saat 

ıslatmada, çeşit x pH interaksiyonunda % 60 ile pH 7’de Seydişehir çeşidinde tespit edilmiştir. Çimlenme gücüne 

ait grafikler Şekil 5, 6, 7 ve 8’de verilmiştir. 

   
Şekil 5. pH seviyelerine göre çimlenme gücü (%).               Şekil 6. Çeşitlere ait çimlenme gücü (%).  

Çimlenme gücünde en yüksek değerler pH 7 ve en düşük değer pH 8.5 seviyelerinde, pH seviyesi arttıkça 

çimlenme gücünde de azalma gözlemlenmiştir (Şekil 5.). En yüksek çimlenme gücü Seydişehir, en düşük 

çimlenme gücü ise Faikbey çeşidinde bulunmuştur( Şekil 6.). 

 
Şekil 7. Islatma x Çeşit  İnteraksiyonuna ait                     Şekil 8. Çeşit x pH interaksiyonuna ait çimlenme                     

  çimlenme gücü (%)                                                           gücü (%). 

                                            

Şekil 7’de 24 ve 12 saatlik ıslatma seviyelerinde Seydişehir çeşidinde en yüksek çimlenme gücü değerine,  her iki 

ıslatma seviyesinde Faikbey çeşidi en düşük çimlenme gücü değerine ulaşmıştır. Çeşit x pH interaksiyonu 

bakımından pH 7 seviyesinde Seydişehir ve Sebat çeşitleri en yüksek çimlenme gücü değerine, pH 8 seviyesinde 

Faikbey çeşidi en düşük çimlenme gücü değerin sahip olduğu belirlenmiştir (Şekil 8.).  

Yulaf çeşitlerinin radikula uzunlukları arasında istatistiki olarak (P<0.01) önemli farklılıklar bulunmuştur. Diğer 

faktörler istatistiki olarak önemsiz bulunmuştur. Tablo 1’den de görüldüğü gibi radikula uzunluğu en yüksek 25.02 

mm ile Seydişehir çeşidinde tespit edilmiştir. Radikula uzunluğuna ait grafik Şekil 9’da verilmiştir. 
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                                                Şekil 9. Çeşitlerin radikula uzunlukları (mm).  

En yüksek radikula uzunluğu Seydişehir çeşidinde, en düşük radikula uzunluğu ise Sebat çeşidinde olduğu 

kaydedilmiştir (Şekil 9.).  

Tablo 2.  Koleoptil Uzunluğuna, Plumula Uzunluğuna, Fide Uzunluğuna Ait Ortalama Değerler 

 

Çeşit 

Islatma Süresi ( saat) 

Çeşit 

Ort. 

12 24 

pH pH 

7 7.5 8 8.5 Ort. 7 7.5 8 8.5 Ort. 

    Koleoptil Uzunluğu ( mm) 

Sebat 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3.00 3.33 0.00 0.00 1.58 0.79 

Seydişehir 7.00 1.92 0.00 2.33 2.81 7.78 8.50 6.64 5.50 7.10 4.96 

Checota 0.00 0.00 0.00 3.67 0.92 0.00 1.67 8.61 2.67 3.24 2.08 

Faikbey 10.44 0.00 4.11 0.00 3.64 6.83 0.00 3.00 0.00 2.46 3.05 

Ort. 4.36 0.48 1.03 1.50 1.84 4.40 3.38 4.56 2.04 3.60 2.72 

Plumula Uzunluğu ( mm) 

Sebat 0.00 0.00 0.00 19.33 4.83 6.00 10.67 0.00 0.00 4.17 4.5 

Seydişehir 17.06 6,50 24.67 14.50 15.68 17.45 24.17 16.72 24.50 20.71 18.20 

Checota 7.00 0.00 2.33 24.17 8.38 0.00 2.33 15.61 9.11 6.76 7.57 

Faikbey 33.11 14.00 11.50 0.00 14.65 27.3 0.00 1.00 0.00 7.08 10.87 

Ort. 14.29 5.1 9.63 14.50 10.89 12.70 9.29 8.33 8.40 9.68 10.29 

              Fide Uzunluğu ( mm) 

Sebat 0.00 0.00 0.00 19.33 4.83 9.00 14.00 0.00 0.00 5.75 5.29 

Seydişehir 24.06 8.42 24.67 16.83 18.49 25.23 32.67 23.36 30.00 27.81 23.15 

Checota 7.00 0.00 2.33 27.83 9.29 0.00 4.00 24.22 11.78 10.00 9.65 

Faikbey 43.56 14.00 15.61 0.00 18.29 34.17 0.00 4.00 0.00 9.54 13.92 

Ort. 18.65 5.60 10.65 16.00 12.7 17.10 12.67 12.90 10.44 13.28 12.99 

Koleoptil uzunluğu yönünden, çeşit (P<0.01), ıslatma x çeşit (P<0.05) ve çeşit x pH interaksiyonları (P<0.01)  
istatistiki olarak önemli, pH seviyeleri istatistiki olarak önemsiz bulunmuştur. Koleoptil uzunluğunda en yüksek 

değerler 4.96 mm ile Seydişehir çeşidinde kaydedilmiştir. Islatma x çeşit interaksiyonunda en yüksek koleoptil 

uzunluğu 10.44 mm ile Faikbey çeşidinde 12 saat ıslatma seviyesinde, çeşit x pH interaksiyonunda ise 8.635 mm 

ile Faikbey çeşidinde pH seviyesinde tespit edilmiştir (Tablo 2.). Koleoptil uzunluğuna ait değerler Şekil 10, 11, 

12’de verilmiştir. 
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Şekil 10. Çeşitlere ait koleoptil uzunluğu (mm).           Şekil 11. ÇeşitxpH interaksiyonuna ait koleoptil                                  

                                    uzunluğu (mm).     

Koleoptil uzunluğu en yüksek Seydişehir çeşidinde, en düşük Sebat çeşidinde tespit edilmiştir (Şekil 10.). Bazı 

çeşitlerin koleoptil uzunlukları ölçülememiştir, bunun nedeni yulafın kavuzlu olması nedeniyle koleoptil 

uzamasının görülmesi için daha uzun süreye gereksinim duyulmasından kaynaklanmaktadır. Çeşit x pH 

interaksiyonu bakımından Faikbey çeşidi pH 7 seviyesinde en yüksek koleoptil uzunluğu değerine, Checota çeşidi 

pH 7 seviyesinde, Faikbey çeşidi pH 7.5 ve 8.5 seviyesinde, Sebat çeşidi pH 8 seviyesinde en düşük koleoptil 

uzunluğu değerine sahip olduğu kaydedilmiştir ( Şekil 11.). 

 
Şekil 12. Islatmaxçeşit interaksiyonuna ait koleoptil uzunluğu (mm). 

Islatma x Çeşit interaksiyonu bakımından en yüksek koleoptil uzunluğu Seydişehir çeşidinde 24 saatlik ıslatma 

seviyesinde, en düşük koleoptil uzunluğu 12 saatlik ıslatma seviyesinde Sebat çeşidinde tespit edilmiştir (Şekil 

12.).  

Plumula uzunlukları çeşitler arasında istatistiki olarak (P<0.05)  önemli bulunmuştur. Diğer faktörlerin plumula 

uzunluğu bakımından önemli bir etkiye sahip olmadığı kaydedilmiştir. En yüksek plumula uzunluğu 18.20 mm ile 

Seydişehir çeşidinde tesit edilmiştir (Tablo 2).  

0

1

2

3

4

5

6

Sebat Seydişehir Checota Faikbey

Çeşit

0

2

4

6

8

10

7 7.5 8 8.5

Sebat Seydişehir

Checota Faikbey

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Sebat Seydişehir Checota Faikbey

12 24



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                          2212 

 

 

 
Şekil 13.  Çeşitlere ait plumula uzunluğu (mm) 

Plumula uzunluğu bakımından en yüksek değer Seydişehir çeşidinde, en düşük değer ise Sebat çeşidinde 

belirlenmiştir (Şekil 13.).  

Fide uzunluğu çeşitler arasında istatistiki olarak (P<0.05) önemli bulunmuştur. Diğer faktörler istatistiki olarak 

önemsiz bulunmuştur. En yüksek fide uzunluğu 23.15 mm ile Seydişehir çeşidinde kaydedilmiştir (Tablo 2.). 

 

 
Şekil 14. Çeşitlere ait fide uzunlukları (mm). 

En yüksek fide uzunluğu Seydişehir çeşidinde, en düşük fide uzunluğu Sebat çeşidinde gözlemlenmiştir (Şekil 

14.).  

 

4. TARTIŞMA  
Araştırmada, çimlenme performansları yönünden en yüksek çimlenme hızı ve çimlenme gücü pH 7 seviyesinde 

kaydedilmiştir. pH sevileri artıkça çimlenme hızı ve gücünün azaldığı görülmüştür. Mut ve ark. (2010), 55 yulaf 

genotipleri arasında yaptıkları çalışmada, en yüksek çimlenme oranını % 86.6 ile Evita genotipinde tespit 

etmişlerdir. Bu bulgu bizim bulgularımızı desteklemez iken, Toledo ve ark. (2011), çeşitlere göre çimlenme hızının 

değiştiğini ifade eden bulgusu bizim bulgularımız desteklemektedir. Güzel ve ark. (2010), su veya topraktaki pH 

değerinin artışı tuz oranının artmasıyla bağlantılıdır. Tuzun artması pH oranının yükselmesine neden olmaktadır. 

Kızılgeçit ve ark. (2010), bazı ekmeklik buğday (Triticum aestivum l.) genotiplerinin tuzluluğa tepkilerinin 

belirlenmesi adlı çalışmalarında, farklı tuz konsantrasyonlarında çimlenme gücünün  genotiplere göre değiştiğini 

bildirmişlerdir.  Dumlupınar ve ark. (2007), bazı makarnalık buğday genotiplerinde en yüksek çimlenme hızını 0 

mM tuz konsantrasyonu ile  %72.6, en düşük ise 125 mM tuz konsantrasyonu ile % 8.6 olduğunu ve tuzluluğun 

artması ile çimlenme hızının azaldığını kaydetmişlerdir. Karakurt ve ark. (2010), çimlenme faktörleri suya, çeşide, 

sıcaklığa ve uygulanan çevre faktörlerine göre değişim gösterdiğini ifade etmişlerdir. 

 Seydişehir çeşidi çimlenme hızı, çimlenme gücü, radikula uzunluğu, koleoptil uzunluğu, plumula uzunluğu ve 

fide uzunluğu bakımından diğer çeşitlerden daha iyi performans sağladığı tespit edilmiştir. Toledo ve ark. (2011), 

yulaf çeşitleri arasında yaptıkları çalışmada, radikula uzunluğu bakımından çeşitler arasında farklılığın olduğunu 

belirtmişlerdir. Bu bulgular bizim bulgularımızı desteklemektedir.  İdikut ve ark. (2012), bazı mısır genotiplerinde  

radikula uzunluğunu,  en düşük 13°C de 0.07 cm, en yüksek 22°C de 11.53 cm tespit etmişlerdir.  Öner ve ark. 

0

5

10

15

20

Sebat Seydişehir Checota Faikbey

Çeşit

0

10

20

30

Sebat Seydişehir Checota Faikbey

Çeşit



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                          2213 

 

 

(2018), yulaf çeşitlerinde radikula uzunluğunun tuz dozları arttıkça düştüğünü kaydetmişlerdir. Önceki yapılan 

çalışmalar, elde edilen bulgularımızı desteklemektedir. Şentürk ve ark. (2012), serin iklim tahıllarında bazı tür ve 

çeşitlerde koleoptil uzunluğu; ekmeklik buğdayda 70 mm, makarnalık buğdayda 65 mm, arpada 60 mm ve 

tritikalede 53 mm olarak değiştiğini kaydetmişlerdir. İdikut  (2013),  tuzluluğun çimlenme üzerindeki 

araştırmasında 3 farklı mısır genotipinde tuz konsantrasyonlarının artmasıyla koleoptil uzunluğunun azaldığını 

tespit etmiştir. Dumluınar ve ark. (2007), buğday genotiplerinde tuzluluk konsantrasyonu arttıkça koleoptil 

uzunluğunun azaldığınu kaydetmişlerdir. İdikut ve ark. (2012), farklı sıcaklık ve tuz konsantrasyolarının mısır 

genotipleri üzerinde etkisinin belirlenmesi ile ilgili çalışmalarında plumula uzunluğunun sıcaklığın artmasıyla 

arttığını bildirmişlerdir. Öner ve ark. (2018), yulaf çeşitlerinde plumula uzunluğunun, tuz dozları arttıkça 

düştüğünü gözlemlemiştir. Doğan ve ark. (2016), plumula uzunluğu bakımından tritikale çeşitleri arasında önemli 

farklılıklar tespit etmişlerdir. Bu bulguların bizim bulgularımızla uyum içinde olduğu görülmüştür. Kara ve ark. 

(2011), fide uzunluğu bakımından tritikale genotipleri arasında istatistiksel olarak önemli farklılıklar (P<0.01) 

olduğunu ve en uzun fide boyunun 46.30 cm ile kontrol uygulamasında olduğu tespit edilmişlerdir. 

Islatma seviyelerinin çimlenme üzerinde istatistiki olarak bir öneme sahip olmadığı ancak ıslatma x çeşit 

interaksiyonlarının çimlenme hızı, çimlenme gücü, ve koleoptil uzunluğu bakımından önemli olduğu 

kaydedilmiştir. 
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Özet 

 

Son 40 yıldır yüksek kapasiteli insansız hava araçları, günümüzde daha çok askeri alanda takip, gözetleme, aktif 

silahlı angajman veya en basit manada veri toplama amacıyla kullanılmaktadır. İnsanlı sistemlere göre düşük 

üretim ve işletme maliyeti, müşteri ihtiyaçlarına göre uçağın düzenlenebilme esnekliği, zor görevlerde pilotu 

kaybet riskinin olmaması ticari anlamda da insansız hava araçlarını talep doğurmakla beraber halen insanlı uçuş 

hava sahasına entegrasyonu, güvenilirliği ve uçuş güvenliği anlamında açık noktalar vardır. İHA sistemleri 

üzerlerine takılan faydalı yükler ile beraber, tarım/orman/deniz kirliliği/atık takip ve izleme, afet durumlarında 

takip ve izleme, tapu ve kadastro amaçlı haritalama, yaban hayatı ve çevreyle ilgili izleme, yerbilim ve maden 

çalışmalar ve trafik izleme gibi birçok sivil uygulamada gün geçtikçe daha fazla yer bulmakta ve daha önce insanlı 

hava araçları kullanımının riskli ve maliyetli olduğu birçok sivil uygulamada, minimal risk faktörü ve maliyet ile 

hava aracının getirdiği avantajları sunabilmektedir. Özellikle yukarıda belirtilen uygulamaların çoğu limitli kalkış 

iniş pisti barındıran, mobil uygulamalara yönelik, operasyon bölgesi içinde hızlı hareket edebilen ama gereken 

durumlarda havada askıda kalarak kısa da olsa durağan ölçüm ve takip yapabilecek bir araç gerektirmektedir. 

Doğada dikey olarak uçuşlar yapan TURAÇ kuşundan esinlenerek TURAÇ DİKY İHA sistemi adı verilen insansız 

hava aracının tasarım, üretim ve uçuş testleri gerçekleşmiştir. Önerilen İHA sisteminde, gövdede koaksiyel ana 

taşıyıcı ve önde tilt edebilen 2 rotor bulunmaktadır. Bu konfigurasyon yapısıyla helikopter gibi dikey iniş kalkış 

yapabilme, havada askıda kalma görevlerini yerine getirebildiği gibi aynı zamanda sabit-kanatlı bir İHA sisteminin 

yüksek ileri hız kapasitesine sahiptir. Tak-çıkart kanat yapısının sunduğu farklı büyüklüklerdeki kanatlar ile 

kullanılabilme özelliği sayesinde farklı uçuş görevleri tek bir gövde ile yerine getirilebilmektedir. Tak-çıkart 

özelliği aynı zamanda hava aracına kolay paketlenebilme ve taşınabilme özelliğini kazandırmaktadır. Uçan kanat 

konfigürasyonu ile aerodinamik verimlilik ve faydalı yük için daha fazla hacim sağlanmıştır. Havada askıda 

durumundan ileri uçuşa geçiş (ve tersi) için uçuş benzetimleri başarıyla gerçekleştirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: İnsansız Hava Araçları, Dikey İniş Kalkış Yapabilen İHA 

 

1. GİRİŞ 

İnsansız hava araçları (İHA) kullanım amacı olarak geniş bir alana sahiptir. En yaygın olarak savunma alanında 

kullanılırlar. Askeri kullanım olarak, takip, gözetleme, havadan veri toplama ve havadan silahlı saldırı gibi 

örnekler verilebilir. İHA'lar insanlı hava araçlarına göre avantajlarından dolayı ticari olarak da talep edilmektedir. 

Bu avantajların bir kaçı, düşük üretim ve operasyon maliyeti, müşteri isterlerine bağlı olarak konfigürasyon 

değişikliği yapabilme esnekliğive görevlerde pilotun hayatını riske atmamak olarak sıralanabilir (Sarris, 2001). 

Bütün bu avantajlara rağmen İHA sistemlerinin sivil alanda insanlı uçuş hava sahasına entegrasyonu, sertifikasyon, 

güvenilirlik ve uçuş emniyeti gibi kriktik konular çözüm beklemektedir. 

2.1 İnsansız Hava Aracı Kullanım Alanları 

Sivil amaçlı İHA'lar toplam İHA pazarının %3'unu oluştursa da, önümüzdeki 5 yıl içinde toplam pazarın %10'unu 

oluşturacağı öngörülmektedir (Quick, 2010). 

Hiperspektral görüntüleyici, hava bileşimi sensörleri ve benzer çevresel teçhizat ile donatılan İHA'lar sivil alanda 

kendilerine yeni uygulama alanları bulmuştur:  

 Tarım/orman/deniz kirliliği/atık takip ve izleme (Dhaliwal, 2009), 
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 Afet  durumlarında takip ve izleme (Dhaliwal, 2009), 

 Tapu ve kadastro amaçlı haritalama (Zongjian, 2008), 

 Yaban hayatı ve ekolojik izleme (Watts, 2010), 

 Trafik İzleme (Puri, 2005) 

 Yerbilim ve Maden Çalışmaları 

 Gaz kaçağı izleme (Charlie, 2009), 

 Bitki örtüsü izleme (Mitchell, 2012),  

 Bitki ve orman türlerinin belirlenmesi (Tindall, 2006), 

 İklim değişikiliği çalışmaları (Tuominen, 2011), 

 Çevreye verilen zararların takip edilmesi (Salem, 2001) 

Bunun yanı sıra,  bilimsel araştırmalar, taşıma, uzaktan algılama, arama ve kurtarma vb. pek çok alanda 

kullanılmaktadırlar. İHA'lar sivil uygulama alanlarında görece daha riskli ve maliyetli olan insanlı uçuşlara düşük 

risk ve maliyet avantajına sahiptir.  

 

2.2 İnsansız Hava Aracı Çeşitleri 

Kullanım alanlarına ve gövde tiplerine göre çeşitili İHA çeşitleri vardır: 

 Sabit kanatlı İHA'lar (Dhaliwal, 2009) 

 Havadan hafif İHA'lar(Dhaliwal, 2009) 

 Geleneksel olmayan İHA'lar (Quadrotor ve diğerleri) (Dhaliwal, 2009) 

 Dikey iniş kalkış İHA'lar  (Dhaliwal, 2009) 

 Döner kanat İHA'lar (Dhaliwal, 2009) 

 Tilt-rotor / Tilt-kanat (Foy, 2005) 

 Kuyruğa oturan (Tail-sitter) (Foy, 2005) 

 İtki yönlendiren İHA'lar (Foy, 2005) 

 

2.3 İnsansız Hava Aracı Pazarı 

İnsansız Hava Aracı (İHA) pazarı 2008 yılından beri dünya havacılık sektörünün en hızlı büyüyen parçası olmuş, 

50’ye yakın ülke İHA üretimlerinde yer almıştır. Dünyada en önemli İHA üreticisi firmalar Northrop Grumman 

Corporation, BAE Systems, General Atomics Aeronautical Systems, Honeywell Aerospace, Qinetiq, ve Israel 

Aerospace Industries (IAI) olarak sıralanabilir. Savunma, güvenlik, acil durum, trafik kontrol, tarım alanları, deniz 

kirliliği gibi yer gözlem ihtiyaçları için İHA’ların kullanımı giderek artmaktadır.  

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Irak ve Afganistan savaşlarında 1000’den fazla İnsansız Hava Aracı (İHA) 

kullanmış, bu bölgelerde 2010 yılında aylık ortalama 25.000 saat uçuş gerçekleştirmiştir. ABD’nin askeri 

kullanımda başı çektiği İHA’ların sivil ve ticari pazarının askeri pazara göre daha hızlı büyüyeceği yapılan 

araştırmaların ortak sonucudur. İHA sistemleri artık sadece askeri havacılığın değil tüm havacılığın ilgilendiği bir 

alan durumundadır. Gelecek dönem için sivil İHA kullanımının askeri kullanımdan daha fazla öneme sahip olacağı 

tahmin edilmektedir. Sivil kullanımda alçaktan uçması gereken uçakların, uçuş operatörlerinin can güvenliğini 

sağlamak ve uçuşa hazırlık süresini azaltmak için gelecekte İHA’larla yer değiştirmesi beklenmektedir.  
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Hükümetlerin savunma bütçelerinde kesintiler yapmaları da firmaların sivil İHA sektörüne yönelmesini ve 

potansiyelini arttırmasını sağlamaktadır. 

Sivil İHA sektörü yavaş yavaş gelişmektedir, 2015 yılı itibariyla hava sahası entegrasyonu için düzenleyici 

kuralların koyulacağı, güvenliği ve uçuşa elverişliliği sağlayacak olan "hisset ve kaçın" çarpışma önleme sistemi 

gibi yeni teknolojilerin gelişeceği ve hızla büyüyen bir sektör durumuna geleceği tahmin edilmektedir. Özellikle 

ABD’de ve Avrupa’da sivil İHA kullanımının yaygınlaştırılmasına yönelik bilimsel çalışmalar devam etmektedir. 

23 Ocak - 17 Şubat 2012 tarihlerinde İsviçre’nin Cenevre kentinde gerçekleştirilen Dünya Radyokomünikasyon 

Konferansı’nda (WRC) alınan İHA’lara tahsis edilen frekans bandının genişletilmesi kararı, İHA’ların sivil ve 

ticari alanda kullanımını hızla arttıracağını göstermektedir. European Defence Agency (EDA) da İHA’lara 

ayrılacak olan RF spektrum alanlarını belirlemek için çalışmaktadır. ABD Başkanı Barack Obama’nın 14 Şubat 

2012 tarihinde onayladığı 658 numaralı kanun da İHA’ların ABD havasahasına entegrasyonu ve sivil - ticari 

kullanımın genişlemesi yolunda önemli bir adım olacaktır, bu kanun ile ABD Kongresi Federal Aviation 

Administration’a (FAA) 30 Eylül 2015’e kadar İHA’ların ABD hava sahasına tam entegrasyonunu sağlama görevi 

vermiştir. AB Komisyonu 2007 yılında INOUI (Innovative Operational UAS Integration) projesini hayata 

geçirerek, Single European Sky ATM Research (SESAR) projelerinde İHA’ların Avrupa havasahasında nasıl 

güvenle kullanılabileceğini araştırmaya başlamıştır. Komisyona göre İHA’ların kullanım potansiyelinin artırılması 

için 5 madde sıralanmıştır:  

 İHA pazarının iyi anlaşılması ve muhtemel kullanım alanlarının araştırılması 

 Ülkelerin havacılık alanındaki mevzuatlarından kaynaklanan karmaşık durumların aşılması  

 Sivil-asker sinerjisinin yaratılması ve yenilikçi çözümler bulunması 

 Havasahası kullanıcılarının tümünün güvenliğinin garanti altına alınması 

 ICAO ve Eurocontrol gibi sivil havacılık otoritelerinin yol haritası hazırlaması 

 Uçuş emniyet kriterlerinin sağlanması için teknolojik çalışmaların devam etmesi 

Ülkemiz üç tarafı denizlerle çevrili, dağlık, ormanlık ve sarp arazilerin büyük yer kapladığı, tarım ve hayvanclığın 

önemli bir geçim sektörü olduğu bir konumdadır. Emniyet, Jandarma, İtfaiye, Sahil Güvenlik, Gıda, Tarım ve 

Hayvancılık Bakanlığı, Çevre ve Orman Bakanlığı, vb. kurumların sivil İHA’ların başlıca müşterisi olacağı, 

gelecek dönemde yoğun bir talep yaratacakları tahmin edilmektedir. Ülkemizde yapılabilecek sayısız 

uygulamalardan bazılarına örnek vermek gerekirse yüksek değere sahip tarım mahsullerinin (üzüm, fındık, kivi, 

muz vb.) olgunlaşma ve hasat zamanlarının izlenmesi, erezyon ve kuraklık takibi, su baskınları, hastalık teşhisleri, 

gübreleme gibi tarımsal faaliyetler alçaktan uçan, küçük platformlar kullanılarak  yapılabilecek, çiftçilik alanında 

çok önemli bir maliyet düşüşü ve verim artışı sağlayacaktır. Ülkemizde yaz aylarında sıkça orman yangınları 

yaşanmaktadır, sarp ve engebeli arazilerde yangına müdahale etmesi gereken yer ekiplerinin insan hayatı riske 

atılmadan İHA kullanımı sayesinde daha verimli yönlendirilmesi ve yangına müdahale etmesi mümkün olacaktır. 

Benzer şekilde ülkemiz uluslararası enerji hatları için geçiş sağlayan kilit bir coğrafik konumdadır. Petrol boru 

hatlarının izlenmesi, kısaca kritik altyapıların güvenliğinin tesis edilmesi, hava, su, toprak kirliliğinin rutin olarak 

izlenmesi de İHA’lar sayesinde mümkün olacaktır. Örnek verilen ve daha başka birçok alanda ülkemizde sivil 

İHA pazarının büyük bir potansiyele sahip olduğu açıktır. 

 

2.4 Dikey İniş Kalkış Yapabilen İHA İhtiyacı 

Yukarıda belirtilen gelecek öngörüleri ve sivil amaçlı İHA uygulamalarının gereksinimleri göz önünde 

bulundurularak bu çalışma kapsamında ana olarak; dikine iniş ve kalkış yapabilen, helikopter benzeri havada asılı 

kalabilen ancak yüksek düz uçuş hızına sahip sabit kanatlı bir DİKY İHA tasarım, üretim ve testleri amaçlanmıştır.  

Yüksek-disk-yüklemesine sahip DİKY uçaklarda geçiş rejiminde aerodinamik karakteristiklerin tahmini oldukça 

zordur. Bu problemle baş edebilmek için bazı tahmin metotları geliştirilmiştir (Mineck, 1973). Geçiş uçuşu ile 

ilgili yapılan çalışmalar genelde deneysel nitelikte olup, dinamik/aerodinamik yüklerin tespiti ancak yapılan 
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deneyler neticesinde gerçekleştirilmiştir. Bunun yanı sıra özellikle askı durumu için aerodinamik karakteristikler 

hesaplamalı akışkanlar mekaniği de kullanılarak hesaplanabilmektedir. Fakat askı durumundan ileri uçuşa geçişi 

inceleyen çalışmalar deneysel özelliklidir.  

DİKY uçağın geçiş rejimi, askı ve ileri uçuş arasındaki etkin hız aralığını kapsar. Geçiş rejiminde bulunan yüksek-

disk-yüklemesine sahip DİKY uçaklarda jet çıkışı etkisi serbest akım aerodinamik karakteristiklerinden daha 

baskın olmaktadır. Hem serbest akım ve basınç kaynaklı aerodinamik karakteristiklerinin hem de jet çıkışıyla 

indüklenen hız alanlarının tahmini oldukça zordur (Mineck, 1973) .  

Geçiş rejimi uçuş kontrol ve kararlığı açısından ele alındığında, yapısal karmaşıklığa ve ağırlık ile ilgili 

kısıtlamalara ek olarak çoğu DİKY  tasarımları askı durumda ve ileri uçuşta doğal bir karasızlığa sahiptir. Bu 

anlamda, geçiş uçuşuyla ortaya çıkan araç konfigürasyonu ve dinamiğindeki önemli ve büyük değişimler 

neticesinde, kararlılık ve kontrol asıl zorlayıcı kısımlar olmaktadır. Bu sebeple, geleneksel kontrol tasarım 

yöntemleri, bütün muhtemel senaryoları kapsayan model tanımlaması (model identification) ve kazanım 

zamanlaması (gain scheduling) zahmeti ile dolu olacaktır.  Son zamanlarda sinir ağı adaptif kontrol yöntemi, uçuş 

kontrolünde önde gelen tekniklerden biri olmuştur. Bu yöntemin sinir ağlarının kendi kendine öğrenme özelliğine 

dayanan performansı, konfigürasyon ve dinamikteki boyutlandırabilir belirsizliklere sahip DİKY tasarımları için 

son derece uygundur (Kottapalli, 1998).   

 

2. DÜNYADA DİKEY İNİŞ KALKIŞ YAPABİLEN İHA ÇALIŞMALARI 

Literatürde, geçiş rejimi dinamiği ve aerodinamiğini konu alan çalışmalar çok azdır. Bununla birlikte dünyadaki 

önemli örneklerden IAI (Israel Aerospace Industries) Panther Tiltrotor İHA ve Bell Eagle Eye Tiltrotor İHA için 

geçiş uçuşu ancak deneysel sonuçlar ile nihayetlendirilebilmiştir. Türkiye’de ise çalışmalar, ürüne dönüşmemiş, 

akademik yayınlar ile sınırlı kalmıştır. Bunlara verilebilecek en önemli örnek “Bir tilt-rotor İHA’nın uçuş mekaniği 

analizi” ile ilgili bir çalışmadır  (Okan, 1999). Burada, geçiş uçuşunun modellenmesi, başka bir deyişle, bu rejimde 

aerodinamik karakteristiklerin tahmini için bir araç ve yöntem olmadığından dolayı, sürükleme kuvveti tahmini 

component build-up ve interpolasyon tekniği yardımı yapılmış, tilt-rotorların taşımaya ve momente etkisi ihmal 

edilmiştir.  

İnsansız hava araçları, dünya üzerinde birçok ülke tarafından tasarlanmakta ve üretilmektedir. Ancak günümüzde 

kullanılan geleneksel insansız hava araçları pek çok dezavantaja sahiptir. Bu dezavantajlar aşağıda ele alınacaktır.  

Kompleks yapıdaki insansız hava araçlarının yapısal ağırlıkları fazla, tasarım ve üretim maliyetleri yüksektir. Bu 

hava araçları kalkış ve iniş için belli menzilde koşu pistine ihtiyaç duymaktadır. Ayrıca, kalkış ve iniş misyonları 

zemin şartlarından bağımsız değildir. Mevcut teknikte kullanılan insansız hava araçlarından dikine iniş-kalkış 

yapabilen (DİKY)  hava araçları, belli bir hava pistine gerek duymamakta, zorlu zemin şartlarına adapte 

edilmektedir. Ancak bahsedilen DİKY araçlar aynı anda hem havada asılı kalabilme ve bu safhada yön değiştirme 

yeteneği hem de düz uçuşunda uzun menzil ve optimum uçuş hızını birlikte sağlayamaz. Ayrıca geniş yelpazeli 

uçuş görev talimatları için manevra kabiliyeti kısıtlıdır. 

Benzer uygulamalarda sabit ana motor(lar) kullanılırken; menzil, hız, gerekli aviyonik sistem değişikliğine olanak 

sağlanmaz. Her uçuş misyonu için maksimum güç ve verime ulaşılamaz. İnsansız DİKY hava araçları için 

tasarlanılmış koaksiyel fan sistemi çoğu uygulama için ampirik olarak kalmıştır. 

Mevcut teknikte kullanılan insansız hava araçları başka bir hava aracına dönüştürülemez.  Örneğin, geleneksel 

hava aracı keşif-gözetleme görevi için multikopterler gibi havada askıda kalamaz. Bu nedenle kullanım alanı 

kısıtlıdır. Bahsedilen hava araçlarının yapı, tasarım sistem ve elemanları değiştirilemez, demonte edilemez. 

Dolayısıyla, transfer veya taşıma zorluklarıyla karşılaşılır ve ek maliyet oluşur. 

 

3. TURAÇ DİKEY İNİŞ YALKIŞ YAPABİLEN İNSANSIZ HAVA ARACI 
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Bahsedilen problemlerin varlığı ve mevcut çözümlerin yetersizliği ilgili teknik alanda bir geliştirme yapmayı 

zorunlu kılmıştır. Bahsedilen dezavantajları ortadan kaldıracak ve ilgili teknik alana yeni avantajlar getirecek bir 

insansız hava aracı sistemi geliştirmek hedeflenmiştir. 

Önerdiğimiz ve TURAÇ DİKY İHA adını verdiğimiz hava aracının ana amacı, sahip olduğu hareket ekseni 

değiştirilebilir ön çift itki elemanı sayesinde, aynı anda hem havada askıda kalabilme ve bu safhada yön değiştirme 

yeteneği hem de düz uçuşunda uzun menzil ve optimum uçuş hızını birlikte sağlamaktır (Şekil 1). Böylece uçuş 

kararlılığı, enerji verimliliği, hareket kabiliyeti ve kontrol edilebilirlik açısından avantaj sağlanmaktadır. 

 

 

 

Şekil 1. TURAÇ DİKY İHA konsepti 

Demonte edilebilir kanat sistemi sayesinde kanatsız durumda aracın, multikopter gibi başka bir işlevli hava aracı 

olarak kullanılabilmesini sağlanmaktır. Ayrıca, tak-çıkart kanat yapısı sayesinde, mevcut kanatlar farklı yetenekli 

ve açıklık oranlı olarak üretilmiş kanat tasarımlarıyla değiştirilebilir. Böylece istenilen uçuş misyonunun avantajlı 

bir şekilde yerine getirilmesi sağlanır. Daha uzun görev uçuşları için daha büyük kanatlar, daha kısa ama hızlı 

uçuşlar için ise daha küçük kanatlar takılabilmektedir. Motor ve diğer hiçbir sisteme dokunmadan sadece 

kanatların değiştirilmesi sağlanmaktadır. Böylece görev talimatına bağlı olarak akıcı bir şekilde operasyon 

yapılabilmektedir. Hava aracının nakliyesi sırasında hava aracının kapladığı hacimden avantaj sağlamak amacıyla 

demonte edilebilir kanat sistemi önerilmektedir. TURAÇ DİKY İHA’nın küçük ve kompakt yapısı, yapısal 

hatalarla karşılaşılma olasılığını aza indirmekte ve dolayısıyla aracın yüksek manevralara dayanabilmesini 

sağlamaktır. Uçak ıslak alanı ve boyutu küçük olması sayesinde, kompleks uçak sistemlerine nazaran üretim ve 

tasarım maliyeti düşüktür. 

TURAÇ DİKY İHA’nın diğer bir özelliği, Şekil 2’de görüleceği üzere gövde içinde konumlandırılmış koaksiyel 

ana rotor sayesinde, iniş kalkış manevraları sırasında veya havada askıda kalma durumunda ihtiyaç duyulan 

kuvvetin büyük bir çoğunluğunu karşılanmasıdır. 

 

Şekil 2. TURAÇ DİKY İHA rotor yapısı 
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Ayrıca, koaksiyel rotor ve dönme ekseni hareket ettirilebilir itki elemanlarının oluşturacağı kuvvet yüzdelerinin 

bir kontrolcü tarafından değiştirilerek kuvvet merkezinin sürekli olarak ağırlık merkezinde oluşması 

hedeflenmiştir. 

Önerilen tasarımda, arka kısımda yer alan, dikey iniş ve kalkış ve askıda kalma durumlarında aktif olan ana 

motorda kullanılan koaksiyel fan yapısı sayesinde (Şekil 3) aracın düşey ekseninde herhangi bir tork momenti 

oluşmamasını sağlamaktır. Fazladan bir anti-tork sistemine ihtiyaç duyulmamaktadır. 

 

 

Şekil 3. TURAÇ DİKY İHA anti-tork sistemi 

TURAÇ DİKY İHA'nın bir başka avantajı ise, geniş yelpazede kullanım alanı sağlamaktır. Bir havaalanı 

gerektirmemesi ve havada askıda kalabilmesi sayesinde, askeri alan, keşif, gözetleme, hedef tespit ve izleme, harp 

sahası, hasar tespit, elektronik harp, haberleşme rölesi, fiziksel saldırı ve tahrip, mayın tespit ve imha gibi görev 

profillerini uygulama alanlarına sahiptir. Aynı zamanda NBC (nükleer, biyolojik ve kimyasal) kirlilik tespiti, 

yangın tespit ve izleme, atmosferik gözlem,  arama-kurtarma, sivil ve sınır güvenlik, tarımsal ilaçlama ve bilimsel 

araştırmalar ve amaçlarına yönelik olarak da kullanıma hizmet edebilir. 

Bahsedilen avantajlar en genel haliyle, 

 dikey iniş-kalkış veya askıda kalma modunda aktif olan ve bu esnada bahsedilen insansız hava aracının 

ihtiyaç duyduğu kuvvetin çoğunluğunu karşılayan, bahsedilen gövdede konumlandırılmış en az bir 

koaksiyel rotor  

 dikey iniş-kalkış veya askıda kalma modunda ihtiyaç duyulan geri kalan kuvveti karşılayan,  bu esnada 

dönme eksenleri yer düzlemine dik konuma getirilen, seyir uçuşu veya piste iniş-kalkış modlarında ise 

dönme eksenleri uçuş doğrultusuna paralel konuma getirilen, dönme ekseni değiştirilebilir rotorlar ve 

bahsedilen rotorların uç kısımlarına irtibatlı pervane kanatlarından meydana gelen, gövde ile bağlantılı en 

az iki itki elemanı  

ile ulaşılmaktadır. 

TURAÇ DİKY İHA ile ilgili tasarım, üretim ve uçuş testleri ile ilgili hesaplamalar yazarın diğer çalışmalarında 

(Ozdemir ve ark. 2014; Aktas ve ark. 2016)detaylı olarak verilmiştir.  

İteratif bir şekilde tasarımı ve testleri tamamlanan TURAÇ DİKY İHA’ya ait veriler Tablo 1’de verilmiştir.  
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Tablo 1. TURAÇ DİKY İHA performans verileri 

 

 

TURAÇ DİKY İHA’nın uçuş testleri başarı ile gerçekleştirilmiştir (Şekil 4).  

 

  

Şekil 3. TURAÇ DİKY İHA uçuş testleri 

 

3. SONUÇ 

Bu çalışma kapsamında, sivil ihtiyaçlar göz önünde bulundurularak  önerilen dikey iniş kalkış yapabilen, havada 

askıda kalabilen, sabit kanatlı insansız hava aracı için hem aerodinamik ve yapısal analizleri içeren teorik hem de 

yer ve uçuş  testlerini içeren deneysel çalışmaları kapsayan bir tasarım metodolojisi geliştirilmiştir. Uçuş süresini 

en iyilemek için aerodimik verimliği yüksek tümleşik gövde-kanat yapısında uçan kanat konsepti kullanılmıştır. 

Uçan kanat konseptiyle beraber önerilen itki konfigurasyonu ile TURAÇ DİKY İHA platformu tamamen özgün 

ve rakiplerine göre önemli avantajlara sahip bir tasarıma ulaşmıştır.  Önerilen konsepte gövdede eş-eksel çalışan 

çift motorlu bir fan sistemi ve önlerde tilt eden iki motor sistemi bulunmaktadır. Bu itki sistemi sayesinde trikopter 

konseptindeki hava araçlarında karşılaşılan ortaya çıkan ek momentin dengelenmesi problemi bizim itki 

konfigurasyon sisteminde karşımıza çıkmamıştır. Dikey iniş kalkış yapma ve havada askıda kalma uçuşlarında 

gövdede bulunan ana rotor sitemi gereli  taşımanın % 70’ini önlerde bulunan tilt edebilen rotorlar ise %15 - % 15 

toplamda % 30’luk kısmı karşılamıştır. İleri uçuş safhasında ise ana motor tamamen kapatılmış ve gerekli itki %50 

- %50 oranında öndeki rotor sistemleri ile sağlanmıştır. Gerekli itkinin sağlanmasında uygulanan bu itki dağılım 

oranları itkinin ağırlığa oranını (T/W) her uçuş fazı için istenilen oranda olmasını sağlamıştır. Bu enerjinin etkin 
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kullanımı anlamında önemli bir avantaj sağlamıştır. Yukarıda bahsedilen avantajları barındıran TURAÇ DİKY 

tasarımın performans sonuçları bu alandaki rakiplerine göre avantajlı bir yer sağlamıştır.  
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Özet 

Mutasyon testi, bir test setinin kalitesini değerlendirmek ve test setine olan güveni artırmak için kullanılır. Testlerin 

kalitesi, uygulama kodlarına hatalar enjekte edilerek, hazırlanmış olan testlerin bu hataları tespit etme yeteneği ile 

değerlendirilir. Bu faaliyet çok miktarda mutant üretimi (enjekte edilebilecek olası hatalar) gerektirdiği için zaman 

ve emek açısından oldukça maliyetlidir.  Mutasyon test araçları bu aktivite için harcanan zaman ve emekten 

tasarruf sağlamaktadır. Bu sebeple, mutant üretimi ve testlerin çalıştırılması için otomatik, hızlı ve güvenli bir araç 

seçimi yapılmalıdır. Mutantların üretilmesi ihtiyacı ve kodlarda değişiklik yapılması sebebi ile test araçları bir 

programlama diline özgü olarak geliştirilmiştir. Günümüzde Python, geliştirme kolaylığı ve sahip olduğu geniş 

kütüphane arşivi sayesinde oldukça popüler bir programlama dili haline gelmiştir ve yaygın bir kullanıcı kitlesine 

ulaşmıştır. Daha önce farklı programlama dilleri için mutasyon test araçlarını karşılaştıran çalışmalar yapılmıştır 

fakat Python için böyle bir çalışma literatürde bulunmamaktadır. Bu çalışma, Python dilinde yazılmış programlar 

için geliştirilmiş olan Mutmut, Cosmic Ray ve MutPy adında üç adet halka açık mutasyon test aracının 

karşılaştırmalı bir analizini sunmaktadır. Her bir mutasyon aracının performansı aynı yazılım projelerinde 

uygulanarak analiz edilmektedir. Karşılaştırmalar için mutasyon operatörleri, mutasyon skorları ve çalışma 

zamanları parametre olarak alınarak, bunların çıktıları üzerinden bir değerlendirme yapılmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: mutasyon testi, karşılaştırma, mutasyon test araçları, python, mutant 

 

1. GİRİŞ 

Günümüzde, yazılım hatalarının erken safhada tespiti giderek önem kazanmaktadır. Yazılım hatalarının projenin 

erken safhalarında tespiti için yazılım testleri gerçekleştirilir. Yazılım testi yazılım geliştirme yaşam döngüsü 

içerisinde faydalı fakat maliyetli bir aktivitedir. Yazılım testleri sayesinde yazılımın gereksinimlere uygun olup 

olmadığı tespit edilir ve yazılımın sürekli kaliteli olması sağlanır.  

Yazılım testlerinin kalitesini ölçen yöntemlerden biri kod kapsama tekniğidir. Kod kapsama test senaryolarının, 

yazılımı oluşturan kodun hangi bölümlerini çalıştırıp (kapsayıp), hangi bölümlerini henüz çalıştırmadığını 

saptayan bir analiz yöntemidir. Fakat kod kapsama yöntemi testlerin kalitesini ölçmede gerçekçi bir yöntem 

değildir. Tüm kod satırlarına giren test her zaman iyi bir test olmayabilir. 

Test setlerinin kalitesini ölçmede kullanılan diğer bir yöntem ise mutasyon testidir. Mutasyon testi oluşturulan test 

setinin kalitesinin değerlendirildiği bir test türüdür. Testlerin kalitesi, yazılımı oluşturan kodlara hatalar enjekte 

edilerek, oluşturulmuş olan test setinin bu hataları yakalama başarısı ile değerlendirilir. Mutant üretimi oldukça 

maliyetli bir işlem olduğu için test gerçekleştirilirken bir araç gereklidir.  Çeşitli programlama dilleri için 

geliştirilmiş ücretli veya açık kaynak birçok mutasyon test aracı bulunmaktadır. Python kullanım kolaylığı ve geniş 

kütüphane arşivi sayesinde günümüzde oldukça yaygın şekilde kullanılan bir programlama dilidir. Literatürde 

çeşitli programlama dilleri için mutasyon test araçlarının karşılaştırmaları bulunurken, Python için böyle bir 

çalışma bulunmamaktadır. 

Bu çalışmada, Python programlama dili için geliştirilmiş MutMut, MutPy ve Cosmic-Ray adında 3 adet açık 

kaynak mutasyon aracı karşılaştırılmıştır. Ayrıca bu araçlar kullanılarak 2 adet sınıf üzerinde yapılan testlerin 

sonuçları paylaşılmıştır.  

Bildirinin 2. bölümünde mutasyon test yöntemi anlatılmıştır. 3. bölümünde araçların özellikleri verilerek 

karşılaştırma sonuçları paylaşılmıştır. 4. bölümünde sonuçların önemleri anlatılmıştır. 
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2. MATERYAL VE METOD 

2.1. Mutasyon Testi 

Mutasyon testi, kaynak koddaki belirli ifadeleri değiştirdiğimiz ve test senaryolarının hataları bulup bulamama 

yeteneğini kontrol ettiğimiz bir tür yazılım testidir. Genel olarak birim testleri için kullanılan bu teknik tüm test 

seviyelerinde uygulanabilir. İlk olarak 1971 yılında Richard Lipton tarafından önerilen bu teknik (Lipton,1971), 

ilk olarak Yale Üniversitesi’nde Timothy Budd tarafından uygulanmıştır (Budd, 1980).  

Mutasyon test tekniği süreci temel olarak 4 adımdan oluşur: 

1. Test setini çalıştır. 

2. Kodu değiştir. (Mutant uygula) 

3. Test setini tekrar çalıştır. 

4. Sonuçları gözlemle. 

Süreçte ilk olarak mevcut kod ile test seti çalıştırılır. Daha sonra koda mutasyon uygulanır. Mutasyon uygulanan 

yeni kod ile tekrar test seti çalıştırılır ve sonuçlar gözlemlenir. Mutasyon testi sonucunda eğer test durumu başarısız 

olursa, koddaki değişiklik algılandığı için mutant öldürülmüştür. Eğer test durumu başarılı olursa, mutant hayatta 

kalmıştır. Kod değişikliği yapılmasına rağmen test bu değişikliği algılayamamıştır. Bu durumda ilgili test 

durumunun güncellenmesi veya yeni test durumları eklenmesi gerekir. Eğer mutasyon sonrasında test durumu 

koşum sırasında zaman aşımına uğruyorsa, test durumu kodda yapılan değişikliği algılamış ve mutant 

öldürülmüştür.  

Mutasyon test tekniği, oluşturulan test durumlarının yeterli veya kaliteli olup olmadığının kontrolünü sağlayarak 

daha güvenilir yazılımların geliştirilmesini sağlar. Fakat bu işlem el ile yapıldığında çok zahmetli ve zaman alan 

bir işlem olması sebebiyle, bir test otomasyon aracının kullanılması gereklidir (Jia ve Harman 2011). Piyasada 

çeşitli programlama dilleri için geliştirilmiş olan açık kaynak ve ücretli bir çok mutasyon test aracı bulunmaktadır. 

Python programlama dili için geliştirilmiş MutPy, MutMut ve  Cosmic-Ray adında 3 adet açık kaynak mutasyon 

test aracı bulunmaktadır.  

 

2.2. Python için geliştirilmiş mutasyon test araçları 

2.2.1 MutPy 

MutPy, Python 3.3+ kaynak kodu için geliştirilmiş bir mutasyon test aracıdır. Pip paket yöneticisi kullanılarak 

veya kaynak kodu derlenerek kurulumu yapılabilir. MutPy standart unittest modülünü destekler, YAML / HTML 

raporları üretir ve renkli çıktıya sahiptir. AST (Abstract Syntax Tree) düzeyinde mutasyon uygulanır.  

 

2.2.2 Cosmic-Ray 

Cosmic-Ray Python 3 için geliştirilmiş bir mutasyon test aracıdır. Pip paket yöneticisi kullanılarak veya kaynak 

kodu derlenerek kurulumu yapılabilir. Hala geliştirilme aşamasında olan bu araç unittest ve pytest test modüllerini 

destekler ve komut satırından çalışır. Whitelisting özelliği sayesinde mutasyon uygulanmayacak olan kod parçası 

belirtilebilir. Dokümantasyonu detaylı ve anlaşılır durumdadır. 

 

2.2.3 MutMut 

MutMut, Python dilinin hem 2 hem 3 versiyonunu destekleyen tek mutasyon aracıdır. Pip paket yöneticisi 

kullanılarak veya kaynak kodu derlenerek kurulumu yapılabilir. Kullanım kolaylığı konusunda iddialı bir araç olan 
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MutMut, komut satırından kolay bir şekilde çalıştırılabilir. Cosmic-Ray’de olduğu gibi mutasyon uygulanmayacak 

kod parçası belirtilebilir. 

 

3. SONUÇ 

Bu çalışmada Python programlama dili için kullanılan mutasyon test araçlarının karşılaştırması yapılmıştır. 

Karşılaştırma sonuçları Tablo 1’de paylaşılmıştır. Karşılaştırma sonuçlarından bazı çıkarımlar şu şekildedir; 

Python dilinin 2 ve 3 versiyonlarını birlikte sağlayan tek araç MutMut aracıdır. MutPy aracında Yaml ve HTML 

rapor desteği bulunurken diğer araçlarda bulunmamaktadır. Her iki Python test kütüphanesini destekleyen tek araç 

ise Cosmic-Ray aracıdır. Bu çıkarımlardan görüldüğü gibi, her test aracının farklı yetkinlikleri mevcuttur. Bu 

araçlar arasında bir sıralama yapılamaz bunun sebebi her yazılım projesinin gereksinimlerinin birbirinden farklı 

olmasıdır bu nedenle mutasyon testinin uygulanacağı yazılımın ihtiyaçlarına göre uygun bir test aracı seçimi 

yapılmalıdır. 

Tablo 1. Karşılaştırma Tablosu 

Araç 

İsmi 

Versiyo

n 

Geleneksel 

veya OOP 

Mutant 

Operatörler

i 

Arayü

z 

Opeatö

r Seçimi 

Whitelistin

g 

Python 

Versiyon

u 

Rapor 

Desteğ

i 

Test 

Kütüphan

e Desteği 

MutPy 0.5.1 Her ikisi Komut 

Satırı 

Var Yok 3.3+ Yaml 

HTML 

unittest 

Cosmic-

Ray 

3.3.0 Her ikisi Komut 

Satırı 

Yok Var 3 Yok pytest 

unittest 

MutMu

t 

1.0.1 Sadece 

geleneksel 

Komut 

Satırı 

Yok Var 2 ve 3 Yok pytest 

 

Ayrıca çalışmada araçların performans değerlendirmeleri için örnek 2 sınıf kullanılarak bu sınıflara mutasyon testi 

uygulanarak test koşumu yapılmıştır. Test sonuçları Tablo 2’de verilmiştir.  

Tablo 2. Test Sonuçları 

  Toplam 

mutant 

sayısı 

Öldürülen 

mutant 

sayısı 

Zamanaşı

mına 

uğrayan 

mutantlar 

Etkisiz 

mutant 

sayısı 

Hayatta 

kalan 

mutant 

sayısı 

Çalıştırı

lan test 

sayısı 

Çalış

ma 

zaman

ları 

Mutas

yon 

puanı 

MutPy 
Sınıf-1 355 313 0 0 42 84 6.12 sn %88.2 

Sınıf-2 192 148 5 2 37 40 28.8 sn %79.6 

Cosmic-

Ray 

Sınıf-1 103 60 1 7 35 84 9.11 sn %59.1 

Sınıf-2 78 38 8 7 25 40 45.63 

sn 

%58.9 

MutMut 

Sınıf-1 230 148 11 6 65 84 65.12 

sn 

%69.1 

Sınıf-2 144 65 13 5 61 40 76.45 

sn 

%54.1 
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Sonuçlar sınıflara ve sınıflardaki metotlara göre değişebilmekle birlikte, bu çalışmada kullanılan sınıflara 

mutasyon testi uygulandığında en başarılı mutasyon puanı MutPy aracında alınmıştır. Mutasyon puanı, öldürülen 

mutant sayısının toplam mutant sayısına oranının 100 ile çarpılmasıyla hesaplanmıştır. Zamanaşımına uğrayan bir 

test ortalama 5 sn süresinde çalışırken genel olarak çalışma zamanlarının birbirine yakın olduğu görülmüştür. 

4. TARTIŞMA 

Literatürde farklı programlama dilleri için geliştirilmiş olan mutasyon test araçlarının karşılaştırmaları 

bulunmaktadır. Fakat Python dili için böyle bir çalışma bulunmamaktadır. Python günümüzde popülerliği giderek 

artan bir programlama dili olduğu için Python dili için de çeşitli açık kaynak mutasyon test araçları bulunmaktadır. 

Bu çalışma, programlama dili olarak Python kullanan ve mutasyon testi yapmak isteyen kullanıcılar için bir 

karşılaştırmalı analiz sunmaktadır. 
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Atık polistiren köpüğün bitümün bazı özelliklerine etkisinin araştırılması 
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Özet 

Doğal kaynakların hızla yok olması, çevrenin hızla kirlenmesi canlılar için hayati önem taşırken öte 

yandan çevrenin korunması konusunda da kaygıları artırmaktadır. Hemen hemen hayatımızın her 

safhasında kullanılan polimer malzemelerin nüfus artışıyla doğru orantılı olarak artması insanoğlunu geri 

dönüşüm arayışlarına itmiştir.  Günümüzde geri dönüşüm çalışmaları atık kaynağının önlenmesi veya 

azaltılması, geri dönüştürülerek yeniden kullanılması, geri dönüştürülemeyenlerin yok edilmesi 
şeklindedir. Bu bilgiler ışığında atık polistiren köpüğünün yol üst yapısında bağlayıcı olarak kullanılan 

bitüm “asfalt çimentosu” içerisinde kullanılabilirliği çalışmamıza temel teşkil etmiştir. Çalışma 

kapsamında bitümün penetrasyon, yumuşama noktası, parlama noktası ve düktilitesi gibi fiziksel 

özellikleri üzerine etkileri araştırılmıştır. Ayrıca bu çalışma atık polistiren köpüğünün bitümün 

kimyasına, reolojisine, mekanik özelliklerine etkisinin de araştırılabileceği birçok çalışma konusuna 

tabanlık edebileceği öngörülmektedir. 

Anahtar kelimeler: Bitüm, Penetrasyon, Polistiren, Düktilite, Yumuşama noktası. 
 

1.Giriş 

Her geçen gün polimer atıkların birincil kullanımdan sonra çevreye atılarak canlılara ve çevreye verdiği 

zararları bertaraf etmek için milyonlarca para harcanmaktadır. Malum, polimer içerikli atıklar 500-10000 

sene aralığında toprak da çözülmesi mümkündür. Yirminci yüzyılın ortalarında başlayarak günümüze 

kadar polimer içerikli atıkların farklı alanlarda geri dönüşüm politikasını takip ederek, akademisyenlerin, 

kendi çalışmalarına bu bağlamda özen gösterilerek gayet olumlu sonuçlar elde edilmiştir. Fakat her sene, 

polimerik malzemelerin kullanım alanların çoğalması sonucunda akademik çalışmalarda sunulduğu 

alternatifler yetersiz olmaktadır, dolayısıyla daha güncel çalışmalara ihtiyaç duyulmaktadır.  

Bitüm sanayisi, yirminci yüzyılın ortalarından günümüze kadar hızla gelişerek insanlık adına büyük 

kolaylıklar sağlamıştır. Bitümlü bağlayıcılar, türlerine göre farklı alanlarda kullanılmaktadırlar ve 

bitümün en çok talep edildiği alan yol üst yapısıdır. Bitümlü bağlayıcıların viskoelastik ve termoplastik 

davranışlar sergileyerek, taşıt yüklerinin zemine uygun şekilde dağılmasına önemli ölçüde etki 

etmektedir. Fakat saf bitümlerin bu misyonu kusursuz yapabilmeleri oldukça zorlaşıyor. Özellikle, kış 

ve yaz mevsimlerinde, sıcaklığın hızla düşmesi ve/veya artması sonucunda esnek kaplamalarda 

hasarların oluşmasına sebebiyet vermektedir. Bu nedenle, esnek kaplamaların servis ömrünü, 

stabilitesini, reolojik ve termal özelliklerini güçlendirmek ve çatlak oluşumunu, yol üst yapısının 

bozulmasına sebebiyet veren diğer faktörlerin önlemini almak amacı ile bitüm bağlayıcılarının modifiye 

edilmesi gündeme gelmiştir. Son yıllarda asfalt çimentosunun modifiye edilmesi üzerinde yoğun bilimsel 

çalışmalar yapılmaktadır. Yapılan bilimsel çalışma sonuçlarını daha önce yapılmış çalışmaların sonuçları 

ile karşılaştırılmaktadır.   

 

 

 2.Materyal  

Bu çalışmada,  modefiye bitüm elde etmek amacıyla iki tür malzeme kullanılmıştır;  
 Bitüm bağlayıcısı (AC) 

 Atık polistiren köpüğü. (PS) 
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2.1. Bitümlü bağlayıcı 

Bitüm veya asfalt çimentosu siyah renkli, son derece viskoz, yapışkan, hidrokarbonlardan oluşan, yüksek 

moleküler ağırlığa sahip, katı ve yarı katı halde bulununan organik bir maddedir. Bitüm doğal ortamlarda 

bulunmakla birlikte, yapay yöntemlerle üretilerek ortaya çıkarılmaktadır. Genellikle bitüm penetrasyon 

değerine göre sınıflandırılmaktadır, bazı ülkelerde ise viskozite değerine göre de sınıflandırılır. Asfaltlar 

yaygın olarak esnek kaplama yapımında kullanılmaktadırlar. Genel olarak bitüm doğa koşullarında elde 

edilen bir malzemedir. En zengin üretim kaynağı ham petrol olarak bilinmektedir. [ (TS 118 EN 1426, 

2002), (Orhan., 2012), (Tunç., 2001) ] 

 

 

Çalışma kapsamında İzmit TÜPRAŞ (Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş) Rafinerisine ait AC 50/70 

penetrasyonlu bitüm kullanılmıştır. Bu bağlayıcının bir takım fiziksel özellikleri Tablo.2’ de 

gösterilmiştir. AC 50/70 penetrasyonu olan asfaltın tercih sebebi, KGM tarafından Türkiye’deki iklim 

koşullarına uygun olmasıdır. 

 

 

Tablo 2.1. Bitüm bağlayıcısının özellikleri (AC 50/70) 

 

Özellikler Birimler Deney Standartları Değerler 

 

Penetrasyon 25°C’ta, 100 g, 5 

saniye 

 

x 0.1 

mm 

 

 

TS EN 1426 

 

66.33 

Yumuşama Noktası (ring and ball 

method) 

°C TS EN 1427 50.4 

Parlama Noktası °C TS EN ISO 2592 314 

Çözünürlük % TS EN 12592 99 (En az) 

Yumuşama noktası yükselmesi °C TS EN 1427 9 (En çok) 

Sertleşmeye karşı direnç (a) 

163°C’ta 

 

-   Kütle değişimi (Isıtmadaki 

kayıp) 

 

-   Kalıcı penetrasyon 

 

 

-   Sertleştirmeden sonra 

yumuşama noktası 

 

 

% 

 

 

% 

 

 

°C 

TS EN 12607-1 

veya TS EN 12607-

2; 

 

TS 121 veya TS 

EN 12607-1 veya 

TS EN 12607-2; 

TS EN 1426; 

 

TS EN 1427; 

 

          

 

 

0.5 (En çok) 

 

50 (En az) 

 

   48 (En az) 
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2.2. Atık Polistiren Köpük 

Günümüzde polistiren polimerlerin kendine özgü fiziksel ve kimyasal özelliklerinden dolayı, çok geniş 

kullanım alanlarına sahiptirler. Şeffaflık, işlenebilirlik ve düşük fiyat gibi avantajlara sahip polistiren, 

hemen hemen tüm alanlarda ihtiyaç duyulan bir malzeme türüdür. Oldukça kırılgan ve kolayca 

çözülmektedirler. Tüm polimer malzemelerde olduğu gibi polistiren atıkların, doğaya bırakıldığında 

yüzyıllarca çözülmeme özelliği vardır. Günümüzde polimer atıkların doğaya bırakılmaması için çeşitli 

projeler üzerinde çalışmalar yapılmaktadır, lakin geri dönüştürülen malzemelerin kullanım alanları kısıtlı 

olmaktadır. (Maharana ve ark., 2007) 

 

Polistiren köpükleri iki tür olmak üzere Sıkıştırılmış Polistiren ve Genleştirilmiş Polistiren köpükler 

olarak adlandırılmaktadır. Kimyasal özellikleri hemen hemen aynı olan bu köpükler, yoğunluğa göre 

sınıflandırılıyorlar. Sıkıştırılmış Polistiren Köpüklerden genel olarak tabaklar, kahve fincanlar, tepsiler 

ve b. ürünler üretilmektedir.  Sıkıştırılmış Polistiren atıklarının geri dönüştürüldükten sonra ofis aletleri 

ve benzeri eşyalar üretilir. [(Maharana ve ark., 2007), (T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, 2006)] 

Genleştirilmiş polistiren ise geri dönüştürülüp hammadde haline geldikten sonra köpük özelliklerini 

kaybetmektedir. Geri dönüşüm halindeyken polistirenin gazı çıkartılıyor. Ortaya çıkan madde 

hammaddesinden daha pahalı olmaktadır. (T.C. Milli Eğitim Bakanlığı, 2006) 

 

Polistiren köpüklerin esas kullanım alanları yalıtım malzemeleri ve paketleme endüstride 

işletilmektedirler. Dünyanın nerdeyse her ülkesinde PS köpük atıkları şehir ve bölge belediyeleri 
tarafından toplanarak ikincil üretime teslim ediliyorlar. Her yıl çoğalmakta olan PS köpükleri gelecekte 

çevre için büyük tehdit olarak görülmektedir. 

Mevcut çalışmada kullanmakta olduğumuz genleştirilmiş atık PS köpük 0.032 gr/cm³ değerine sahiptir. 

Genelde bu tür PS köpüklerin yoğunlukları 0.028-0.045 gr/cm³ aralarında değişmektedir ve bitümlü 

bağlayıcı ile eritilerek karıştırıldığında benzer davranışlar sergilenecektir. Çünkü PS köpüğünün 

yoğunluk farkı içesinde bulunan havanın hacmine göre değişmektedir, dolayısıyla bu malzeme eridikten 

sonra köpüğün içerisinde hapis olunan hava dışarı çıkarak daha yoğun bir malzemeye dönüşmektedir.    

 

3. Metot 

Çalışmada modefiye bitüm “kuru” yöntemi ile hazırlanmıştır, Kuru yöntem gereği saf bitüm ile atık PS 

köpüğü eritilmeden önce çelik kap içerisinde karıştırılmıştır. Kap içerisinde bulunan bitümün, ağırlığına 

göre % (2, 4, 6 ve 8) oranlarda katkı malzemesi ilave edilmiştir. Daha sonra ise çelik kaplar etüv içerisine 

alınarak 150 °C derecede 1.5- 2 saat zaman içerisinde ısıtılarak eritilmiştir. Her bir kap içerisinde bulunan 

modifiye bitümün homojen hale gelmesinden emin olduktan sonra, sıvı haldeki karışım bitüm deney 

kalıplarına dökülmüştür. Kalıpların içerisinde bulunan numunelerin laboratuvar sıcaklığına (23-25 °C) 

gelmesine beklenildikten sonra penetrasyon, düktilite, yumuşama noktası, parlama noktası ve özgül 

ağırlık gibi geleneksel bitüm deneylerine tabi tutulmuştur. 

 

5. Bulgular ve Tartışmalar 

5.1. Modifiye (AC50/70) Penetrasyon değişimi 

 

Penetrasyon deneyi, asfalt çimentosunun kıvamını ve yoğunluğunu belirlemek amacıyla 

uygulanmaktadır. Penetrasyon deney sonuçları incelendikten sonra, katkı malzemesinin değeri 

çoğaldıkça penetrasyon değeri önemli ölçüde düşmüştür.  Şekil 5.1.’de görüldüğü üzere %2 oranda 

modifiye edilen asfalt çimentosunun penetrasyon değeri saf bitüme göre %7.14 oranda düşmüştür. %4 
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oranda katkı malzemesine sahip bitümün penetrasyon değeri ise daha önceki karışıma göre az düşmüştür 

(%10.38). Katkı malzemesin kullanım oranı %6’a getirildikten sonra penetrasyon değeri %18.17 oranda 

düşerek %4 katkı oranı arasında %7.79 kadar fark oluşturmuştur. En son aşamada ise, %8 oranında ilave 

edilen polistiren köpüğünün etkisi 49.66 penetrasyona ulaştırarak saf bitüm ile farkı %22.07 kadar 

düşürmüştür. [ (TS 118 EN 1426, 2002), (AASHTO., 1993) ] 

 

Tablo 5.1. Modifiye bitümün penetrasyon değerleri 

Katkı 

malzemesinin oranı 

(%) 

 

% 0 

 

%2 

 

%4 

 

%6 

 

%8 

Değerler (x 0.1 

mm) 

66.33 62.66 61.33 57.66 49.66 

 

 
Şekil 5.1. Modifiye bitümün penetrasyonu 

 

5.2. Modifiye (AC50/70) Düktilite değişimi 

Tablo 5.2’de görüldüğü üzere saf bitümün düktilite değeri 122 cm’ e ulaşılmıştır. Ancak atık PS köpüğün 

etkisi ile bu değer düşmüştür. İçerisinde %2 katkı malzemesini bulunduran modifiye bitümün düktilitesi 

114 cm’ e düşerek normal bitüm ile aralarındaki farkta %6.56 olarak hesaplanmıştır. Katkı malzemesinin 

oranı %4’e yükseldiğinde ise asfaltın düktilite değeri düşmeye devam etmiştir ve bu düşüş oranı %10.66 

olarak görülmüştür. %8 oranda atık PS içeren modifiye bitümde ise düşme oranı %16.39 olarak 

belirlenmiştir. En son değerde ise, yani %8 oranda katkı malzemesi bulunan bitümün saf bitüm ile 

kıyaslandığında aradaki fark %22.13 ulaştığı görülmektedir. 

 

Tablo 5.2. Modifiye bitümün düktilite değerleri 

Katkı malzemesini 

oranı, (%) 

 

% 0 

 

%2 

 

%4 

 

%6 

 

%8 

Değerler, (cm)  122  114  109   102  95 

 

 
Şekil 5.2. Modifiye bitümün düktiliesi 
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5.3. Modifiye (AC50/70) Yumuşama noktası değişimi 

Bitüm bağlayıcısının yumuşama derecesi, esnek yol üstyapısının tayini için önemli bir faktördür. 

Yumuşama noktası deneyinin sonuçları, asfalt çimentosunun hangi iklim koşullarına uygun olduğunu 

belirler. Mevcut çalışmada, saf bitümün yumuşama noktası derecesi 50.4 °C olarak belirlenmiştir (Tablo 

5.3.). Ancak bitümün ağırlığına göre %2 oranda ilave edilen katkı malzemesinin etkisiyle bu değer %1.19 

kadar düşmüştür. %4 katkı malzemesi kullanılan bitümde ise 0.6 °C azalma görülmektedir. Atık PS 

köpüğünün oranı %6 oranında yükseldiğinde de asfalt çimentosuna yumuşama değeri %2.18 kadar 

düşerek 43.3°C değeri elde edilmiştir. Asfalt çimentosuna %8 oranında ilave edilen katkı malzemesinin 

etkisi de çok yüksek derecede değişiklik görülmemiştir, dolayısıyla %8 oranda modifiye bitümün saf 

bitüm ile fark oranı % 2.58’e ulaşılmıştır.      

 

Tablo 5.3.  Modifiye bitümün yumuşama noktası değerleri. 

Katkı malzemesinin 

oranı, (%) 

 

% 0 

 

%2 

 

%4 

 

%6 

 

%8 

 

Değerler, (°C) 

 

50.4 

 

49.8 

 

49.45 

 

49.3 

 

49.1 

 

 
Şekil 5.4. Modifiye bitümün yumuşama noktası 

 

5.4. Modifiye (AC50/70) Parlama noktası değişimi 

Esnek yol üst yapısının yapımında kullanılan ana malzeme asfalt çimentosudur. Asfaltın yol yapım 

arazisine getirilmesi, plentmiks temel (PMT) vasıtası ile gerçekleştirilmektedir. PMT’nin uygulama 

sırasında sıcaklık değerleri yüksek olmaktadır (140-160 °C), dolayısıyla asfalt çimentosunun parlama 

noktası değerinin de yüksek olması istenilmektedir. Parlama noktası, bitüm bağlayıcısının alev 

temasından parladığı ancak alevin kalıcı olmaması durumunda gözlemlenen sıcaklık olarak tanımlanır. 

(Whiteoak., 2004) 

Mevcut deneyin sonuçları asfalt çimentosunun uygulama sırasında ısıtılırken ortaya çıkabilecek bir 

tutuşma ve alev alma olasılığının karşısını almak bakımından önemlidir. Katkı malzemesi atık PS köpüğü 

olan modifiye bitümün de parlama davranışlarına etki gösterdiği Şekil 5.4. de açıkça görülmektedir. 

Önceki deneylerin analizlerde de yapıldığı gibi modifiye bitümün parlama değerleri de saf bitümün 

değerleri ile karıştırılmıştır. Tablo 5.4’ de görüldüğü üzere geleneksel bitüm ile %2 oranda katkı maddesi 

içeren bitümün farkı 6 °C derece olmaktadır, bu ise %1.9 oranda modifiye bitümün artışını 

göstermektedir. %4 oranda ise bitümün parlama noktası değerinin 342 °C dereceye ulaştığı 

görülmektedir. Saf bitüm ile değer farkı %8.9 oranda olduğu hesaplanmıştır.  %6 ve %8 oranda katkı 
malzemesinin değerleri çok yakın olduğu gözlemlenmiştir. Bu iki değerin sırayla %12.7 ve %14.7 fark 

ile yükselmesi görülmüştür.      
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Tablo 5.4. Parlama noktası değerleri. 

Katkı malzemesini 

oranı, (%) 

 

% 0 

         

        %2 

 

%4 

 

%6 

 

%8 

Değerler, (°C) 314 320 342 354 360 

 

 

 
Şekil 5.4. Modifiye bitümün parlama noktası 

 

5.5. Modifiye (AC50/70) Özgül ağırlık değişimi 

 

Piknometre vasıtasıyla yapılan özgül ağırlık deneyinin sonuçları, modifiye bitümün özgül ağırlık 

değerinin katkı malzemesinin oranına göre paralel artış göstermiştir. Buna sebep ise, ergime derecesinde 

ısıtılan polistiren köpüğünün, içerisinde hapis olunmuş havanın dışarı çıkması sonucunda malzemeni 

hacminin düşmesidir. Eğer ısıtılmadan önce PS köpüğünün yoğunluk değeri 0.032 gr/cm³ ise, ısıtıldıktan 

sonra PS’nin yoğunluğu 1.04 gr/cm³ ulaşacaktır. Dolayısıyla katkı malzemesi içeren bitümün özgül 

ağırlık değerinin yükselmesi beklenilen bir sonuçtur. Çalışmada, %2 oranda katkı malzemesi içeren 

bitümün özgül ağırlığı %0.58 oranda yükseldiği hesaplanmıştır. %4 oranda katkı malzemesi içeren 

bağlayıcının özgül ağırlığı saf bitüme göre 0.02 gr/cm³ kadar fark oluşturduğu gözlemlenmiştir. %6 ve 

%8 PS köpüğünü içeren bitümlerin özgül ağırlıkları sırayla %2.71 ve %3.4 oranlarda normal bitüme göre 

fark göstermişlerdi. 

 

Tablo 5.5. Modefiye bitümün özgül ağırlık değerleri 

Katkı malzemesini 

oranı, (%) 

 

% 0 

  

%2 

 

%4 

 

 %6 

 

%8 

Değerler, (gr/cm³)  1,030  1,036  1,050 1,058 1,065 

 

 
Şekil 5.5. Modifiye bitümün özgül ağırlığı 
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6.Sonuç 

Bu çalışmada, Türkiye’de ve dünyada atık yönetimi konusunda katkıda bulunmak ve esnek yol üst 

yapısının ana malzemesi olan, asfalt çimentosunun mühendislik davranışlarını geliştirmek amacıyla 

deneysel analizler yapılmıştır. Aşağıda yapılan deney sonuçları incelenmiştir; 
1) Penetrasyon deneyinin sonuçlarına göre, %2, %4 ve %6 katkı malzemesinin etkisi, sıcak bölgeler için 

istenilen bir sonuç olduğu görülmüştür. Fakat %8 oranda katkı malzemesi içeren modefiye bitüm KGM, 

ASTM ve AASHTO standartlarının dışında kalmıştır. 

2) Atık PS köpüğünün etkisi modifiye bitümün düktilite değerinin düşmesine sebep olmuştur. Düktilitenin 

fazla düşmesi istenilmeyen bir davranıştır, ancak bu çalışmada %8 katkı malzemesinin dışında tüm 

sonuçlar karayolları standartlarına uygun görülmüştür. 

3) Yumuşama noktası deneyinde elde edilen verilerin çok az değişiklik gösterdiği ve 4 tür katkı oranı için 

uygun sonuçlar elde edildiği görülmüştür. 

4) Bitümün parlama noktasının yüksek olması, sıcak bölgeler için istenilen bir değerdir. Şekil 5.4’de 

görüldüğü üzere modifiye asfaltın parlama derecesi 360°C kadar yükseldiği görülmektedir. Dolayısıyla 

parlama noktasının sonuçları tüm standartlar için uygun olmaktadır. 

5)  Polistiren malzemesinin yoğunluğunun yüksek olması, modifiye bitümün de özgül ağırlık değerinin 

artmasına yol açmıştır. Buda daha yoğun ve stabil bir üst yapı tasarımı için faydalı olabileceği 

düşünülmektedir. 

Kaynaklar 
1. Maharana, T. , Negi, Y. S. and Mohanty, B. (2007). Review Article: Recycling of Polystyrene,.Polymer-

Plastics Technology and Engineering, 46: 7, 729 — 736 

 

2. T.C. Milli Eğitim Bakanlığı. (2006). Polimerlerin Fiziksel Özellikleri. Plastik Teknolojisi. MEGEP. 

Ankara. 

3. TS 118 EN 1426 (2002) Bitümler ve bitümlü bağlayıcılar–İğne batma derinliği tayini, Türk Standartları 

Enstitüsü, Ankara, 12 s 

4. TS 120 EN 1427 (2002) Bitümler ve bitümlü bağlayıcılar-Yumuşama noktası tayini–Halka ve bilya 

metodu, Türk Standartları Enstitüsü, Ankara., 12 s.  ASTM D36; (yum) 

5.  American Association of State Highway and Transportation Officials, AASHTO Guide for Design of 

Pavement Structures.., Washington, D.C.: 1993 

6. Orhan, F., (2012). Bitümlü Karışımlar Laboratuarı Çalışmaları. Karayolları Genel Müdürlüğü Araştırma 

Geliştirme Dairesi Başkanlığı Üstyapı Geliştirme Şubesi Müdürlüğü, 10-20. 

7. Tunç, A., (2001). Yol Malzemeleri ve Uygulamaları. Türkiye, İstanbul: Atlas yayınevi, 57-100. 

8. Whiteoak, D.,  (2004) “Shell Bitüm El Kitabı”, Editörleri, Abdullah Hilmi Lav, M. 

  



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                          2234 

 

 

A First-Principles Study of Pressure-induced Effects on Phase Transition,  Elastic and Electronic 

Properties of CeTe Compound 

 

İlknur Kars Durukan1*, Yasemin Öztekin Çiftci1  

 
*1Gazi University, Fen Faculty, Physics Department, Ankara, TURKEY 

 

*Corresponding author e-mail: İlknurdurukan@gazi.edu.tr 

 

Abstract 

 

Cerium monochalcogenides (CeX, X = S, Se, Te) which form some of the structurally simplest materials, exhibit 

interesting electronic and magnetic properties. CeX compounds crystallize in NaCl structure at ambient conditions.  

To obtain the structural stability of CeTe, we have performed first-principles calculations based on density 

functional theory via the VASP packed program with the generalized gradient approximation of Perdew, Burke 

and Ernzerhof (GGA-PBE). Mechanical properties such as elastic constants, Young modulus, Poisson’s ratio, 

Zener Anisotropy factor, sound velocity, Debye temperature and melting temperature have been calculated under 

pressure. It is found from energy-volume curves that NaCl phase is the most stable phase between the investigated 

phases for this compound. Structural phase transition from NaCl to CsCl is obtained under pressure-induced 

condition. The electronic band structures and total&partial densities of states for both NaCl and CsCl phases have 

been investigated in this study.  

Keywords: Phase-transition pressure, stable structure, electronic properties, elastic properties, pressure effect . 

1. INTRODUCTION 

Cerium Monochalcogenides (CeX, X = S, Se, Te) are some of the most structurally simple materials showing 

interesting electronic and magnetic properties (Eryiğit, 2014). CeX compounds crystallize in NaCl structure at 

ambient conditions. These compounds undergo the first order structural phase transition from NaCl(B1)-structure 

to CsCl(B2)-structure at high pressure (Singh et al., 2008). These rare earth elements are trivalent and show 

metallic characters. 

In this study, for CeTe compound, phase transition pressure, structural, elastic and electronic properties have been 

studied using first-principles method. The structural parameters lattice constant, bulk modulus and its pressure 

derivative and elastic constants, Young modulus, Poisson’s ratio, Zener Anisotropy factor, sound velocity, Debye 

temperature and melting temperature are calculated for for both NaCl and CsCl phases. The phase transition value 

from the NaCl structure to the CsCl structure was determined. To our best knowledge, there are no theoretical 

works dealing with elastic, electronic and  phase-transition pressure properties of CeTe and the present work aims 

to complete these lacks. 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

In this work, all calculations have been carried out using the VASP program (Kresse and Hafner, 1993, 1994(1), 

1994(2), 1996(1), 1996(2)). They are based on the density functional theory (DFT) using the projector-augmented-

wave (PAW) method. The exchange correlation potential was considered within the generalized gradient 

approximation (GGA) (Perdew and Wang, 1992, Perdew et al.,1992). The valence-electron configurations for the 

Ce and Te were generated as 4f1 5d1 6s2, 4d10 5s2 5p4, respectively. For optimization of the lattice parameters and 

atomic positions 14x14x14 Monkhorst and Pack (Monkhorst et al., 1976) grid of k-points were used for integration 

in the irreducible Brillouin zone. The kinetic energy cut off is taken to be 700 eV for the plane-wave basis set. 

  



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                          2235 

 

 

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

We have computed equilibrium lattice constant, bulk modulus, and its pressure derivative by minimizing the total 

energy for both B1 and B2 structures of CeTe (see Fig.1)  crystal calculated at different volumes by means of 

Murnaghan's equation of state (Murnaghan, 1944) as given in Fig.2. To determine the equilibrium geometry, we 

relaxed (ISIF=3 in VASP) the volume of unit cell and the all atomic positions. 

 
 

Figure 1. The unit cell of the CeTe in B1 and B2 structure 

 

The equilibrium lattice constants are calculated by minimizing the total crystal energy obtained from different 

volumes and fitted to the Murnaghan’s equation of states (Murnaghan, 1944). The obtained results of investigated 

compound are given in Table I and compared with the other theoretical and experimental results (Eryiğit, 2014, 

Svane et al., 1999, Bouhemadou et al., 2005, Lim et al., 1991). From the Fig. 2, it can be clearly seen that B1 

structure of CeTe  is more stable than B2 structure. 

 

 

Figure 2. Energy versus volume curves for B1 and B2 crystal structures of CeTe compound. 
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Table 1. Calculated equilibrium lattice parameter (a), bulk modulus (B), and its pressure derivative (B’) and total 
energies (E) for CeTe  compound with experimental data. 

 
Structures a (A) B(GPa) B’ 

V(Bohr
3

) 
E

tot
(ev) 

B1(This Study) 6.31 72.45 4.20 63.21 -11.85 

Theory  6.32 57.3 4.62   

Theory 6.36 58.2 5.15   

Theory 6.34 68.3 4.80   

Exp. 6.36 52.8 13.6   

B2(This Study) 3.82 60.11 4.38 56.14 -11.46 

 
 

As seen  Table 1, calculated lattice constant of B1 structure (a= 6.31 Å) is close to experimental and theoretical  

values. The computed Bulk modulus are very close to each other for both structures. And lower than theoretical 

value for B1 structures.  But, there is no experimantal or theoretical values of lattice constant of B2 structure.  

The phase transition behavior of CeTe is also investigated to see the high pressure structural properties. The total 

energy curves of CeTe for two different crystal structures (B1 and B2) are shown in Fig. 2. It is clear from Fig. 2 

that CeTe compound passes  a phase transition from B1 to B2 structure. This transition pressure (Pt) is determined 

by calculating the Gibb’s free energies at 0 K. The related enthalpy changes (ΔH)-pressure (P) graphs are plotted 

for both phases for CeTe compound as shown in Fig.3.  

 

Figure 3. Estimation of phase transition pressure from B1 to B2 structure for CeTe 

 

The transition pressure is a pressure at which H-P curves for both structure crosses. In the present case, the phase 

transition from B1 to B2 structure for CeTe occurs about 9.65 GPa. However, any phase transition is also observed 

in volume-pressure curves, and the volume-pressure curves are plotted for B1 and B2 structures of CeTe (see Fig. 

4). Due to the phase transition, a discontinuity arises in volume curve, and volume collapse is 9.40 % at the 

transition pressure. 
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Figure 4. Volume versus pressure curves for from B1 to B2 structures of CeTe. 

In order to understand the electronic and phase stability of CeTe  the energy band structure along with total 

electronic density of states at 0 GPa for B1 and B2 structures are given in Figure 5. Fermi level is set 0eV. Our 

calculation shows that the B1 and B2  structures of CeTe are of metallic character due to there is no band gap near 

the Fermi level. 

 

                               (a)                                                                          (b) 

 

Figure 5. Calculated band structures and corresponding  DOS of (a) B1 structe and (b) B2 Structure  

 

Figure 6 shows the partial and total state density of the compound. Clearly for the B1 phase there is only one 

region in the valence band. The biggest contribution comes from the p band of Te. The greatest contribution to the 

conductivity band is from the d-band of  Ce. In the B2 phase, there is a contribution from Te's p band in the valence 

band. In the conductivity band, there is contribution from the d band of Ce and from the p and d bands of Te. 
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     (a)                                                                          (b) 

Figure 6. Calculated partial density of states for (a) B1 phase and (b) B2 phase of CeTe 

Elastic constants are important properties of solids, which can be determined elasticity, mechanical stability, and 

stiffness of crystals. A study of the elastic properties for materials is essential to understand the chemical bonding 

and the cohesion of material. In this study, the second-order elastic constants (Cij) are calculated using the "stress-

strain" relations. Calculated values of elastic constants at zero pressure for B1 and B2 structures of CeTe are listed 

in Table 2. The traditional conditions for mechanical stability of cubic crystals are: C11-C12>0, C11>0, C44>0, 

C11+2C12>0, C12 < B < C11. Our calculated elastic constants satisfy these stability conditions for both phases of 

CeTe. Therefore, B1 and B2 structures of CeTe are mechanically stable. 

Table 2. Elastic constants Cij (GPa), bulk modulus B (GPa), shear modulus G (GPa), Young Modulus E (GPa), 

zener Anisotropy factor (A), poisson’s ratio (υ), B/G ratio, Cauchy’s pressure, sound velocity (m/s), Debye 

temperature(K) and melting temperature(K)  C12-C44 of CeTe. 

 

5. CONCLUSION 

In this study, the first principles calculations have been performed to investigate the structural, electronic, elastic 

and phase transitions  properties of CeTe compound.  The obtained lattice parameter and Bulk module of CeTe 

structure is in good agreement with experimental and other data. The computed band structures of B1 and B2 

phase exhibit metallic character. The predicted value of phase transition pressure from B1 to B2 structure is 9.65 

GPa for this compound. Calculated volume collapse is found as 9.40%.  Our results for the elastic constants of B1 

and B2 phase satisfy the traditional mechanical stability conditions. Negative Cauchy pressure C44C12 in B1 

structure implies that the non-central forces are dominant in the bonding mechanism. 
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Abstract 

In this study, a thermally improved energy storage material is obtained through enhancing the low thermal 

conductivity of the RT-44 organic phase change material (PCM) with a phase change temperature of 41-44 °C by 

227.5% via the addition of 7% graphene nanoplatelets (GNP). For comparison purposes, the energy storage 

capability of both RT-44 and 7% GNP/RT-44 composite in a simulated battery pack was investigated for 

preventing temperature increase and maximum temperature difference. For a battery pack operating at an ambient 

temperature of 20 °C with each cell spreading 3.90 W, it was found that the duration of maximum temperature 

staying below 50 °C was increased 9.1 times than the unprotected battery pack and 2.3 times than the RT-44 

protected battery pack. It was determined that the maximum temperature difference across the battery pack can be 

kept below 5 °C for both RT-44 and 7%GNP/RT-44, which is a critical value for thermal protection of battery 

pack. However, RT-44 has been shown to be unsuccessful in contrast to 7% GNP/RT-44 in terms of maximum 

temperature and temperature difference in discharge/cooling cycles. It has also been shown that the 7% GNP/RT-

44 composite can maintain its stability over the long term, and thus, it can be used as a cooling medium in passive 

thermal protection of battery packs. 

Keywords: Battery pack, thermal protection, phase change material, nanoparticle. 

 

1. INTRODUCTION 

The limited lifespan of fossil fuels used as a power source in transport vehicles and their environmental impacts 

require the development of new generation vehicles. High energy efficiency and zero-emission electric vehicles 

(EVs) are considered to be the most suitable candidates for replacing commonly used internal combustion vehicles. 

Though, it is clear that EV performance is directly dependent on the power source used. Lithium-ion (Li-ion) 

batteries are one of the suitable power sources for EVs due to their high specific power, high energy density, high 

discharge voltage, and long cycle life (Jarret and Kim Yong, 2011; Lin et al., 2015). Li-ion batteries are connected 

in series/parallel and made into battery packs to meet the power requirements for EVs. Nonetheless, the major 

disadvantages of Li-ion batteries are that the heat generated by the battery during discharge causes a significant 

increase in temperature (Hemery et al., 2014; Qu and Tao, 2014). Operating temperature is the most important 

parameter affecting the performance and cycle life of Li-ion batteries. High operating temperature causes a thermal 

imbalance in the battery pack, loss of performance and capacity, shortening of the charge/discharge life, and risk 

of explosion (Naterer and Duan, 2010). In order to increase the efficiency of benefiting from the Li-ion battery 

pack, the optimum operating temperature should be kept between 20-50 °C and the temperature difference between 

the cells throughout the package should be kept below 5 °C. This has revealed the necessity to use effective thermal 

protection methods in the battery packs. 

The disadvantages of liquid and air-cooled active protection methods, such as not providing the correct temperature 

distribution, the need for an additional power (fan or pump), system complexity, and the cost, directed the 

researchers to passive thermal protection systems. (Wang et al., 2015; Ling et al., 2015). Passive thermal protection 

systems based on the use of phase change material (PCM) with high energy storage capacity operate on the basis 

of the storage of the heat generated during the operation of the Li-ion battery as sensible and latent heat, and the 

releasing of the stored heat during non-operation. Organic PCMs (paraffins) are the most preferred type of PCM 

in applications because of advantages such as not having toxic and corrosive effects and low cost in addition to 

their high energy storage capabilities. Nevertheless, the most important disadvantage of organic PCMs is their low 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                          2241 

 

 

thermal conductivity. Low thermal conductivity is one of the important constraints to the effective use of PCMs 

in practice. Therefore, the improvement of PCM low thermal conductivity before the application has been the 

focus of attention of researchers for a long time. 

One of the recommended methods for the more efficient use of organic PCMs in thermal protection of Li-ion 

battery packs is the use of metal foam/PCM composites. The use of aluminum foam/PCM composites as a thermal 

protection medium resulted in a 50% reduction in the maximum pack temperature (Khateeb et al., 2005; Kizilel et 

al., 2008). Similar results were obtained for copper foam/PCM composites (Li et al., 2014; Rao et al., 2015). In 

recent years, expanded graphite/PCM composites have been preferred due to their advantages such as low mass, 

high resistance to corrosion, and ease of use (Zhao et al., 2017; Mills and Al-Hallaj, 2005). Jiang et al. (2017) 

found that the expanded graphite/PCM composite significantly reduced the Li-ion pack maximum temperature 

and kept the temperature difference within the package around 1-2 °C. Although foam/PCM composites provide 

effective protection for battery packs, the amount of PCM used is limited, which leads to a lower protection time. 

Another recommended method for the efficient use of PCMs is the addition of metal fins to the PCM. With this 

method, it has been shown that the operating time of the battery packs below 50 °C can be significantly extended 

(Zhao et al., 2017; Wang et al., 2017). On the other hand, the increase in the volume and/or weight of the system 

is seen as a significant disadvantage in the case of the addition of metal fins into the PCM. In recent years, adding 

carbon-based nanoparticles having low density and high thermal conductivity into the organic PCMs have been 

proposed as a new method to improve their thermal properties. Moreover, various shape structures (tube, plate, 

etc.) of the carbon-based nanoparticles with the same thermal properties have different effects on improving the 

PCM thermal properties. Especially graphene nanoplatelets (GNP) that is in a plate form have been found to be 

more effective in increasing PCM thermal conductivity (Fan et al., 2013; Temel et al., 2018). 

Although many studies have been carried out to characterize the thermal properties of GNP/PCM composites, 

there are almost no studies on using it in an application. Consequently, this study is focused on the application of 

GNP additive organic PCM composite in passive thermal protection of a battery pack. In the study, thermal 

properties of PCM supported with GNP at 0, 3, 5, and 7% mass fraction were characterized. The performance of 

the GNP/PCM composite with the best thermal properties in the protection of a simulated battery pack was then 

compared to the PCM and the natural convection condition.  

 

1.  MATERIAL AND METHOD 

2.1 Preparation and  Thermal Characterization of GNP/PCM Composites  

In this study, RT-44 (Rubitherm Tech., Germany), an organic PCM with a melting temperature of 41-44 °C, is 

used as the energy storage material. The GNP used to increase the thermal conductivity of RT-44 obtained from 

Skyspring Nanomaterials (USA) had a surface area of 150 m2/g and a thickness of 6-8 nm and they were used 

without any pretreatment. 

To prepare the GNP/RT-44 composites, a simple melting and mixing process was applied. Firstly, the solid-state 

RT-44 placed in a glass container was completely melted by heating on a hot plate. GNP was then added to the 

melt RT-44 to obtain 0, 3, 5, and 7% mass fractions. In order to achieve a homogeneous distribution of GNP in 

liquid RT-44, the resulting mixture was subjected to mixing with an ultrasonic mixing device (Sonics & Materials 

INC, USA) with a power of 750 W for 30 minutes. 

The thermal conductivity of the homogeneous composites was measured with the KD2 Pro device (Decagon 

Devices Inc, USA), which works on the principle of transient line heat source. The solid phase measurement 

samples suitable for the KD2 Pro device was realized using a cylindrical mold with a diameter of 30 mm and a 

length of 120 mm, with a shaft (2.4 mm in diameter, 100 mm in length) in the middle. Solid measurement samples 

were made ready as a result of solidification of the liquid mixture poured into the mold under room conditions. 

Liquid measurement samples were obtained by pouring the melted composite into a flask and keeping it in a liquid 

state. The KD2 Pro device consists of a microcontroller and a needle. The needle operates both as a heater and as 

a temperature sensor, which determines the temperature change during the current through the heater in a period 

of time. The thermal conductivity coefficient is determined by analyzing the measured temperatures for the time 
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period. The solid phase measurements were performed by means of the solid phase measuring needle (TR1) of the 

device at an ambient temperature of 20 °C and the liquid phase measurements by means of the liquid measuring 

needle (KS1) at an ambient temperature of 50 °C. Thermal conductivity measurements were carried out in a climate 

chamber and each sample was measured at least five times and the mean values were taken as the results. The 

measurement accuracy of the device is ±10% for the range of 0.2-4 W/mK and ± 0.02 W/mK for the range 0.1-

0.2W/mK. 

The melting temperatures and latent heats of the obtained samples were measured by means of a Differential 

Scanning Calorimeter (DSC-60 Shimadzu Corporation, Japan). The dust particles extracted from the prepared 

composites were weighed in a mass sensitive precision electronic balance as a mass of 5 mg. DSC samples were 

prepared by placing and pressing the weighed particles in a special aluminum container. For all composites, the 

DSC temperature rise rate was set at 2 °C/min from 20 to 80 °C. The measurements for each composite were 

performed at least three times and the average values were given as the results. The calorimetric and temperature 

accuracy of the DSC device is ±0.1% and ±0.1 °C, respectively. 

 

2.2 Thermal Performance Tests of Simulative Battery Pack 

Figure 1 shows the experimental setup for a simulated battery pack. The experimental setup consists of a battery 

pack, DC power supply, thermocouples, data acquisition unit, and computer. For safety and convenience, a 

simulated battery pack was created with using electric heaters instead of real Li-ion batteries in the battery pack. 

The dimensions of the electric heaters used instead of batteries were chosen the same with cylindrical 18650 Li-

ion batteries (65mm in height, 18mm in diameter). In order to examine the interactions between the heaters in the 

simulated battery pack, twelve heaters are mounted vertically in an aluminum container in the form of 4S3P (4 

series, 3 parallel), as shown in Figure 1. The geometric data of the battery pack is also given schematically in 

Figure 1. The distance between the adjacent heaters was set to 36 mm so that 9 mm RT-44 (or 7% GNP/RT-44) 

per heater was obtained. The melt RT-44 (or 7% GNP/RT-44) was poured into an aluminum container as liquid 

and allowed to cool at room temperature to generate passive thermally protected battery packs. 

 

 

Figure 1 Experimental setup for the simulated battery pack 

Temperature measurements were performed by means of J-type thermocouples with a precision of ± 0.5 ° C. The 

thermocouples were connected to each heater surface and the RT-44 (or GNP/RT-44) cooling medium at the heater 

half height and they were labeled as shown in Figure 1. The temperature data measured by the thermocouples were 
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collected in a data acquisition unit (Agilent 34970A) at 30-second intervals and recorded on the computer. The 

heat and temperature rise during the discharge of the actual Li-ion batteries is ensured by the operation of electric 

heaters in a simulated battery pack with a DC power supply (Agilent N6700B). For this purpose, battery pack 

performance measurements were conducted by operating each electric heater to release 3.90 W of heat. The 3.90W 

heat power of the electric heater was also compared with the real 18650 Lithium-ion (2600mAh) cell discharge 

rates. To accomplish this, the surface temperature change in a given time of the electric heater is compared to the 

actual battery (Figure 2). It was found that 3.90 W heat power corresponds to the range of 4C-5C discharge rate 

of real Li-ion batteries. 

 

 

Figure 2 Actual battery and heater load comparison 

 

2. RESULTS 

Thermal conductivity measurements and percentages of thermal conductivity improvements of GNP/RT-44 

composites in solid (20 °C) and liquid state (50 °C) are given in Figure 3. While the solid state thermal conductivity 

of the RT-44 organic PCM was 0.363 W/mK, it was 0.153 W/mK for the liquid state. This can be attributed to the 

formation of a more effective contact area on the nanoparticle/nanoparticle and the nanoparticle/RT-44 interface 

due to the crystallization during the solidification. There is a linear increase in thermal conductivity due to the 

increase of GNP mass fractions added to RT-44. However, the increase in the thermal conductivity of the solid 

sample is more powerful with the nanoparticle mass addition compared to the liquid sample. This is evident from 

the slope of the increase in thermal conductivity. The thermal conductivity of the GNP/RT-44 composite prepared 

by adding the highest nanoparticle mass fraction (7%) was measured as 1.192W/mK and 0.357W/mK for the solid 

and liquid state, respectively. Depending on the amount of added GNP, the percentages obtained in thermal 

conductivity improvement are calculated by comparing to RT-44 and presented on the right side of Figure 3. While 

improvements in the thermal conductivity of solid and liquid composite of 3% GNP/RT-44 were 119.2 and 55.6%, 

respectively, they were determined as 227.5 and 133.3% for the 7%GNP/RT-44 composite. It is clear that the 

improvement in thermal conductivity increases for both the solid and the liquid state due to the increase in the 

GNP mass fraction added to the RT-44. Nonetheless, it is seen that the thermal conductivity improvements of the 

solid composites begin to be limited with the further increase in the amount of GNP added. Moreover, it has been 

observed that 7% GNP/RT-44 composites have begun to significantly inhibit the composite fluency of the 

nanoparticle added in liquid form. Therefore, the highest mass fraction, thus, the composite with the highest 

thermal conductivity was determined as 7% GNP/RT-44. 
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The most important feature of organic PCMs making them attractive in applications is their energy storage 

capabilities. Low thermal conductivity is the most important obstacle to effective use in practice. At this point, it 

is also necessary to determine how the energy storage capabilities of GNP/RT-44 composites, of which the thermal 

conductivity was increased by adding GNP, are affected by this situation. 

  

Figure 3 Thermal conductivity coefficients and thermal conductivity improvements depending on GNP mass 

fraction 

DSC analyzes were performed to determine the melting temperatures and latent heats of RT-44 and GNP/RT-44 

composites. The thermogram curves obtained as a result of DSC analysis are given on the same graph for RT-44 

and GNP/RT-44 composites in Figure 4. Thermogram curves show a similar change and form an endotherm peak. 

The cleavage and reassociation points of the endotherm peak from the baseline are associated with melting start 

and end temperatures. Analysis of the thermogram curves obtained for both RT-44 and GNP/RT-44 composites 

showed that the GNP additive had no effect on melting start and end temperatures. 

 

 

Figure 4 Thermogram curves and melting latent temperatures of GNP mass fraction 

 

Furthermore, the area between the endotherm peak and the baseline is an indicator of latent heat and it is seen that 

the latent heat decreases due to the added GNP mass fraction. This result is common for adding GNP lacking the 
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ability to store energy into the RT-44, which has that capability. The latent heat values obtained by analyzing the 

endotherm curves are given on the right side of Figure 4. The melting latent heat of RT-44 was measured as 239.3 

J/g, and the addition of 7% GNP decreased it to 221.5 J/g with a 7.5% deterioration. Nevertheless, the energy 

storage capacity per gram of the RT-44 composite, which was added 7% GNP, remained considerably above 200 

J/g. As a result, it can be said that the 7% GNP/RT-44 composite can be used as a cooling medium in a simulative 

battery pack with the improvement in thermal conductivity. 

Performance test results of simulated battery packs with RT-44 and 7% GNP/RT-44 passive thermal protection is 

given below. During the discharge of the battery pack, the maximum temperature within the package is the most 

important design parameter, which is to be lower than 50 °C as much as possible. The cell with the maximum 

temperature for the simulated battery pack is determined in the package central zone (e.g., Tmax = thermocouple 

#6) due to its low heat dissipation capability. On the other hand, cells with the minimum temperature were also 

found to be located in the outer region of the battery pack (e.g., Tmin = thermocouple #9). Figure 5 shows the 

time-varying temperature of the different points in the package. When the 7% GNP/RT-44 composite is used as a 

cooling medium, it is seen that the maximum temperature increase is slowed and the wall temperature increase is 

accelerated compared to the use of RT-44. This is clearly understood by the fact that the temperature difference of 

various points in the package is stuck in a narrower region. The reason for this situation can be attributed to the 

fact that due to the improvement in thermal conductivity, the thermal energy released from the heater can be more 

effectively removed from the heater. In the RT-44 passive thermally protected battery pack, the deceleration in the 

temperature change with the start of phase change is replaced to a constant temperature level from a certain 

moment. This is related to the effective transfer of heat with the effect of convective currents occurring in RT-44. 

Although in 7% GNP/RT-44 passive thermal protection there is a more effective deceleration compared to R-44 

with the start of phase change, there is no constant temperature level in it. This is due to the suppression of 

convective currents due to the increased viscosity associated with the nanoparticle addition. 

 

 

Figure 5 Temperature-time changes of different points in the battery pack 

The duration of the cell reaching the maximum temperature of 50 °C was measured at 8.7 minutes in the simulated 

battery pack without any protection, i.e., in natural convection condition. In RT-44 passive thermal protection 

battery pack, this time increases to 34.82 minutes. The improvement in time is achieved by the storage of the heat 

released on the battery by RT-44, both as a sensible heat and as a latent heat. Besides, in 7% GNP/RT-44 passive 

thermal protection due to the increase in thermal conductivity, the heat accumulated around the battery is 

transferred to the more remote areas of the cooling medium and spread around the whole composite, hence, this 

time is further extended. The 7% GNP/RT-44 thermal protection was found to prolong the duration by 9.1 times 

compared to natural convection. This time was increased by 2.27 times to 78.95 minutes compared to RT-44 in 

the case of thermal protection of 7% GNP/RT-44. In addition, when the maximum temperature of the RT-44 
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passive thermally protected battery pack reached 50 °C, the maximum temperature of the 7% GNP/RT-44 passive 

thermally protected battery pack was measured to be 44.8 °C, and a difference of 5.2 °C was created. 

The changes in the maximum temperature difference (∆Tmax = Tmax‐Tmin) in the battery pack, the temperature 

difference between the maximum temperature cell and the cooling medium (∆Tmc = Tmax‐Tcom), and the 

temperature difference between the maximum temperature cell and the wall (∆Tmw = Tmax‐Twall) depending on 

time are given in Figure 6. In ideal battery packs, it is desired that the maximum temperature difference between 

the battery cells is below 5 °C. In RT-44 protection, it was determined that ∆Tmax started to decrease because the 

maximum temperature cell remained constant after the 45th minute, whereas in the same time period, ∆Tmax 
increased with a low slope due to the fact that the constant temperature region is not occurred  in 7% GNP/RT-44 

protection. Yet, it is seen that the maximum temperature difference (∆Tmax) is less than 5 °C in the case of both 

RT-44 and 7% GNP/RT-44 protection. It can be said that the improvement in thermal conductivity of the 7% 

GNP/RT-44 composite shows the decrease in the temperature differences ∆Tmc and ∆Tmw  in the battery pack. 

Thus, during the discharging of the battery pack, improvements to 5 °C and 10.3 °C were achieved for ∆Tmc and 

∆Tmw, respectively. 

 

 

Figure 6 Temperature differences in battery packs 

 

Five discharge/cooling cycles were performed in order to determine the effect of the previous discharge/cooling 

cycles on the latter ones. For each cycle, a 30 minute heating, and then, 30 minute cooling was applied. The thermal 

behavior of the simulated battery pack during the five discharge/cooling cycles is given in Figure 7. 
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Şekil 7 Change of maximum temperature and maximum temperature difference through five discharge/cooling 

For both methods of protection, the maximum temperature in the battery pack remains almost constant after the 

first discharge/cooling cycle. The 7% GNP/RT-44 thermal protection appears to have a slower temperature 

increase during discharge and faster cooling during cooling due to increased thermal conductivity. Therefore, 

while the maximum temperature in RT-44 protection exceeds 50 °C starting from the second discharge, it stays 

below 50 °C for five cycles in the case of 7% GNP/RT-44 thermal protection. The time-dependent change of the 

maximum temperature difference in the battery pack during the five discharge/cooling cycles is shown on the right 

side of Figure 7. In RT-44 passive thermal protection, the maximum temperature difference is limited to 9 °C, 

while in 7% GNP/RT-44 protection, this value is limited to 5 °C. As a result, RT-44 was found to be unsuccessful 

in contrast to 7% GNP / RT-44 in the discharge/cooling cycle in terms of maximum temperature and maximum 

temperature difference. 

The stability tests during the ongoing discharge/cooling cycles of the 7% GNP/RT-44 composite was carried out 

in the battery pack. Figure 8 presents the time-dependent change of the maximum temperature cell and wall 

temperatures of the battery pack for the start, 20, 40, and 60 discharge/cooling cycles. As a result of ongoing 

cycles, there are slight deviations in both Tmax and Twall temperature changes. In the meantime, it can easily be said 

that these deviations are not in the direction of deterioration but in the direction of improvement. This can be seen 

from the decrease in the Tmax temperature and the increase of the Twall temperature by the time. This result shows 

that the structure created by the GNP added to RT-44 in order to improve the thermal conductivity is not disturbed 

during the discharge/cooling cycles. 
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Şekil 8 Stability tests of 7% GNP/RT-44 composite 

 

3. DISCUSSION 

In this study, the thermal conductivity of organic RT-44 PCM with low thermal conductivity was improved and 

its usability in passive thermal protection of a battery pack was investigated. The thermal conductivity of the 7% 

GNP/RT-44 composite resulted in improvement of 227.5 and 133.3% for solid and liquid state, respectively. It 

has been determined that the 7.5% loss in the latent heat can be ignored by the improvement in thermal 

conductivity. It is observed that for a battery pack each cell dissipating 3.90 W heat, the duration of keeping the 

maximum temperature in the battery pack below 50 °C is enhanced in 7% GNP/RT-44 passive protection 9.1 times 

compared to natural convection and 2.3 times compared to RT-44 passive protection. It was determined that the 

maximum temperature difference in the battery pack was kept below 5 °C successfully. It was also determined 

that 7% GNP/RT-44 composite could maintain its stability over the long term. In the light of these results, it was 

concluded that 7% GNP/RT-44 composite could be used as a thermal protection medium in battery packs. 
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Abstract 

In this study,  we have obtained the structural, electronic, vibration and  elastic properties of CeZn in B2 structure 

under pressure by using  first principles calculations due to density functional theory. The exchange-correlation 

potentials have been taken within the generalized gradient approximation (GGA). The single-crystal elastic 

stiffness constants of CeZn are obtained using the stress-strain method. Structural and mechanical properties, 

lattice constant, Young’s modulus, bulk modulus, isotropic shear modulus, fist derivative of bulk modulus, Zener 

anisotropy factor, G/B ratio and Poisson’s ratio have been obtained for different pressures. Also, electronic band 

structures, density of states (DOS), charge density distribution maps are investigated. The obtained results are 

appropriate with the available data. The electronic properties such as band structure and DOS shows that CeZn is 

metal because of the overlap near the Fermi level. From the obtained results, it can be concluded that this 

intermetallic compound in B2 structure is mechanically and not dynamically stable. 

Keywords: Pressure effect, elastic properties, electronic properties, vibrational properties 

1. INTRODUCTION 

Recently, the intermetallic compounds which have  CsCl-type (B2) structure are highly attractive materials for 

high-temperature industrial applications due to their high oxidation resistance, high stiffness and high strength 

properties.  It is found that the intermetallic compounds which have high tensile strength, good ductility and  high 

corrosion resistance indicates important mechanical and electronic properties (Gschneidner et al., 2003).  

In this work, we have aimed to provide some additional information to the existing data on the physical properties 

of CeZn crystal by using the first-principles plane wave pseudopotential method and we have especially focused 

on structural, electronic, vibration and elastic properties through VASP code. The structural parameters lattice 

constant, bulk modulus and its pressure derivative and elastic constants are calculated. The electronic properties 

are described in terms of band structures, total and partial density of states, while chemical bonding is explained 

from electron density distribution in (100) plane. 

2. MATERIALS AND METHODS 

All data presented in this study were performed using VASP program (Kresse and Hafner, 1993, 1994(1), 1994(2), 

1996(1), 1996(2)). The GGA-PBE function was selected as the interchange-correlation function(Perdew and 

Wang, 1992, Perdew et al.,1992). After a series of tests, the kinetic energy cut-off energy was determined as 700 

eV as the plane wave expansion. The K point 14x14x14 for the Brillouin region integrals was taken from 

Monkhorst and Pack(Monkhorst et al., 1976). Phonon frequencies were calculated using the Phonopy program. 

This program calculates the force constant matrix and phonon frequencies using the density function perturbation 

theory and is compatible with the VASP program. 2x2x2 super cells were used. 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

CeZn crystallizes in the cubic CsCl-type structures with space group  (221), where Ce atoms occupy the sites (0.0; 

0.0; 0.0) and the atomic positions of Zn are (0.5; 0.5; 0.5) as depicted in Fig. 1. To determine the equilibrium 

geometry, we relaxed (ISIF=3 in VASP) the volume of unit cell and the all atomic positions. With the relaxed 

equilibrium lattice constant, the Murnaghan equation of state (Murnaghan, 1944) was fitted to the E (V) curves in 

order to determine the Bulk modulus (B). The obtained results of investigated compound are given in Table I and 

compared with the other theoretical results. 

 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                          2251 

 

 

 

Figure 1. The unit cell of the CeZn 

It is seen from Table I, calculated lattice constant of CeZn (a= 3.878 Å) structure is in good agreement with the 

theoretical study. The first derivatives of the Bulk module and the Bulk module was found to match the Mugnaghan 

equation (Murnaghan, 1944)  (Fig.2).  

 

 
 

Figure  2. Dependence of total energy of cubic B2 type CeZn on unit cell volume 

 

The results we obtained and the other experimental and  theoretical results(Shrivastava and Sanyal, 2016, 

Iandelli and Palenzona, 1984 ) were compared in the table 2. 

 

 

Table 2. Calculated lattice parameter (a0), bulk modulus (B), pressure derivative of bulk modulus (B') of CeZn 

 

CeZn a (Å) B B’ E
tot

(eV) 

This study  

 

3.878 50.44 4.91 -8.52 

Theory Exp.3.89    

3.87 

   

 

In order to understand the electronic and phase stability of CeZn  the energy band structure along with total 

electronic density of states at 0 GPa and 25 GPa for CsCl type are presented in Figure 3. Fermi level is set 0eV. 
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Our calculation shows that the CsCl structure of CeZn  is of metallic conductivity as there is no band gap near the 

Fermi level. When pressure is applied to the compound at 25 GPa, the compound shows compound metallicity. 

  

                                    (a)                                                                         (b) 

Figure 3. Electronic band structure and total density of states of (a) 0GPa (b) 25GPa for CeZn  

In order to determine the partial and total state density of the compound, Figure 4 was drawn. Clearly, there are 

three regions in the valence band. When we look from left to right, the first and second  peak come from the d 

state- of  Zn and p state- of  Zn. The third peak comes from the d state of Zn and p state  of  Ce. In the conductivity 

band, the greatest contribution comes from  d state of  Ce. The situation did not change when the pressure was 25 

GPa, an increase in the intensity of  the peaks was observed.  The situation did not change when the pressure was 

25 GPa, an increase in the intensity of the peaks was observed. 

 

 

                                               (a)                                                                         (b) 

Figure 4. Calculated partial density of states for CeZn 

 

In this study, the second-order elastic constants (Cij) are calculated using the "stress-strain" relations. Calculated 

values of elastic constants at 0-40 GPa for CeZn are listed in Table 4. The traditional conditions for mechanical 

stability of cubic crystals are: C11-C12>0, C11>0, C44>0, C11+2C12>0, C12 < B < C11. Our calculated elastic constants 

satisfy these stability conditions at pressure values of 10 GPa and below. From 10 GPa value pressure, the 

compound is losing its stability.  

 

  



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                          2253 

 

 

Table 4 : Elastic constants Cij (GPa), bulk modulus B (GPa), shear modulus G (GPa), Young Modulus E (GPa), 

zener Anisotropy factor (A), poisson’s ratio (υ), B/G ratio, and Cauchy’s pressure C12-C44 of CeZn 

 

The phonon dispersion curves and phonon density of states for CeZn are calculated by using the PHONOPY 

program using the interatomic force constants obtained from VASP which use linear response method within the 

density functional perturbation theory (DFPT). The obtained phonon dispersion curves and the corresponding one-

phonon DOS for CeZn along the high symmetry directions using a 2x2x2 cubic supercell of 16 atoms are illustrated 

in Fig. 5. The presence of soft modes in the phonon dispersion curves indicates that CeZn is not dynamically stable 

at 0 and 25 GPa. 

 

                                             (a)                                                                  (b) 

Figure 5: Phonon dispersion curves and phonon density of sates of CeZn 

Charge densities are drawn to explain the character and charge transfer between the elements. The charge density 

of CeZn (100) shown in Figure 6. Electron density is spherical in this case, it is seen that there is an ionic bonding 

feature between Ce and Zn. There is also a small amount of metallic bonding. There is a charge transfer from Ce 

(+) to Zn(-). 
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Figure 6:  Charge density plot in (100) plane for CeZn. 

4. CONCLUSION 

We have theoretically investigated the structural, electronic and elastic and vibrational properties of the CeZn 

compound. The calculated lattice constant is in good agreement with the available experimental and other 

value.The electronic properties of CeZn confirm its metallic character. Untill 10 GPa pressure, the compound is 

stable mechanically. Phonon curves  are found to be unstable. 
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ABSTRACT 

Phryna ortegioides was investigated for its antioxidant activity by using different in vitro methods. Three standard 

antioxidant compounds (BHA, BHT, and ascorbic acid) were used for comparing the results that obtained from 

ethanol and water extracts of the plant material. Ethanol extracts showed high antioxidant potential on FRAP and 

CUPRAC methods. However, water extracts showed moderate reducing antioxidant potential on FRAP and 

CUPRAC methods. Both extract did not display any significant antioxidant activity on DPPH and ABTS radical 

scavenging methods. 

Key words: Phryna ortegioides, Antioxidants, FRAP, CUPRAC 

 

1. INTRODUCTION 

 

The Caryophyllaceae is a quite large, cosmopolite family of 86 genera and about 2200 taxa of herbs and small 

shrubs of which, contains 32 the genera and about 470 species in different part of the world. This family is 

primarily Holarctic in distribution, showing its species diversity generally in the Irano-Turanian and Mediterranean 

regions. Caryophyllaceae mainlydivided into 3 subfamilies; Paronychioideae, Caryophylloideae and Alsinoideae  

(Bittrich, 1998; , Heywood 1998). 

Phryna ortegioides is pruniose-puberulent perennial, 10-25 cm high, with woody caudex and several glandular-

puberulent, dichotomously forked stems. Leaves linear, up to 10x1 mm, acute. Flowers sessile, axillary and 

terminal, mostly solitary, forming lax terminal racemes. Calyx narrowly campanulate, 3-4 mm; petals lineare-

cuneate, 5-6 mm, white with pink veins. Capsule long ovoid and longer than calyx; seeds oblong, comma shaped, 

with straight prominent radicle. Habitat generally stony slopes, 1000-2100 m (Kilic, 2013). In the literature, 

continuing search on new bioactive constituents from Turkish plants, the phytochemical investigation of P. 

ortegioides has been carried out (Kilic et al., 2013).  

It is clear that most of fruits, vegetables and green plants are the main sources of natural antioxidants. Exhibition 

of natural antioxidants in human diet is related to reduce risk of cancers, cardiovascular diseases, cataracts, brain 

disfunction (Aras et al., 2016). In the present study, we investigated antioxidant activity of Phryna ortegioides by 

four in vitro methods; Ferric reducing antioxidant power (FRAP), cupric reducing power (CUPRAC), DPPH free 

radical scavenging and ABTS cation radical radical scavenging separately.  

 

2. MATERIALS AND METHODS  
P. ortegioides was collected from Bingol to Aşağıköy village road side, rocky slopes (altitude of 1400-1450 m), 

Bingöl/Turkey, 2013, ÖK-5438. The voucher specimens are deposited at the herbarium of the Yıldırımlı (Ankara) 

and et the Department of Park and Garden Plants of Bingol University, Turkey. The identification of plant sample 

was made according to volume 2 of Flora of Turkey ( Davis, 1966). 

 

2.1. Chemicals 

ABTS (2, 2-azinobis 3-ethylbenzthiazoline-6-sulfonic acid), ascorbic acid, BHA (butylated hydroxyanisole), BHT 

(butylated hydroxytoluene), DPPH (1,1-diphenyl-2-picryl-hydrazyl), TCA (trichloroacetic acid) and all other 

chemicals were purchased from Sigma-Aldrich (Germany). The other chemicals were purchased from Sigma-

Aldrich (Germany). 

 

mailto:abdulmelik.aras@igdir.edu.tr
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2.2. Preparation of purslane plant extract 

For preparation of water and ethanol extract, 20 g of air dried leaves of P. ortegioides were powdered by a blender 

and added to 200 mL distilled water (1/10 : w/v). The mixture was stirred by a magnetic stirrer during 12 h at room 

temperature and filtered with filter paper. The filtrate sample was frozen. and water samples lyophilised in a 

lyophiliser (Labconco, Freezone 1L) at 5 mm Hg at -50 °C. The filtrate ethanol sample was evaporated with a 

rotary evaporator (Heidolph 94200, Bioblock Scientific). The samples was stored at -30 °C until using for analyses. 

 

2.3. DPPH• scavenging assay 

The free radical scavenging capabilities of extracts were evaluated according to the DPPH method (Gulcin, 2010). 

This method based on the reaction of the antioxidants with the stable DPPH free radicals. According to this method, 

different concentrations (10-30 g/mL) of extracts and standard antioxidants (BHA, BHT, ascorbic acid) were 

prepared and adjusted to 3 mL with ethanol. Then, 1 mL of DPPH radical solution (0.1 mM) was added to each 

sample. The mixtures were left in the dark at room temperature for 30 min. The absorbances of samples were 

measured at 517 nm by using a spectrophotometer (Shimadzu, UV-1800, Japan). The percentages of consuming 

DPPH free radicals were calculated in the presence of the extracts or standards (BHA, BHT and ascorbic acid) at 

different concentrations.  

 

2.4. ABTS•+ scavenging assay 

The cation radical scavenging activities of extracts were evaluated by ABTS method which previously reported 

(Koksal et al., 2009). First of all, the ABTS•+ cation radical was produced by reacting ABTS (2 mM) in H2O and 

potassium persulphate (2.45 mM) at room temperature for 12 h. ABTS•+ has dark blue-green in color with a 

characteristic absorbance at 734 nm. The solution of ABTS•+ was diluted with phosphate buffer (0.1 M, pH 7.4) 

to achieve absorbance of 0.9 ± 0.1 at 734 nm. Then, 1 mL of ABTS•+ solution was added to 3 mL of extract solution 

in methanol at different concentrations (10-30 mg/mL) of extracts. These samples were vortexed and incubated in 

the dark for 30 min. After 30 min, the absorbances at 734 nm were measured for each sample. Decreasing 

absorbance of a sample indicates its ABTS•+ cation radical scavenging activity. 

 

2.5. Ferric ions Reducing Antioxidant Power (FRAP) 

Reducing power of plant sample was analysed by FRAP method (Oyaizu, 1986). According to this method, ferric 

ion reducing power of a sample was determined by measuring the reduction of ferric ions (Fe3+) to ferrous ions 

(Fe2+). This method is based on the reduction ferricyanide in stoichiometric excess relative to the antioxidants. For 

this purpose, 0.75 mL of extracts or standard antioxidants on different concentrations (10, 20 and 30 g/mL) were 

prepared separately. Then, 1 mL of sodium phosphate buffer (0.2 M; pH 6.6) and 1 mL of potassium ferricyanide 

(1 %) were added to each test tube. The mixtures were incubated at 50 °C for 20 min. The reaction was completed 

by adding 1 mL of TCA solution (10 %). Finally, 0.25 mL of FeCl3 (0.1 %) was added to each solution. Distilled 

water was used as blank and for control instead of sample. The absorbance measurements of the mixtures were 

obtained at 700 nm using a UV spectrophotometer.  

 

2.6. Cupric ions Reducing Antioxidant Capacity (CUPRAC) 

CUPRAC method has been used for determining antioxidant capacity index for dietary polyphenols and vitamins 

C and E, utilizing the copper (II) neocuproine reagent as the chromogenic oxidizing agent. In this assay 1 mL 

CuCl2 solution (0.01 M), 1 mL neocuproine solution (7.5×10−3 M) and 1 mL CH3COONH4 buffer solution (1 M) 

were added to test tubes, respectively. Then, different concentrations (10-30 µg/mL) of extracts were added to 

those mixtures. The final volumes of mixtures were completed to 4.1 mL with distilled water. The mixtures were 

incubated at room temperature for 30 min to fully reveal their reducing capabilities. Finally, absorbance of each 

sample was measured at 450 nm. Increasing absorbance of a sample was interpreted as increasing reducing 

capacity (Apak et al., 2004). 
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3. RESULTS AND DISCUSSION 

 

Antioxidant compounds can scavenge radicals to inhibit the oxidation chain reactions. In recent years, 

investigative studies about new natural sources of antioxidants became more popular. Various plants have been 

screened and reported to possess antioxidant potential (Zainul Abideen et al., 2015). The present research study is 

aimed to evaluate the radical cavenging activity and reducing power potential of P. ortegioides. The antioxidant 

activities of water and ethanol extracts of P. ortegioides were evaluated by four in vitro spectrophotometric 

methods including DPPH, ABTS, FRAP and CUPRAC assays. 

Radical scavenging level of a sample indicates its antioxidant activity to prevent the oxidation chain initiation. 

DPPH free radical scavenging activities of P. ortegioides extracts and standard antioxidants were investigated. 

However the result of the DPPH and ABTS showed no sensible antioxidant activity. 

Plants might contain some reductones which could react with free radicals to stabilize and terminate radical chain 

reactions (Hu et al., 2011).  Ferric ion (Fe3+) and cupric ion (Cu2+) reductions are often used as an indicator of 

electron donating activity which is an important mechanism of phenolic antioxidant action (Dorman et al., 2003). 

Therefore, increasing reduction power of a sample indicates its increasing antioxidant potential. The reducing 

power antioxidant activities of extracts of P. ortegioides were evaluated by both FRAP and CUPRAC methods. 

FRAP assay is a technique to determine the total antioxidant power interpreted as the reducing capability. 

Antioxidants cause the reduction of ferric (Fe3+) ions to the ferrous (Fe2+) form because of their reductive 

capabilities. The results (fig. A) demonstrated that the extracts of P. ortegioides are generally less efficient than 

some well-known antioxidants, such as BHA, ascorbic acid and BHT. 

The cupric reducing potentials of P. ortegioides extracts were experimentally measured and compared to BHA, 

BHT and ascorbic acid. The extracts of P. ortegioides and standard antioxidants demonstrated the high cupric ions 

reducing antioxidant capacities in the CUPRAC method (fig. B).  
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Figure. Reducing power of P. ortegioides by FRAP method (A) and CUPRAC method. (B) 

 

 

4. CONCLUSION 

  

Antioxidant activities of P. ortegioides were investigated and reported in the present study. The results revealed 

that extracts have high antioxidant capabilities on reducing antioxidant power. The effective antioxidant of plant 

sample might be due to its rich amounts of phenolic compounds. As a result, P. ortegioides have a potential in 

food industry as a food ingredient to produce functional food products.  
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değerlendirilmesi 

 

Demet Erdönmez*1 

 

*1Aksaray Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü, Aksaray, Türkiye 

*Sorumlu yazar e-mail: demet.erdonmez@gmail.com 

Özet 

Enfeksiyon etkeni olan önemli patojenler arasında antibiyotik direncinin ortaya çıkması, mevcut 

antibiyotiklerin bakteriyel enfeksiyonları tedavi etmedeki başarısızlığına yol açmaktadır. Bu bağlamda 

alternatif tedavi önlemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu çalışmanın amacı, antibiyotiklere alternatif 

olarak bakteriyel enfeksiyonların başlangıcını önlemek için Taraxacum officinale 'nın anti-quorum 

sensing (anti-QS) ve antibiyofilm potansiyelini değerlendirmektir. Kurutulmuş T. officinale bitkisinin 

dikloromethan:metanol ekstraktı, Chromobacterium violaceum' daki violacein pigment üretimi, 

Pseudomonas aeruginosa PAO1'deki yüzme ve swarming hareketi ve biyofilm gibi QS'ye bağlı olan 

yapının Escherichia coli ATCC 25922, Enterococcus faecalis ATCC 29212, Pseudomonas aeruginosa 

PA01 , Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae ATCC 700603 tarafından oluşumunun inhibe 

edilmesindeki aktivitesi açısından değerlendirildi. Taraxacum officinale ekstraktı, bakteriyel üremeyi 

etkilemeden doza bağımlı bir şekilde yüksek bir anti-QS aktivitesi gösterdi. Bu ekstrakt önemli ölçüde 

P. mirabilis, E. coli, E. faecalis, Pseudomonas aeruginosa PAO1 ve Klebsiella pnuemoniae’nın biyofilm 

oluşumunu sırasıyla %81, 79, 71, 70, 65 azaltmıştır. Aynı zamanda, P. aeruginosa ‘nın yüzme ve 

swarming hareketinde de inhibisyon sergilemiştir. T. officinale 'nin dikloromethan:metanol ekstraktının, 

0.5-2 mg/mL'de anti-QS ve antibiyofilm aktivitesi gösterdiğinden, antibiyotik dirençli bakteriyel 

patojenlerin sebep olduğu enfeksiyonları tedavi etmek adına elde edilecek yeni moleküller için bir 

kaynak olarak kullanılabilir. 

Anahtar kelimeler: Taraxacum officinale, Antiquorum sensing, Biyofilm inhibisyonu 
 

1. GİRİŞ 

Enfeksiyon etkenlerine karşı Prof. AIexander Fleming’in tıp tarihinde devrim yaratan ilk antibiyotiği keşfetmesiyle 

başlayan başarı, son yıllarda yaygın ve uygunsuz antibiyotik kullanımı sonucunda mikroorganizmaların 

antimikrobiyallere direnç kazanmaları neticesinde gölgelenmiş ve bu durum halk sağlığını etkileyen ciddi 

sorunların ortaya çıkmasına yol açmıştır (Fleming, 1929; Morens ve ark., 2009 ). Bu bağlamda alternatif tedavi 

önlemlerine ihtiyaç duyulmaktadır. Enfeksiyonun başlangıç evresinde önlenmesi ise tercih edilecek bir yoldur. 

Yapılan çalışmalar enfeksiyonun çeşitli basamağında aktif olan sistemin bakteriyel iletişim sistemi (quorum 

sensing) olduğunu göstermektedir (Miller ve Bassler, 2001 ).  Quorum sensing;  mikroorganizmanın ortama 

bıraktığı sinyal molekülünün popülasyon tarafından algılanmasıyla başlayan bir sürecin, mikroorganizmadaki gen 

ekspresyonunun,  bütün bir popülasyonun gen ekspresyonu dikkate alınarak koordineli bir şekilde gerçekleşmesini 

ve kontrol edilmesini sağlayan bir iletişim mekanizması olarak açıklanmaktadır (Waters ve Bassler, 2005 ). 

Patojenik bakterilerin biyofilm oluşumu ve virülans mekanizmaları bu sistem tarafından düzenlenir (McClean ve 

ark., 1997; Whitehead ve ark., 2001 ). Basitçe ifade etmek gerekirse; biyofilm, canlı veya cansız bir yüzeye 

yapışarak kendi ürettikleri ekstraselüler polimerik yapıdaki bir tabaka içinde yaşayan mikroorganizmaların 

oluşturduğu topluluk olarak tanımlanabilir. Oluşturulan bu tabaka mikroorganizmaya antibiyotik direnci ve 

virülans faktörlerinin aktivasyonu gibi olumlu avantajlar sağlar. Dolayısıyla bu sistemin bloke edilmesi ise 

antimikrobiyal direnç gelişimi gibi ciddi sağlık sorunlarının temelini etkileyecek öneme sahiptir.  T. officinale 

antioksidan maddelerce zengin olmakla birlikte bazı ilaç ham maddelerini de bünyesinde barındır (Hu ve Kitts, 

2003 ). Halk arasında çeşitli hastalıkların tedavisi için kullanılır. Yaptığımız bu çalışmada, antibiyotiklere alternatif 

olarak bakteriyel enfeksiyonların başlangıcını önlemek için Taraxacum officinale 'nın anti-quorum sensing (anti-

QS) ve antibiyofilm potansiyelini değerlendirmektir.  
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2. MATERYAL VE METOD 

2.1 Bitkilerin Toplanması ve Stoklanması 

Bu araştırmada kullanılan Taraxacum officinale bitkisi mekanik öğütücü ile toz haline getirildikten 

sonra çalışmada kullanılmak üzere laboratuvar ortamında steril kaplar içerisinde saklanmıştır. 

 

2.2 Bitki Ekstraktlarının Hazırlanması 

Kurutulan bitki örneklerinden 10 gr alınarak 100 ml diklorometan:metanol içerisinde sochlet cihazı yardımıyla 

içerikleri ekstrakte edilmiştir. Çözücünün tamamen uçması için ekstrakt 50 °C’de rotary evaporatörde evapore 

edildi (5-10 ml hacime kadar). Elde edilen çökelti 10ml steril % 0,9 NaCl çözeltisi ile 5dk. 3000rpm santrifüj 

edilerek yıkandıktan sonra üst faz uzaklaştırıldı ve kalıntı DMSO içerisinde çözülerek ekstraksiyon işlemi 

tamamlanmıştır. Ekstraktlar antiquorum sensing ve antibiyofilm  aktiviteleri yönünden teste tabi tutulacağı zaman, 

0.5-2 mg/ml bir konsantrasyonda DMSO içinde çözüldü ve 0.45 µm’lik milipor filtrelerden geçirildikten sonra 

küçük hacimlere bölünerek +4 ºC’de saklandı (Betoni ve ark., 2006; Economou ve ark., 1991; Moon ve ark., 

2001 ). 

 

2.3 Test Mikroorganizmalar ve Gelişme Şartları 

2.3.1. Bakteri Suşları ve Üretim Koşulları 

 

Çalışma kapsamında kullanılan Escherichia coli ATCC 25922, Enterococcus faecalis ATCC 

29212, Pseudomonas aeruginosa PA01, Proteus mirabilis, Klebsiella pneumoniae ATCC 700603  gibi 

patojen bakterilerdir. Antiquorum sensing araştırmaları için ise Chromobacterium violaceum 

(Chromobacterium violaceum CVO26; Biyosensör, Chromobacterium violaceum 31532; Pozitif 

Kontrol, Chromobacterium violaceum 12472; Yabanıl Tip) türleri Bu biyosensör suşlar Prof. Dr. Robert 

Mclean (Department of Biology, Texas State University, USA) tarafından çalışmada kullanılmak üzere 

gönderilmiştir.  Bu suşların 0,5 Mc Farland (1,5x108)   bulanıklık ölçütü esas alınarak bakteri 

süspansiyonları hazırlanmıştır. Patojen bakteriler için Brain Heart Infusion Broth besiyeri ile koyun kanlı 

hazır besiyeri kullanılmıştır ve 37˚C gibi ortam sıcaklığında 24 saat üremeleri sağlanmıştır. 

 

2.4. Bitki Ekstraktlarının Antibiyofilm Aktivitesi Belirlenmesi: 

 

Antibiyofilm aktivitesinin belirlenmesi sırasında bakteriler için Brain Heart Infusion Broth (BHI) 

besiyeri kullanılmıştır. BHI besiyerlerine 106 cfu/ml test edilecek mikroorganizma süspansiyonu eklenip 

uygun sıcaklıklarda ve sürede üremeleri sağlanmıştır. Ardından, 24 kuyucuklu polistren plakalarda 

patojen bakteri türleri için BHI besiyerlerinde 800 µl, üretilen  kültürlerden 100 µl, ve ekstraktlardan 100 

µl eklenerek 48 saat boyunca 370C’de inkübasyona bırakılmıştır. İnkübasyonun ardında plakalar 1xPBS 

ile yıkanıp ve 65 0C’de kurutulduktan sonra kristal viyole ile boyanmıştır. Boyama işleminin ardından 

plaklar 3 kez distile su ile yıkandıktan sonra oluşan biyofilm tabakası %30’luk asetik asit çözeltisi ile 

çözdürülmüştür.  Sonuçlar 595 nm’de spektrofotometrede okunarak değerlendirilmiştir.  Bütün deneyler 

üç kez tekrarlanacak şekilde planlanmıştır (Alem ve Douglas, 2004; Hetrick ve ark., 2009 ). 

 

2.5. Bitki ekstraktlarının Anti-Quorum Sensing Aktivite Çalışmaları 

 

2.5.1. Anti-quorum Sensing Disk Difüzyon Testi 

 

30˚C’de 18 saat üretilen C .violaceum 026 biyosensör suşu kültür bulanıklığı 0.5’e (108 cfu/ml) 

göre ayarlandıktan sonra, agar difüzyon testi için; %0.9 agar, 100µl C. violaceum 026 ve 50µl C6-HSL 
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ekstraktı bulunan LB besiyeri katılaştığında 4mm genişliğinde diskler 20µl Taraxacum ekstraktı 

emdirilmiş diskler yerleştirilmiştir ve 30˚C’de 48 saat inkübasyona bırakılan petrilerde oluşan zon 

çaplarına göre yorum yapılmıştır (Borges ve ark., 2014; Jha ve ark., 2013; Khan ve ark., 2009; Zahin ve 

ark., 2010 ) . 

 

2.5.2. Anti-Quorum Sensing Aktivitenin Spektrofotometrik Ölçümü 

 

Hazırlanan bitki ekstraktı ependorf tüplere eklenir. İnkübasyon sonucunda oluşan viyolasin 

pigment miktarı spektrofotometrede 585nm‘de ölçülerek anti-quorum sensing aktivitesi saptanmıştır. 

  

2.5.2.1. Viyolasin Pigment İzolasyonu 

 

Sıvı kültürden viyolasin pigmenti ekstraksiyonu Blosser ve Gray‘in önerdiği şekilde yapılacaktır 

(Blosser ve Gray, 2000 ). 15 saat’lik Chromobacterium violaceum 026 veya Chromobacterium 

violaceum ATCC 12472’nin 20ml LB besi yerindeki taze kültüründen 100µl alınarak 1ml LB besi yerine 

inoküle edilecektir. 30ºC’de 24 saat inkübasyona bırakılan kültür vorteks ile karıştırılıp ve bu tüpten 

200µl kültür alınıp 1,5ml ependorf tüpe aktarılır. Hücrenin parçalanması için üzerine 200µl %10 sodyum 

dodesil sülfat (SDS) çözeltisi eklenip 5 dakika vortekslenecek ve 5 dakika oda sıcaklığında 

bekletilecektir. Viyolasin pigmenti izolasyonu için suyla doyurulmuş butanol 900µl (50ml n-butanol + 

10ml distile su) olarak tüpe eklenip ve 5 saniye vortekslenecektir. Daha sonra 10.000rpm’de 5 dakika 

santrifüj edilir. Üstteki faz yeni bir tüpe aktarılarak 585 nm’de mikroplate spektrofotometre’ de okunup 

viyolasin miktarı tespit edilecektir (Choo ve ark., 2006 ).  

 

3. SONUÇ  

Çalışma sonuçlarına göre, Taraxacum officinale’nin diklometan:metanol ekstraktı, birçok gram-

negatif patojenik bakterinin kullandığı iletişim molekülü olan C6-HSL üzerinde etkilidir. Dolayısıyla T. 

officinale ‘nin bu ekstraktı bakteriyel iletişimin engellenmesi ile antimikrobiyal çalışmalara yeni bir bakış 

açısı getirebilir. Disk difüzyon testi ile oluşan zonlar T. officinale ekstraktının C6-HSL sinyal molekülünü 

inhibe ederek viyolasin pigment üretimini etkilediğini göstermektedir (Şekil 1). 0.5-2 mg/ml bir 

konsantrasyonda hazırlanan ekstraktın ön denemeler sonucunda antimikrobiyal etkisi olmayan en yüksek 

konsantrasyonu olan 2mg/mL’lik konsantrasyonu antiquorum sensing ve antibiyofilm çalışmalarında 

kullanılmıştır ayrıca bu konsantrasyon antioksidan konsantrasyonu da yüksek olduğu düşünülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1 : T. officinale ekstraktının anti-quorum sensing etkisi (DMSO kontrol grubudur) 
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Elde edilen veriler doğrultusunda, bakterinin üremesinin mi yoksa sinyal molekülünün inhibisyonu 

ile mi gerçekleştiğini anlamak adına ek olarak viyolasin pigment ekstraksiyonu gerçekleştirilmiştir. 

Sonuçta bakteri üremesinin inhibe olmadığı sinyal molekülü inhibisyonundan kaynaklı zon çapı oluştuğu 

saptanmıştır (Şekil 2).  

 
Şekil 2: Chromobacterium violaceum CV026'da viyolasin üretiminin inhibisyonu 

 

C. violaceum 026 biyosensör suşu ortamda iletişim molekülü olan C6-AHL varlığında viyolasin 

pigmentini üretmekte ve bu üretim quorum sensing denen bakteriyel iletişim mekanizması ile 

düzenlenmektedir. Bilindiği gibi C6-AHL birçok Gram negatif patojen (Pseudomonas aeruginosa, E.coli 

gibi) bakteri tarafından iletişim molekülü olarak kullanılmaktadır. Disk difüzyon testinin sonuçlarıyla 

doğru orantılı olarak Taraxacum officinale ekstraktının türüne göre farklı olmakla birlikte viyolasin 

pigment üretimi azalmakta diğer bir ifade ile T. officinale ekstraktı bakteriyel iletişim sistemini inhibe 

etmektedir. Metanol: diklorometan ekstraktının ise daha yüksek olduğu saptanmıştır. Geleneksel 

tedavide halk tarafından bu bitkiden yararlanılması birçok tedavide kullanılabileceğini göstermiştir. 

Taraxacum officinale ile yapılan çalışmalar incelendiğinde bu bitkinin antimikrobial aktivitesinden tutun 

da kanser araştırmalarına kadar birçok alanda araştırma mevcuttur. P. aeruginosa PA01 suşu üzerinde 

yapılan swarming ve swimming hareket inbisiyonu incelendiğinde ise T. officinale ekstraktının bu 

hareketleri engellediği görülmüştür. Yapılan pek çok çalışma; P. aeruginosa’nın bu hareket yeteneği ile 

her ortama adapte olabileceğini, koloni oluşturabileceğini ve yayılabileceğini göstermektedir. Sözü 

edilen bu hareket mekanizmasıda quorum sensing sistemi ile düzenlenmektedir.  

 
Şekil 3. Taraxacum officinale bitkisinin diklorometan:metanol çözücüsünden elde edilen ekstraktının 

bakterilerin biyofilm yetenekleri üzerine etkisi 
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Bu ekstrakt önemli ölçüde P. mirabilis, E. coli, E. faecalis, Pseudomonas aeruginosa PAO1 ve Klebsiella 

pneumoniae’nın biyofilm oluşumunu sırasıyla %81, 79, 71, 70, 65 azaltmıştır. Biyofilm oluşumunda farklılığa 

görülen farklılık bakterilerin sahip olduğu sinyal moleküllerindeki farklılıklatan ileri gelmektedir. Şekil 3’de elde 

edilen sonuçlar bu durumu desteklemektedir.  

4. TARTIŞMA 

Biyosensör bakterilerle yapılan çalışmalar patojen bakteriler üzerine yoğunlaşılmış olmakla 

birlikte günümüzde tarımdan, sağlık endüstrisine ve gıda endüstrisi’ne kadar birçok alanda 

yapılmaktadır. Bitki büyümesine etki eden bir patojen olan Pseudomonas putida WCS358’nın sinyal 

moleküllerini başta C. violaceum 026 olmak üzere birçok biyosensör bakteri aracılığıyla saptanmış ve 

iletişim molekülleri üzerine diketopiperazin bileşiğinin etkili olduğu gösterilen çalışma; sensör 

bakterilerle yaptığımız sinyal molekülü inhibisyonu bulgularımızı da desteklemektedir. Buradaki 

farklılık T. officinale ekstraktın içeriğinin tam olarak aydınlatılmamış olmasıdır (Degrassi ve ark., 2002 ). 

Bu konuda yapılan başka çalışmalar da mevcuttur. Örneğin Caenorhabditis elegans üzerinde Yersinia 

pseudotuberculosis türünün oluşturduğu biyofilmin içeriğindeki sinyal moleküllerinin tespit edildiği ve 

toprak solucanının bu molekülleri etkisizleştirme mekanizmalarının genetik olarak nasıl düzenlendiği 

aydınlatılan çalışmada bizim çalışmamızdaki biyofilm oluşum inhibisyonu deneylerinden elde edilen 

verilere benzer sonuçlar elde edilmiştir (Atkinson ve ark., 2011 ). Yapılan çalışmalar bakteriler ile sınırlı 

değildir, benzer çalışmalar algler üzerinde de gerçekleştirilmiştir. Rivas ve ark., tek hücreli mikroalg olan 

Botryococcus braunii‘ nin gelişiminde etkili olan bakteriyel biyofilmde Pseudomonas sp. ve Rhizobium 

sp. türlerinin ürettikleri C4-AHL ve C6-AHL moleküllerinin varlığının önemini vurgulamışlardır (Rivas 

ve ark., 2010 ). O halde, sinyal molekülünün varlığı biyofilm oluşumunda farklılığa sebep olmaktadır. 

Şekil 3’de elde edilen sonuçlar bu durumu desteklemektedir. Biyofilm oluşumu yüzey farklılığına göre 

de değişiklik göstermektedir. Çalışmamızda biyofilm oluşumu için standart deney yüzeyi olan polistren 

tabaka yüzeyi kullanılmıştır, fakat bazı çalışmalarda nitroselüloz membranlarda yüzey olarak 

kullanılmaktadır. Enterik bakteriler alt üriner sistem enfeksiyonlarına sebep olan yaygın bakteri 

türleridir. Örneğin; idrar yolu enfeksiyonuna neden olan üriner kateter kaynaklı Acinetobacter türlerinin 

farklı yüzeylerde biyofilm oluşturma yeteneklerini ışık mikroskobu, floresans mikroskobu ve taramalı 

elektron mikroskobu ile araştırmışlar ve çalışma sonucunda bu bakterilerin üriner kateterler üzerinde 

yüksek oranda biyofilm oluşturabildiklerini saptamışlardır (Pour ve ark., 2011 ). Antibakteriyel ajanlara 

karşı patojen bakterilerin direnç kazanması hem tedavilerin yanlış uygulanmasına dolayısıyla tedavi 

sürecinin uzamasına hem de büyük ekonomik kayıplara neden olmaktadır. Aynı zamanda antibakteriyel 

ajanların canlı bünyesine de çok büyük yan etkileri olmaktadır.  Bakteriyel iletişim kesilmesine yönelik 

yapılan çalışmalar sayesinde bakteriler kullanılan moleküllere direnç geliştiremeyecek dolayısıyla 

hastaların tedavi olanakları artacaktır. Bu araştırma göstermektedir ki T. officinale ekstraktının anti-

quorum sensing aktivitesi söz konusudur ve C6-HSL gibi Gram negatif patojen bakteriler tarafından 

sıklıkla kullanılan bakteriyel iletişim molekülü bu yolla engellenmektedir. 
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Abstract 

For years airfoils designed for aircrafts had been used in wind turbine blades. Aircraft airfoils provide high lift 

force, on the other hand they are subjected to relatively high drag force. In this study, two different NREL (National 

Renewable Energy Laboratory) S-series airfoils, S826 and S809 which are specifically designed for wind turbine 

blades have been investigated by computational fluid dynamics (CFD) simulations. S826 and S809 are of low drag 

coefficient and can maintain relatively high lift force within a broad range of angle of attack (AoA). Airfoil 

characteristics have importance in the design stage of wind turbine rotors. Some turbine pre-design tools, such as 

blade element momentum method, utilize aerodynamic coefficients. For numerical flow analyses of the airfoils, 

RANS and URANS solvers of Fluent software which are based on control volume method have been employed. 

k- SST model has been used as turbulence model. This model requires high mesh resolution and therefore it is 

computationally costly. Despite this disadvantage, k- SST model is successful in prediction of highly separated 

flow features. For this reason, this model is recently employed for flow analyses and design of turbo machines. 

Within normal operating regions of the airfoils (before stall region), numerical predictions of aerodynamic 

characteristics have quantitatively agreed very well with the experimental results in our study. Even in stall region, 

CFD predicted AoA versus lift and drag coefficient profiles qualitatively very well. For the S809 airfoil study, 

deviation of numerical results with respect to experimental results is less for transition k- SST model compared 

to the k- SST model. For the airfoil S826, 3D unsteady numerical analyses provided excellent agreement with 

experimental data in stall region. Velocity, vorticity, pressure fields in the plane and wall shear stress profiles over 

the airfoil are investigated in detail by post-processing CFD solutions. Such a study would had been needed great 

time and measurement systems to carry out experimentally. 

Key Words: Wind Energy, Turbine Blade, Airfoil, Aerodynamic Coefficients, Computational Fluid Dynamics 

 

1. INTRODUCTION 

Airfoils form the blade profiles of turbo machines in order to transfer energy between turbomachinery shaft and 

fluid. Their design geometry differs considerably depending on the application area. For instance, gas turbine 

blades are of large curvature compared to the blades of an axial air fan. Airfoils, such as the NACA series, designed 

for aircraft, were previously used on wind turbine blades. However, they are relatively thin and have relatively big 

curvature to produce high lift. On the other hand, structural features of wind turbine blades may be critical part 

due to long service life expectation. They are experienced bending moment, alternating wind load due to changing 

weather conditions in short times. Flapping motions of the blades due to stall conditions can arise. Low drag and 

calm vortical pattern in stall conditions are highly desirable in wind turbine applications. Today, wind turbines can 

produce the required rotational force with an increase in the rotational speed of the rotor, so that the relative wind 

speed is high to produce a larger lifting force. Since the interaction between the blades of conventional horizontal 

axis wind turbines is weak, they can be operated with a high tip-speed-ratio. For past few decades, airfoil profiles 

specific for wind turbines started to be designed by several institutions such as NREL, RisØ and Delft 

(Mamadaminov, 2015). These new generation airfoils of wind turbines are thicker and have relatively small 

camber. Their profile drag is low even in stall conditions and they have docile stall behaviour arising due to highly 

separated flow over suction surface. Moreover Reynolds (Re) numbers of wind turbine blades are considered to 

be low against very high Re numbers of aircraft wings. For this reason, flow character around wind turbine airfoil 

differs. First part of the wind turbine airfoil may have laminar wind flow depending on upstream conditions. 

Therefore they are more prone to separate compared to the aircraft wings.  
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In this study, aerodynamic characteristics of two airfoils used in wind turbines are investigated by CFD analyses.  

k- SST turbulence model which is known to be successful in adverse pressure gradient flows and more 

importantly in separated flows. Aerodynamic coefficients and pressure profiles are compared with experimental 

data in literature to test CFD prediction. CFD results are discussed based on velocity, vorticity contours and wall 

shear stress profiles.  

 

2. NUMERICAL MODEL 

In this study, aerodynamic characteristics of S826 and S809 airfoils shown in Figure 1 were investigated. Both 

airfoils are currently used to form wind turbine blades. Computational mesh is only depicted for S826 in Figure 2, 

the structure is similar for S809. Computational mesh was generated by Ansys Meshing software. High quality 

unstructured, low aspect ratio and low skewness quad mesh elements were generated for both. To avoid high 

aspect ratio cells anywhere in the domain, structured quad meshing was not preferred. Velocity components are 

specified at the boundary named far field to set AoA. Computational domain is constructed to expand in stream 

wise direction to eliminate the possibility of flow disturbance at far field due to existence of airfoil and due to 

changing flow direction for different AoAs. Atmospheric pressure is set at outlet boundary.   

CFD analyses were carried out by Ansys Fluent software which employs finite volume method to discretize 

governing equations of turbulent flow. k- SST model which is known to be capable of predicting flow separation 

successfully in adverse pressure gradient flows was used for both airfoils (Menter, 1992). k- SST model is 

insensitive to free stream turbulence values of k and  which are named as turbulent kinetic energy and specific 

dissipation rate, respectively. k- SST model applies standard k- model in half of viscous sublayer and gradually 

changes to k- model in high Re number flow region. It is able to consider transport of principal shear stress in 

adverse pressure boundary layer flows (Menter, 1992; Ansys Fluent Theory Guide, 2016). k- SST turbulence 

model is one of the two-equation turbulence models from family of Reynolds Averaged Navier Stokes (RANS) 

solvers. Due to its highly desirable features, this model has recently been widely employed in turbomachinery 

design and analysis. Though this model requires high mesh resolution compared to the other RANS models, it is 

still not computationally costly against Large Eddy Simulation and Detached Eddy Simulation turbulence models 

which are unsteady and large eddy resolving turbulence formulations. 

    

 

 
Figure 1. S826 (top) and S809 (bottom) airfoils 

 

 

2.1 Airfoil S826  

For verification of CFD analyses of S826, experimental study of (Sarlak et al., 2014) was the guidance. CFD 

analyses were performed for the same Re number of experiments which is 105. These relatively low Re numbers 

are encountered in model scale wind turbines. Chord length of the airfoil and free stream velocity are 0.1 m and 

15 m/s, respectively. 2D steady and 3D unsteady CFD simulations were run for S826. The number of mesh, y+ 

value, average skewness and average aspect ratio are 1405691, 0.5, 0.04, and 1.1 for 2D mesh structure, 

respectively. The same parameters for 3D mesh structure are 1371630, 8, 0.12, and 3.5 in the same order. To avoid 

severe computational cost, y+ value for 3D mesh was relatively large compared to the 2D mesh. In 3D mesh, span 

of the airfoil was 0.03 m and symmetry boundary condition was applied to both boundary faces in z-direction. 
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Figure 2. Computational domain (left) and mesh structure around the airfoil (right) for S826 

 

For 2D steady CFD analyses, incompressible flow was solved by pressure based solver. SIMPLE algorithm was 

used for velocity-pressure coupling. Second order accurate formulations were employed for all discretizated 

equations. In 3D unsteady analyses, PISO algorithm was employed for velocity-pressure coupling. Time step was 

10-3 s and 50 iterations were performed for each time step. Implicit first order accurate discretization scheme was 

applied for time advancement. k- SST turbulence model was employed for 2D steady and 3D unsteady 

simulations. 

2.2 Airfoil S809 

CFD analyses were carried out based on experimental study of (Somers, 1997) in which S809 characteristics 

depending on Re number were investigated in great detail. For validation of numerical model, experimental study 

performed for Re=106 was mimicked. Free stream velocity is 24.35 m/s and chord length of the airfoil is 0.6 m. 

Solver parameters and discretization order were the same with 2D steady CFD analyses of S826. Number of mesh 

elements in the domain is 187303. Average y+ value over the airfoil surface was 3.2. Before starting CFD analyses 

for different AoAs, a grid convergence study was conducted. The results of this study are given in Figure 3. As of 

187303 cells, the change in coefficients are not remarkable. 

  

Figure 3. Grid convergence study for lift coefficient (left) and drag coefficient (right) at AoA=10.2o for the 

airfoil S809 
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Transition k- SST (also known as the -Re model) was also used in CFD analyses of S809. In our study, the 

prediction of this turbulence model was better than k- SST in terms of aerodynamic coefficients (CL and CD). 

Since smooth pressure coefficient and shear stress profiles over the airfoil were more helpful to present and discuss 

the flow field variables, the results of k- SST are given in this study. 

Transition k- SST is a four equation RANS turbulence model. These equations are k, , the intermittency and 

one for the transition onset criteria in terms of Re number of momentum thickness (Ansys Fluent Theory Guide, 

2016). All RANS equations except turbulence models considering transition assumes the flow field to be turbulent, 

however in reality, flow approaching the airfoil may be laminar. The flow character over the airfoil can be 

substantially different between the two and as a result CFD computations can give too different results. Laminar 

boundary layers are more prone to separate due to its low momentum. These conditions are not incommon flow 

around the blades of wind turbines. For this reason, turbulators are mounted near the leading edge of the blades in 

order to trigger turbulence earlier. As a result of increasing flow stream momentum in boundary layer, separation 

occurs at a downstream location and stall angle increases. Several researchers reported that they predicted 

successful flow field features around airfoils and turbine blades by use of turbulence models including capability 

laminar-turbulence transition (Langtry and Menter, 2005; Langtry, Gola and Menter, 2006; Aranake, 

Lakshminarayan and Duraisamy, 2012).  

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

3.2. Airfoil S826 

High resolution of 2D mesh provided very good agreement with experimental aerodynamic coefficients before 

stall (Figure 4). In pre-stall conditions, flow is almost steady in the mean, thus 2D plane motion was representative 

of the flow. However, after the stall angle of 9o, neither 2D computations predicted correct coefficients nor did 

they gave qualitative agreement with experimental data. For this reason, it was decided to conduct 3D steady 

computations first. But results for aerodynamic coefficients was not satisfactory (CFD results are not presented 

here). Therefore, at the final choice, 3D unsteady CFD computations were carried out for selected AoAs. The 

agreement is superior after the stall angle in the separated region where unsteady vortices arise. This means that 

unsteady nature of flow was well captured. In unsteady 3D computations, the fluid motion in the third axis can be 

taken into account and temporal variation of turbulent quantities can be estimated. Though computational cost is 

large in 3D unsteady computations, flow patterns in separated region is invaluable to understand stall conditions 

of airfoil profiles and quantify time dependent forces and moments acting on the airfoils. As airfoils are known to 

form blade profiles of various energy producing (wind turbine, gas turbine blades etc) and energy consuming 

(pump, fan blades etc) devices. 3D unsteady computations are not as successful as 2D computations in pre-stall 

region as seen in Figure 4 possibly due to relatively coarser mesh of 3D computations.  
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Figure 4. AoA versus lift and drag coefficients for S826 

 

As the AoA increased, separation point shifted to the leading edge of the airfoil. This in turn caused vortices in the 

rear side of the airfoil suction surface (Figure 5). Due to severe separation for stall angles as seen in Figure 5c and 

5d, air velocity decreased considerably on the top surface of the airfoil and pressure increased. As a result, lift 

force reduced and drag increased with reduced momentum at the trailing edge side. Since flow field is unsteady in 

stall region, the instantaneous pictures of velocity contours are depicted in Figure 5. A large separated region of 

flow implies high turbulence intensity, fatigue loads on the blades due to arising oscillatory forces and moments. 

This highly unsteady turbulence flow structures decrease air flow quality behind wind turbines (wake region). And 

this leads a barrier for the incoming flow and reduce efficiency of wind turbines. On the other hand, disturbed flow 

deteriorates efficiencies of turbines in the downstream in a wind farm. 

Instantaneous 3D vortex pattern for AoA of 15o is shown in Figure 6. This picture verifies the 3D nature of the 

stalled flow with changing pattern in z-direction. 

As a result of separation at high AoAs, vorticity decreased over the airfoil walls and caused the formation of dead 

flow zones which is identified by low velocity and recirculating flow region (Figure 7). A decrease in vorticity 

magnitude means that the velocity gradient is also reduced and that the fluid particles cannot adhere sufficiently 

to the airfoil surface. Vorticity contours are an alternative way to predict the flow separation point on the airfoil 

surface.  
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(c) AoA=15o       (d) AoA=20o  

Figure 5. Velocity contours around airfoil 826. 2D steady CFD results for a) and b).                                            

3D unsteady CFD results for c) and d) (snaphots). 

 

Figure 6. 3D vortex pattern for AoA of 15o (snapshot) 

      
 (a) AoA=6o      (b) AoA=8o  

     
   (c) AoA=15o                    (d) AoA=20o  

Figure 7. Vorticity contours around airfoil 826. 
 

3.2. Airfoil S809 

Lift and drag coefficients as a function of AoA are depicted in Figure 8 for comparison with experimental data. 

S809 is of gentle stall behaviour. That is, in stall conditions unsteady flow nature of vortices is not severe up to 

relatively high AoAs. Stall angle is the angle for which lift coefficient makes a peak and drag starts to rise steeper. 

According to this definition, S809 has two stall angles. First is around 9o and second is around 15o. 9 degree is the 
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early stall angle and separated flow occupy relatively small region over the airfoil based on CFD results (not shown 

here). Lift coefficient tends to increase again after AoA=11o, on the other hand drag coefficient has continuous 

rise based on experimental data. This gentle stall behaviour is highly desirable for wind turbine operations, since 

operating AoA of the blades can skip to stall angle due to abruptly changing weather conditions. As a result, 

unsteady flow structures in violent stall conditions can cause fatigue loads on the turbine blades.  

CFD solutions are in very good agreement with experiments before the stall angle. After the early stall angle, CFD 

predicted larger values for CL and lower values for CD. While the deviation is almost constant in lift coefficient, 

diverging in drag coefficient. Though 2D steady CFD solution could not capture the stall angle definitely, increase 

rate in CL and CD changed suddenly after the first stall angle as a sign of larger separated area on the top of the 

airfoil surface. Lift and drag curves produced by CFD showed qualitative agreement in stall region nonetheless. 

Based on the discussion for S826, it is believed that 2D steady solution is lacking in stall conditions due to 3D 

unsteady nature of flow. 

Pressure coefficient (Cp) distribution around the airfoil S809 is depicted for AoAs of 8.2o, 10.2o, 14.2o, and 18.2o 

in Figure 9. While negative values of Cp are for suction surface, positive values are for pressure surface of the 

airfoil. The area between curves is a measure of the magnitude of the lift coefficient (CL). This airfoil produces 

most of the lift force in the first half part of the chord where the airfoil thickness is large. Steep pressure decrease 

in the vicinity of leading edge on the suction surface is a result of large velocity in that region for high AoAs. Then 

pressure starts to rise again as a result of decrease in velocity. Before the stall angle (AoA9o), pressure magnitude 

on the suction and pressure side of the airfoil become atmospheric pressure again at the trailing edge. On the other 

hand, after the stall angle, flow separation occurs at somewhere over the suction surface and recirculating flow 

region arises in the rear part of the airfoil. Magnitude of velocity drops and pressure increase after separation point. 

Due to this phenomena, slop of the lift coefficient versus AoA curve decreases suddenly, or even lift coefficient 

drops. Flat pressure distribution is an indication of existence of flow separation over the airfoil. Except AoA of 

8.2o, flow separation occurs for all AoAs based on experimental results in Figure 9. Dimensionless location x/c of 

separation point for AoAs of 10.2o, 14.2o, and 18.2o is 0.6, 0.5, and 0.3, respectively. Prediction of CFD is excellent 

before stall and quite good after stall except AoA of 18.2 for which the CFD result is optimistic for the point of 

view lift coefficient. Cp distribution produced by CFD showed better match than aerodynamic coefficients (CL and 

CD). 

 

Figure 8. Comparison of experimental and CFD analyses. AoA versus lift coefficient CL (left) and drag 

coefficient CD (right) of S809 

One of the indication of separation over suction surfaces of airfoils is very small wall shear stresses as seen in 

Figure 10 for AoA of 14.2o. Separation point is located at the middle of the airfoil suction surface verifying Cp 

values measured in experiments and predicted by CFD. Post processing of the software gives wall stresses in 

positive magnitude, however velocity vectors in rear part of the airfoils in Figure 10 indicates swirling flow due 
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to separation. Therefore, the wall shear stress must be reversed as a negative sign. The small wall shear stress 

values in this region imply low speed and small velocity gradients in the recirculation zone. 

  

Figure 9. Pressure coefficient around airfoil S809 for AoA=8.2o and 10.2o 

 

  

Figure 9. (continued) Pressure coefficient around airfoil S809 for AoA=14.2o, and 18.2o 
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Figure 10. Shear stress distribution over S809 (left) and velocity vectors (right) at the rear part of S809  

 

4. CONCLUSION  

Conclusions with respect to the results and discussions is summarized below. 

 CFD is an invaluable tool for aerodynamic performance prediction of airfoils. 

 2D CFD analyses provided very good results for aerodynamic coefficients before stall angle. 

 3D unsteady CFD analyses are highly desirable to estimate unsteady 3D flow features over the airfoil after 

the stall angle. Even a medium resolution mesh can give much more accurate results than 2D steady 

computations with fine mesh. 

 Due to relatively low Re number flow around the wind turbine blades, use of turbulence models which 

consider laminar-turbulence transition are necessary for wind turbine flow analyses.  

 Low skewness and low aspect ratio mesh, large enough computational domain are needed to obtain 

accurate results in CFD computations. 

 Tough high mesh resolution requirement and computational time, last decade k- SST turbulence model 

has been employed in turbomachinery in great extent both in industry and academia. 

 Recommended range of y+ is between 1 and maximum of 15 for satisfactory agreement with experiments. 
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Özet 

Bu çalışmada, biyolojik aktivite özelliği bilinen ve uzun yıllardır çalışılan iminooksim moleküllerinin DNA ile 

etkileşimi ve substituent etkisi incelenmiştir. Bu kapsamda, ilk olarak referans olarak seçilen bir iminooksim 

molekülü üzerinden konformasyon çalışmaları yapılmış ve en uygun geometrideki molekül belirlenmiştir. Daha 

sonra, seçilen 32 farklı iminooksim molekülünün B3LYP/6-311++G(d,p) yöntem ve taban kümesinde 

optimizasyonları yapılmıştır. Bu moleküllerin DNA ile etkileşimleri Autodock vina programı yardımıyla 

incelenmiştir. Doking çalışmaları sonucunda, DNA ile en iyi kenetlemeyi gerçekleştiren molekülün sülfonil grubu 

içeren yapı olduğu belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: İminooksim, Biyolojik aktivite, Yoğunluk fonksiyon kuramı, Moleküler docking 

 

 

1. GİRİŞ 

İminooksim molekülleri yapısında imin ve oksim grubunu beraber bulunduran moleküllerdir (Maekawa ve ark. 

1999). Karbonil oksimlerin primer aminler ile reaksiyonundan elde edilirler. Genel yapısı Şekil 1’ de verilen 

iminooksim molekülleri, yapısında heteroatomlara sahip olmasından ve imin ile oksim grupları arasındaki tekli 

bağın kolayca dönebilmesinden dolayı yüksek biyolojik aktivite özelliğine sahiptirler (Hambley ve ark. 2000). 

Sudaki çözünürlüklerinin az olması gibi dezavantajlara sahip olan bu tür moleküllerin bu dezavantajları giderilerek 

biyolojik aktif özellikleri artırıldığında ilaç olarak kullanılabilirler. Bu nedenle farklı substitue gruplara sahip 

iminooksim moleküllerinin DNA ile etkileşimlerinin incelenmesi önemlidir. 

 

 
Şekil 1. İminooksim moleküllerinin genel yapısı 

  

Diğer taraftan, özellikle ilaç denemelerinin maliyeti oldukça yüksektir ve sentez aşamaları oldukça zaman 

almaktadır. Bu nedenle moleküllerin öncesinde modellenerek, özelliklerinin incelenmesi ve özellikleri beklenen 

değerin üzerinde olan sentezlerin üzerine yoğunlaşılması önemlidir. Ayrıca, son yıllarda Yoğunluk Fonksiyon 

Kuramı, autodock vina gibi programların geliştirilmesi, bilgisayar biliminin hızla ilerlemesi, bu alana olan ilgiyi 

de artırmaktadır. Bu nedenle, bu çalışmada bazı substitue iminooksim molekülleri modellenmiştir. Modellenen 

moleküllerin konformasyon ve optimizasyon çalışmaları B3LYP/6-311++G(d,p) yöntem ve taban kümesinde 

yapılarak en uygun geometrileri belirlenmiştir. Bu moleküllerin uygun B-DNA molekülü (PDB no = 1BNA) ile 

docking çalışmaları Autodock vina programı ile yapılarak bağlanma enerjileri belirlenmiş, subsituent etkisi 

incelenmiştir. DNA ile etkileşimin kuvvetinde etkili olan parametre araştırılmıştır.  
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2. MATERYAL VE METOD 

Bu çalışmada, moleküllerin en uygun geometrilerinin belirlenmesinde ve konformasyon çalışmalarında yoğunluk 

fonksiyon kuramı (YFK), B3LYP metodu ile birlikte kullanılmıştır (Becke, 1993). Taban küme olarak ise 6-

311++G(d,p) seçilmiştir. Çalışmanın ilk basamağında, referans olarak seçilen molekülün N-C-C-N atomları 

arasındaki torsiyon açısı -180 ile +180 arasında 10’ar derece artırılarak enerji profili taraması yapılmıştır. 

Konformasyon çalışması sonucunda elde edilen en düşük enerjili molekül B3LYP/6-311++G(d,p) yöntem ve 

taban kümesinde tekrar optimize edilerek en uygun geometri belirlenmiştir. Bu referans molekülün dihedral açısı 

değeri seçilerek diğer 31 molekülde aynı yöntem ve taban kümesinde optimize edilmiştir. Optimize molekül 

yapıların frekans hesaplamaları da yapılarak moleküllerin en uygun geometride optimize oldukları doğrulanmıştır 

(negatif frekans değerinde titreşim kipi gözlenmemiştir). Moleküler docking çalışmalarında optimize molekül 

parametreleri kullanılmıştır. YFK hesaplamalarında Gaussian 09 paket programı (Frisch ve ark. 2009) ve HP Z240 

model iş istasyonu kullanılmıştır. Hesaplamalarda kullanılan 32 molekül Şekil 2’ de özetlenmiştir. 

Moleküler docking çalışmalarında autodock vina programı kullanılmıştır. Kullanılan DNA molekülünün kristal 

yapısı protein data bank (PDB)’ tan indirilmiştir. Kullanılan DNA nın PDB no su 1BNA’ dır. YFK hesaplamaları 

sonucunda elde edilen geometriler .mol2 uzantılı dosyada kaydedilmiştir. DNA ve moleküllerin .pdbqt uzantılı 

dosyalar haline çevrilmesi autodock programı ile yapılmıştır. Her bir molekül için 9 farklı konformerdeki 

bağlanma türleri incelenmiş, en uygun bağlanma türü belirlenmiştir (RMSD < 2 Å). 

 

 
 

Şekil 2. Hesaplamalarda kullanılan 32 iminooksim molekülü 

 

3. BULGULAR  

Çalışmada biyolojik aktif özellik gösteren tiyokarbozo hidrazin (I) ve karbonil hidrazin (II) içeren toplam 32 farklı 

iminooksim molekülünün kuramsal hesaplamaları yapılmıştır.  Moleküllerin numaralandırılması tiyokarbozo 

hidrazin (I) grubunu içerenler ilk 16 ve karbonil hidrazin (II) grubunu içerenler 17-32 şeklindedir. Hesaplamalarda 

moleküllerin en olası geometrilerinin bulunması için Gaussian 09 ve DNA (PDB no=1BNA) ile etkileşimlerini 

incelemek için ise Autudock/vina programları kullanılmıştır. Referans olarak seçilen bir molekül (tiyokarbozo 

hidrazin molekülünün R ve R grupları sırası ile hidrojen ve fenil içerir) üzerinde konformer çalışması yapılmıştır. 

Molekülün N-C-C-N atomları arasındaki dihedral açı () 10’ar derece değiştirilerek hesaplanan enerjileri grafiğe 
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geçirilerek potansiyel enerji grafiği (PES) oluşturulmuştur. Molekülün döndürme açısı, en olası geometrisine ait 

optimize molekül yapısı ve PES grafiği Şekil 3’ te verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 3. Referans olarak seçilen I-1 molekülüne ait konformer çalışma sonuçları 

 

Hesaplama sonuçlarına göre iminooksim molekülünün oksim ve imin grupları aynı düzlemde olmadığı ve en olası 

geometride  dihedral açısının 10 olduğu belirlenmiştir. Moleküllerin optimizasyon çalışmaları bu molekül 

geometrisi üzerinden yapılmıştır. Moleküllerin optimizasyonu B3LYP/6-311++G(d,p) yöntem ve taban 

kümesinde yapılarak, seçilen bazı moleküllerin optimize yapıları Şekil 4’ te verilmiştir. 

 

 
 

Şekil 4. Seçilmiş bazı iminooksim moleküllerinin optimize yapısı 

 

Optimize edilen moleküllerin her biri ayrı ayrı 1BNA molekülü ile etkileşimleri Autodock/vina programı ile 

hesaplanmıştır. Moleküllerin .pdbqt dosyaları autodock programı ile oluşturulmuştur. Moleküllerin DNA ile en 
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olası etkileşimleri belirlenerek bağlanma enerjileri hesaplanmıştır. Her bir molekül için etkileşim enerjileri Tablo 

1’ de listelenmiştir.  

 

Tablo 1. İminooksim moleküllerin DNA ile bağlanma enerjileri 

 
 

Tablo 1’ deki değerleri incelendiğinde I grubunu içeren 1 nolu molekülün bağlanma enerjisi -25,104 kJ/mol 

hesaplanırken II grubunu içeren 17 nolu molekülün bağlanma enerjisi -27,614 kJ/mol dür. Bu sonuç karbonil 

hidrazin grubunu içeren moleküllerin bağlanma enerjisinin daha yüksek olduğunu göstermektedir. Farklı substitue 

içeren moleküllerin arasında en yüksek bağlanma enerjisi -31,798 kJ/mol ile sülfonil grubu içeren karbonil 

hidrazin molekülünde (29) hesaplanmıştır. Bu molekülün DNA molekülü ile etkileşimini Şekil 5’ te 

görselleştirilmiştir. 
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Şekil 5. 29 nolu iminooksim molekülünün DNA ile etkileşimi 

Şekil 5 incelendiğinde molekülün DNA’nın küçük oluklarına ve guanin-sitozin baz çiftlerinin olduğu bölgeye 

bağlandığı görülmektedir. Ayrıca molekülün DNA ile kararlı bir etkileşimin yapmasında hidrojen bağlarının etkili 

olduğunu görülmektedir. 

 

4. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Referans olarak seçilen bir molekül için konformasyon taraması yapıldı ve molekül için en uygun geometri 

belirlendi. Farklı sübstitüe gruplara sahip 32 farklı molekül YFK/6-311++G(d,p) yöntem ve taban kümesi 

kullanılarak optimize edildi. Optimize edilen her bir molekül Autodock vina programı kullanılarak, 1BNA DNA 

molekülü ile docking hesaplamaları yapıldı. Hesaplama sonuçlarına göre karbonil grubuna sahip (II) moleküllerin 

tiyo grubuna sahip (I) moleküllerden DNA’ya daha iyi kenetlendiği belirlendi. Ayrıca, DNA ile bağlanma enerjisi 

en yüksek olan molekül, -31,798 kJ/mol enerji değeri ile sülfonil grubuna sahip olan moleküldür. Bu sonuç sülfonil 

grubunun varlığı hem çözünürlüğü hem de daha etkili bir bağlanma sahip olduğunu göstermektedir. 
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Bazı II. grup metalleri ile katkılanan hegzagonal yapılı çinko oksit ve çinko sülfür moleküllerinin optik 

özelliklerinin incelenmesi: Orbital yoğunluk analizi 
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Özet 

Bu çalışmada, ilk olarak ZnO ve ZnS moleküllerinin hegzagonal geometride optimizasyonları yoğunluk fonksiyon 

kuramı (YFK)/B3LYP ve sdd taban kümesi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Daha sonra ise optimize geometriler 

üzerinden her bir çinko iyonu yerine II.grup metalleri (Be+2, Ba+2, Ca+2, Sr+2) ilave edilerek aynı yöntem ve taban 

kümede optimizasyonlar yapılmıştır. Moleküllerin elektronik enerjileri ve optik yoğunlukları zamana bağımlı 

yoğunluk fonksiyonu (ZB-YFK) kullanılarak hesaplanmıştır. Hesaplanan band boşluğu, Eg II. Grup 

elementlerinin eklenmesi ile azalırken, azalış miktarı periyodik cetvelde aşağıya doğru inildikçe artmıştır.  

Anahtar Kelimeler: ZnO ve ZnS, Optik yoğunluk analizi, Yoğunluk fonksiyon kuramı, Band boşluğu 

 

1. GİRİŞ 

Çinko oksit (ZnO) ve çinko sülfür (ZnS) II-IV. grup yarı iletken sınıfında yer alan metal oksitlerdir (Ozgur ve ark. 

2005). Endüstriyel olarak kullanım alanına sahip ZnO ve ZnS nanopartikülleri, genel olarak hegzagonal yapıda 

kristallenen nanopartüküllerdir. Bu tür malzemeler, optik, optoelektronik, manyeto-elektronik gibi yüksek verimli 

mavi LED’ler, mikrodalga cihazları gibi birçok alanda kullanılmaktadır (Ohno ve ark. 2002). Bu tür endüstriyel 

kullanıma sahip maddelerin geliştirilmesi önemlidir. Bu tür malzemelere II. Grup metallerinin (Be+2, Ba+2, Ca+2, 

Sr+2) veya I. Sıra geçiş metallerinin (Co+2, Mn+2, Ni+2, Cu+2, Fe+2) ilave edilmesi ile optik özellikleri değiştirilebilir 

(Xiong ve ark. 2009). Son yıllarda bu tür malzemelerin modellenerek kuramsal olarak özelliklerinin incelenmesine 

de literatürde sıkça rastlanmaktadır. Elde edilen hesaplar deneysel değerler ile karşılaştırılarak kuramsal 

hesaplamaların doğruluğu kanıtlanmaktadır (Kaya ve Ertürk, 2018). Bu çalışmada, hegzagonal yapılı ZnO ve ZnS 

molekülleri modellenerek optimizasyonları gerçekleştirilecektir. Ayrıca moleküllere II. Grup metallerinin (Be+2, 

Ba+2, Ca+2, Sr+2) ilave edilerek her bir molekül için elektronik enerjileri hesaplanarak, her bir molekülün optik 

yoğunluk analizi yapılmıştır. Her bir molekülün band boşluğu (Eg) hesaplanarak farklı metallerin ilavesi ile 

değişimleri tartışılmıştır.  

 

2. MATERYAL VE METOD 

Yapılan tüm kuramsal çalışmalar Gaussian 09 paket programı (Frisch ve ark. 2009) kullanılarak HP Z240 model 

iş istasyonu ile yapılmıştır. Katkısız ve katkılı ZnO, ZnS moleküllerin hegzagonal geometrileri YFK/B3LYP 

yöntem (Becke, 1993) ve sdd taban kümesinde yapılmıştır. Elektronik hesaplamalarda ZB-YFK yöntemi ve aynı 

taban küme kullanılmıştır. Moleküllerin çıkış dosyaları gaus view ara yüzey programında görüntülenmiştir.  

 

3. BULGULAR  

Hegzagonal yapılı ZnO ve ZnS molekülleri Zn11O11 ve Zn11S11 molekül kümeleri halinde modellenerek 

YFK/B3LYP yöntem ve sdd taban kümesinde optimize edildi. Her bir metal oksit için birer Zn+2 metal iyonu 

yerine, II. Grup metal iyonları, Be+2, Ba+2, Ca+2, Sr+2 ile yer değiştirilerek yeniden optimize edildi. ZnO molekül 

kümelerinin optimize molekül yapıları Şekil 1’ de verilmiştir.  
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Şekil 1. Katkılı ve katkısız ZnO molekül kümelerinin optimize yapıları 

 

Optimize edilen molekül kümelerinin elektronik enerjileri ve optik yoğunlukları ZB-YFK ve aynı taban kümede 

hesaplanmıştır. Yapılan hesaplama sonucunda ZnO ve ZnS için band boşlukları, Eg sırası ile 2.90 ve 4,78 eV 

olarak hesaplanmıştır. Bu band boşlukları literatürde deneysel olarak 3,27 ve 3,54 eV olarak ölçülmüştür (Ozgur 

ve ark. 2005). ZnO molekül kümelerinin hesaplanan ve deneysel değerleri birbiri ile uyumlu iken ZnS molekül 

kümeleri için hesaplanan band boşluğu deneysel değerden yüksek çıkmıştır. Daha sonra her iki metal oksit için 

her bir Zn+2 iyonu yerine II. grup metal iyonları, Be+2, Ba+2, Ca+2, Sr+2 ile yer değiştirerek hesaplanan band boşluğu 

ve optik yoğunluk değerleri Şekil 2 ve 3’ te resmedilmiştir. Katkı türüne göre band boşluğu değerleri ise Tablo 1’ 

de listelenmiştir.  

 

Şekil 2. Katkılı ve katkısız ZnO molekül kümelerinin optik yoğunluk grafikleri 
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Şekil 3. Katkılı ve katkısız ZnS molekül kümelerinin optik yoğunluk grafikleri  

 

Tablo 1. Katkılı ve katkısız ZnO ve ZnS molekül kümelerinin hesaplanan band boşluğu değerleri 

 

ZnO molekül kümeleri için katkısız ve periyot numarası artışına göre II. Grup metal iyonlarının katılması ile elde 

edilen band boşluğu değerleri sırası ile 2,90, 2,78, 2,73, 2,72 ve 2,59 eV tur. Bu değerler ZnS için ise sırası ile 

4,78, 2,64, 2,59, 2,51 ve 2,41 eV olarak hesaplanmıştır. Her iki metal oksit içinde periyodik cetvelde yukarıdan 

aşağıya doğru inildikçe katkı ile band boşluğu değerlerinin düştüğü hesaplanmıştır.  

 

4. SONUÇ VE TARTIŞMA 

Yapılan bu çalışmada, hegzagonal yapılı Zn11O11ve Zn11S11 molekülleri optimize edildi. Optimize molekül 

yapılarındaki birer Zn+2 metal iyonu yerine sırasıyla Be+2, Mg+2, Ca+2 ve Sr+2 metal iyonları geçirilerek ZB-YFK 

kullanılarak moleküler orbital enerjileri hesaplandı. Çıkış dosyalarından her bir molekül için orbital yoğunluk 

diyagramları çizildi. Hesaplama sonuçlarına göre ZnO ve ZnS için band boşlukları 2,90 ve 4,78 eV olarak 
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hesaplandı. II. Grup elementlerinin periyodik cetvelde artan periyot numaralarına göre band boşluklarının azaldığı 

belirlendi. ZnS hesaplamalarında katkının band boşluğuna daha fazla etki yaptığı belirlendi. 
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Özet 

Peynir farklı türde hayvanların sütlerinden veya karışımlarından farklı yöntemler ve olgunlaşma koşullarında 

üretilen bir süt ürünüdür. Geleneksel peynir üretiminde çoğunlukla çiğ süt kullanılmakta bu da peynirin tat ve 

aromasına önemli katkıda bulunmaktadır. Dünyaca ünlü pek çok peynir çiğ sütten üretilmektedir. Çiğ süt 

bileşiminde, yalnızca sağlığı tehdit eden patojen mikroorganizmaları değil, aynı zamanda peynirde çeşitli 

kusurlara sebep olabilecek ve raf ömrünü kısaltacak mikroorganizmalar da mevcuttur. Dolayısıyla endüstriyel 

üretimde yüksek miktarlarda piyasaya hızlı bir şeklide kaliteli ve güvenli peynirin sunulması ve raflarda yer 

alabilmesi için peynire işlenecek olan sütün bu mikroorganizmalardan arındırılması gerekmektedir. Bu amaçla 

kullanılan en yaygın yöntem süte ısıl işlem uygulamasıdır. Ancak peynire işlenecek olan süte ısıl işlem 

uygulaması, üretimde enzimle pıhtılaşma sorunlarına ilaveten peynirin tat-aroma, yapı kusurları ve randımanında 

da bazı olumsuzluklara neden olmaktadır. Son zamanlarda gıdaların yüksek sıcaklıktaki ısıl işlemlere tabii 

tutulmasıyla ortaya çıkan bu olumsuzlukların giderilmesi amacıyla gıdaların kalitesini, besin değerini ve duyusal 

özelliklerini daha az etkileyecek pastörizasyona alternatif yöntemler önem kazanmıştır. Bu yöntemler içerisinde 

en fazla dikkat çeken yüksek basınç (high hidrostatic pressure) uygulamasıdır. Bu uygulama temel olarak sütün 

mikrobiyel güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılmasının yansıra özellikle sert tip peynirlerde proteolizi 

hızlandırmak amacıyla kullanılmaktadır. Gıda kaynaklı patojenlerin inaktivasyonu için 300 ile 600 MPa basınç 

uygulaması gereklidir. Yapılan çalışmalar süte 400 - 600 MPa uygulanan yüksek basıncın sütün mikrobiyolojik 

kalitesi açısından 72 °C’ de 15 sn pastörize edilmiş süte eşdeğer olduğunu göstermiştir. Yüksek basınç 

uygulamasının ısıl işlemlere göre üstünlüğü, kovalent bağlar üzerine etkili olmamasından dolayı gıdanın besin 

değerinde ve duyusal özelliklerinde çok az değişikliğe neden olmasıdır. Söz konusu yöntem; patojen ve gıdalarda 

bozulmaya neden olan mikroorganizmaların inaktivasyonu ve istenmeyen enzimlerin denatürasyonunu sağlarken, 

işlem sıcaklığının düşük olması nedeniyle ürünün tadı, kokusu, tekstürü ve besin öğelerini korumakta ve doğal 

halindeki özelliklerine çok yakın nitelikte ürün elde edilmesini sağlamaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Yüksek basınç, peynir, olgunlaşma, tekstür 

 

1. GİRİŞ 

Günümüzde gıda denilince akla gelen en önemli unsurlardan biri gıda güvenliğidir. Tüketiciler bir gıdayı satın 

alırken öncelikle o gıdanın tüketime uygun olup olmadığını ikinci olarak da gıdanın dayanıklılığının ve raf 

ömrünün hangi yöntemler kullanılarak uzatıldığını düşünmektedirler. Gıdaların muhafazasında genel olarak 

yapılması gereken iki temel uygulamadan birincisi mikrobiyolojik aktivitenin durdurulmasıdır. Bu uygulama 

mikroorganizmaların tamamen uzaklaştırılması, gelişmelerinin engellenmesi veya öldürülmesi ile mümkün 

olmaktadır. Diğeri ise dokulardaki kimyasal olayların (enzimatik reaksiyonlar, su aktivitesi, oksidasyon 

reaksiyonları vb.) kontrol altına alınmasıdır. Söz konusu biyokimyasal ve kimyasal reaksiyonlar, hem gıdaya 

bulaşan mikroorganizma kaynaklı enzimler hem de gıdanın sahip olduğu doğal enzimlerden ileri gelmektedir. Bu 

noktada gıda teknolojisi açısından en önemli husus gıda kalitesindeki ve besleyicilik değerindeki en az değişim ile 

gıda güvenliğinin en üst noktaya ulaştırılmasıdır (Arıcı, 2006). 

Gıdanın sağlık açısından güvenli bir şekilde tüketilmesini sağlayan en uygun yöntem ısıl işlem olmakla birlikte 

raf ömrünün uzatılmasında ısıl işlemin etkisi belirli bir seviyeye kadar olmaktadır. Örneğin peynir üretiminde ısıl 
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işlem uygulamasından dolayı üretimden hemen sonra tüketilebilmesine karşın depolama aşamasında yüzey 

küflenmesi nedeniyle raf ömrü üzerine etkisi sınırlı olmaktadır. Geleneksel peynir üretiminde ısıl işlem 

uygulanmaksızın çiğ süt ile üretim yapılmaktadır. Bu durum günümüzde halen dünyaca ünlü pek çok peynirin 

üretiminde uygulanmaya devam etmektedir. Çünkü çiğ sütten üretilen peynirler çiğ sütün kendine özgü doğal 

mikroflorası nedeniyle karakteristik tat-aroma ve lezzeti le ayrıcalık kazanmaktadır. Fakat çiğ sütün 

mikroflorasında bulunabilecek patojen mikroorganizmalar nedeniyle direkt olarak peynir üretiminde kullanılması 

insan sağlığı için tehdit oluşturmaktadır. Bu nedenle belirli bir olgunlaşma süreci (en az 3 ay) geçirdikten sonra 

tüketime sunulma zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır. Bunun yanı sıra çiğ sütte bulunan patojen olmayan bazı 

mikroorganizmalar da peynirlerde erken şişme, acılık gibi bazı kalite sorunlarına yol açmakta dolayısıyla bu tip 

üretim yapan işletmelere de mali açıdan zarar vermektedir. Söz konusu bu sorunları önlemek amacıyla süte ısıl 

işlem uygulaması kullanılan en yaygın yöntemdir. Ancak peynire işlenecek olan süte ısıl işlem uygulamasının da 

yarattığı bazı sorunlar bulunmaktadır. Bunlar; 

- Isıl işlem normuna bağlı olarak değişik düzeylerde meydana gelen serum proteini denatürasyonu ve 

dentüre serum proteinleri ile K-kazein arasındaki interaksiyon, sütün peynir mayası ile pıhtılaşmasında enzimatik 

ve enzimatik olmayan reaksiyonları olumsuz yönde etkilemekte ve pıhtılaşma sorunlarına ilaveten yapı kusurlarına 

neden olmaktadır.  

- Isıl işlem ile çözünmüş fazdaki kalsiyum, kolloidal kalsiyum fosfata dönüşmekte dolayısıyla pıhtılaşmanın 

agregasyon aşamasında sorun yaratmakta ve peynirde zayıf pıhtı oluşumuna neden olmaktadır.  

- Isıl işlem ile yalnızca bozucu ve patojen mikroorganizmalar değil, çiğ sütün doğal mikroflorasında 

bulunan yararlı laktik mikroorganizmalar ve sütün enzimleri de inaktive olmakta dolayısıyla peynirin tat ve 

aroması da olumsuz etkilenmektedir (Koçak, 2015).  

Yukarıda açıklanan söz konusu olumsuz etkiler sonucunda peynire işlenecek sütün peynir mayasıyla pıhtılaşma 

süresi uzamakta, elde edilen pıhtı zayıf olmakta, peynir kalitesi ve verimi azalmaktadır (Koçak, 2015). Dolayısıyla 

peynir üretiminde ısıl işleme alternatif olabilecek çeşitli teknolojik uygulama arayışına gidilmiştir. Son zamanlarda 

gıdaların yüksek sıcaklıktaki ısıl işlemlere tabii tutulmasıyla gıdanın yapısında açığa çıkan olumsuzlukların 

ortadan kaldırılması amacıyla gıdaların kalitesini, besin değerini ve duyusal özelliklerini daha az etkileyecek, 

pastörizasyona alternatif olabilecek Yüksek Basınç uygulaması önem kazanmıştır.  Bu çalışmada yüksek basınç 

uygulamasının özelliği ve süt ürünlerinden peynir üretiminde kullanım olanaklarına ilişkin bilgiler ile araştırma 

sonuçları sunulmuştur.  

2. YÜKSEK BASINÇ TEKNOLOJİSİ 

Yüksek basınç uygulaması gıda endüstrisinde gıda güvenliği açısından potansiyel bir uygulama olarak ortaya 

çıkmıştır. Yüksek basınç işlemi gıdaların üretimi ve muhafazasında insan sağlığına zararlı olan patojen ve 

ürünlerde bozulmalar neden olabilecek mikroorganizmaları gıdaya basınç uygulamak suretiyle ortadan kaldıran 

dolayısıyla ısıl işleme alternatif olabilecek termal olmayan bir uygulamadır. Basınç uygulaması her türlü katı ve 

sıvı gıdaya uygulanabilmektedir. Yüksek basınç uygulaması ile kaliteli gıda üretimi ve dayanımı sağlanırken ısı 

uygulamasının sebep olduğu olumsuz etkileri ve gıdanın dayanımı artırmak için kimyasal madde kullanımını  

ortadan kaldırmaktadır (Muntean ve ark., 2016). 

Yüksek basınç ile ilgili araştırmalar 1899 yılında Hite tarafından sütün raf ömrünü uzattığı ve gıdaların üretiminde 

yüksek basınç uygulamalarının kullanılabileceğini ispatlaması ile başlamıştır.  Fakat yüksek basınç ünitelerinin 

kullanımı ile ilgili araştırmalar son 20 yıl içerisinde gelişen teknolojinin yüksek basınçlara dayanıklı kapların 

uygun maliyetlerde üretilmesine olanak sağlamasıyla artmıştır (Muntean ve ark. 2016). Günümüzde yüksek basınç 

uygulanmış meyve suyu, soslar, tatlılar, bazı dondurulmuş tüketime hazır gıdalar piyasada satışa sunulmaktadır.  

Bu teknoloji herhangi bir ısıl işlem uygulanmaksızın, mikrobiyal inaktivasyon ve enzim denatürasyonu 

sağlamaktadır (Koca, 2011). Yüksek basınç uygulaması ile mikroorganizma ve enzimleri inaktif olurken gıdanın 

doğal aroması korunmakta dolayısıyla gıdaların korunmasında ısıl işleme alternatif bir metot olarak 

kullanılmaktadır (Voigt ve ark., 2011). Yüksek basınç uygulaması, gıdanın 100-1000 MPa gibi oldukça yüksek 

basınçlara maruz bırakılması temeline dayanmaktadır. Ancak ticari sistemlerde gıdaya uygulanan basıncın 

400MPa ile 600 MPa arasında değiştiği bildirilmiştir (San-Martin- Gonzales ve ark., 2006). Yüksek basınç 
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uygulamasında gıda kaynaklı enfeksiyona neden olabilecek patojenlerin inaktivasyonu için gerekli olan basınç 

aralığı 300 ile 600 MPa olduğu belirtilmiştir (Trujillo ve ark., 2000). Yapılan pek çok çalışma süte 400 ile 600 

MPa arası uygulanan yüksek basıncın sütün mikrobiyolojik kalitesi açısından 72 °C’ de 15 sn pastörize edilmiş 

sütün mikrobiyolojik kalitesine eşdeğer olduğunu kanıtlamıştır (Kolakowski ve ark., 1997; Mussa ve Ramaswamy 

1997; Buffa ve ark., 2001). Bu nedenle ısıl işleme alternatif gösterilmektedir. Yüksek basınç teknolojisinin 

uygulamada bazı önemli avantajları bulunmaktadır. Bununla birlikte bu teknolojinin kullanımını sınırlayıcı bazı 

faktörler de mevcuttur  

Yüksek basınç teknolojisinin avantajları; 

- Yüksek sıcaklıkta inaktif olmayan vejetatif bakteri ve sporların inaktivasyonu, 

- Toksik etkisinin bulunmaması, 

- Gıdanın besin değeri ve şeklinde değişimlere neden olmaması, 

- Proses süresinin kısa olması 

- Gıdanın her kısmına aynı şekilde uygulanabilmesi, 

- Kimyasal koruyu kullanımını azaltması ya da tamamen ortadan kaldırması. 

Yüksek basınç teknolojinin kullanımı sınırlayıcı faktörler; 

- Kurulum maliyetinin yüksek olması, 

- Anti –mikrobiyel etki için gıdanın serbest su içeriğinin %40 olması, 

- Basınç işleminin gıdaya yığın halinde uygulanabilmesi, 

- Paketleme olanaklarının sınırlı olması, 

- Gıdanın enzim aktivitesine etkisinin az olması, 

- Basınç işlemi sonunda bazı mikroorganizmaların canlı kalabilmesi şeklinde sıralanabilmektedir. 

(Penchalaraju ve Shireesha, 2013). 

 

Yüksek basınç prosesinde öncelikle basınç kabına basınç iletici bir sıvı doldurulmaktadır. Bu amaçla en çok 

kullanılmakta olan sıvılar su, gıdalarda kullanılabilen glikol ve su çözeltileri, siklon yağı, sodyum benzoat 

çözeltileri, etanol çözeltileri ve hint yağıdır. (Balasubramaniam ve ark., 2008). Basınç uygulanacak olan gıdalar 

esnek bir ambalaj materyali ile paketlendikten sonra basınç iletici sıvının içine yerleştirilmektedir. Ambalaj 

içerisinde hava varlığı basınç iletimini olumsuz etkileyeceğinden ortamdaki havanın mümkün olduğunca 

uzaklaştırılması istenmektedir. 

3. YÜKSEK BASINÇ TEKNOLOJİSİNİN PEYNİR ÜRETİMİNDE KULLANIMI 

Süt ve süt ürünlerinde yüksek basınç uygulamaları üzerine son yıllarda çalışmalar yoğunlaşmıştır. Özellikle sütün 

mikrobiyel güvenliğini sağlamak amacıyla kullanılmasının yansıra, özellikle sert tip peynirlerde proteolizi 

hızlandırmak amacıyla yüksek basınç uygulamaları üzerine çalışmalar bulunmaktadır. Yüksek basınç uygulaması 

peynir üretiminde hem mikrobiyel güvenliği sağlamak hem de yüksek kalitede peynir üretimini için 

kullanılmaktadır (Trujillo ve ark., 2002).  Yüksek basınç uygulaması peynirde mikrobiyel kontaminantları inaktive 

etmesinin yanı sıra peynirdeki enzimlerin aktivitesini de etkilemektedir. Basınç seviyesi 400 MPa ya da daha 

düşük olduğunda enzim etkinliği artarken 500 MPa ve yukarısında enzim etkinliği azalmaktadır (Huppertz ve ark., 

2004). Peynirde yüksek basınç uygulamaları; yüksek basınç uygulanmış sütten peynir üretimi ve peynire yüksek 

basınç uygulanması olarak iki şekilde gerçekleştirilmektedir (Koca, 2011).  Mikrobiyel inaktivasyonu sağlamak 

amacıyla çiğ süt belirli belirli sürede ve belirli yüksek basınca tabi tutulup ardından peynire işlenmektedir. Peynire 

yüksek basınç uygulamasında ise üretiminden sonra peynir ambalajlanarak belirli sürede belirli yüksek basınca 

tabi tutulmakta ve böylece üretim sırasında meydana gelebilecek kontaminasyonların da önüne geçilebilmekte, 

dolayısıyla peynirin raf ömrü uzatılabilmektedir.  
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Peynir üretiminde yüksek basınç teknolojisinin kullanım alanları şu şekilde sıralanabilmektedir; 

- İstenmeyen mikroorganizmaların inaktivasyonu, 

- Peynir olgunlaşmasını hızlandırmak, 

- Olgunlaşmayı kontrol altına almak, 

- Verimi arttırmak, 

- Taze peynirlerin raf ömrünü uzatmak, 

- Az yağlı peynir dokusunu iyileştirmek, 

- Tuzlama süresini kısaltmak, 

- Laktik asit bakterilerinin otolizi ile hücre içi enzimlerinin açığa çıkmasını sağlamak, 

- Gözenekli peynirlerde kusurlu gözenek oluşumunu engellemek, 

- Hızlı dondurmak ya da eritmek (Koca, 2011). 

Peynir üretiminde yüksek basınç uygulamalarına ilişkin çok sayıda çalışma bulunmaktadır (Alonso ve ark., 2012, 

Calzada ve ark., 2013, Calzada ve ark., 2014, Öztürk ve ark., 2015). Laktik asit bakterileri kullanılarak üretilen 

ticari lor peynirinde bozulmaya neden olan mayaların yüksek basınç uygulaması ile inaktivasyonunun incelendiği 

bir çalışmada peynirlere 5 dakika 200, 300, 400 ve 600 MPa seviyelerinde yüksek basınç uygulanmış ve sonuçta  

300 MPa ve daha yüksek seviyelerde basınç uygulaması ile peynirde bozulmaya neden olan mayaların 6 ila 8 hafta 

kontrol altına alınabildiği belirtilmiştir (Daryaei ve ark., 2008). Koyun sütünden elde edilen peynirlerde yüksek 

basınç uygulamasının proteolize etkisinin araştırıldığı bir çalışmada pastörize sütten üretilen peynirler iki kısma 

ayrılarak üretimden sonra peynirlere 1. ve 15. günlerde sırasıyla 200, 300, 400, 500 MPa basınç uygulanmış ve bu 

peynirlerde bazı mikrobiyolojik analizler, otoliz ve aminopepdidaz aktivitesi, WSN ve serbest amino asit 

miktarları ve kimozin ve plazmin aktivitesi araştırılmıştır (Juan ve ark., 2007). Üretimin ardından 1. gün 300 MPa 

basınç uygulanan örneklerde serbest amino asit miktarının arttığı gözlenmiştir. 500 MPa basınç uygulanan 

peynirlerde ise mikroorganizmaların ve enzimlerin yüksek basınç nedeniyle inaktive olmasından dolayı peynirde 

protein yıkımının yavaşladığı belirlenmiştir. Yapılan benzer bir çalışmada Reggianito peynirine 20 °C’de 100 ve 

400 MPa seviyelerinde ve 5 ve 10 dk sürelerde yüksek basınç uygulanmış ve sonrasında tüm peynirler 90 gün 

boyunca olgunlaşmaya bırakılmıştır. Örneklerde yüksek basınç uygulaması peynir bileşimini etkilememiş fakat 

basınç seviyesi ve süresi arttıkça starter kültür sayısında önemli bir düşüş gözlenmiştir. 400 MPa -10 dk basınç 

uygulanmış örneklerde yüksek plazmin aktivitesi gözlenmiştir. Aynı zamanda 400 MPa basınçlarda αS1 ve β kazein 

parçalanmasının arttığı gözlenmiştir. Yüksek basınç uygulamasının peynirlerde proteolizi hızlandırdığı 

belirtilmiştir (Costabel ve ark., 2016). Cheddar peynirine işlenecek süte yüksek basınç uygulamasının olgunlaşma 

boyunca proteoliz, lipoliz ve tekstürel özelliklerinin incelendiği bir çalışmada, Cheddar peynirine işlenecek olan 

sütlere 400 ve 600 MPa düzeylerinde 10 dk süre ile yüksek basınç uygulanmış ve sonrasında Cheddar peyniri 

üretimi gerçekleştirilmiştir. Peynir örneklerinde 600 MPa basınca tabi tutulmuş olan sütten üretilen peynirlerde 

proteoliz düzeyinin ve serbest yağ asidi miktarının diğer örneklere göre yüksek olduğu saptanmıştır. İlaveten 

yüksek basınç uygulanarak peynire işlenen sütlerden üretilen peynirler kontrol örneklerine göre sertlik, 

sakızımsılık gibi tekstürel özellikleri daha düşük bulunmuştur. Ayrıca renk ölçümü sonuçlarına göre de yüksek 

basınç uygulanmış sütlerden üretilen peynirler kontrol örneklerine göre daha beyaz ölçülmüştür (Voigt ve ark., 

2012). Yapılan çalışmalarda yüksek basınç uygulaması ile peynirlerin raf ömrünün uzadığı, peynirlerin 

olgunlaşma süresini kısaldığı belirlenmiştir (Devlieghere, 2004). 

3. SONUÇ  

Yüksek basınç teknolojisinin uygun basınç ve süre normları kullanıldığı takdirde peynir verimini arttırdığı, 

olgunlaşma süresini kısalttığı, raf ömrünü uzattığı ve istenmeyen mikrobiyal gelişimi durdurduğu çeşitli 

araştırmalar tarafından belirlenmiştir. Basınç uygulaması ile ortaya çıkan etkiler peynir çeşidine göre de değişim 

göstermektedir. Dolayısıyla farklı basınç düzeylerinin farklı peynir çeşitlerinde neden olduğu kalite değişimlerinin 

ortaya konulması gerekmektedir. Yüksek basınç teknolojisinin peynir üretiminde kullanımının ekonomik olup 
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olmadığı tam olarak belirlenememiştir. Buna karşın basınç uygulamaları peynir üretiminde bazı kalitenin 

arttırılması ve yeni ürün geliştirilmesi bakımından gelecek vaat eden bir uygulamadır. Bu teknoloji pek çok gıda 

ürününde sanayi ölçeğinde kullanılmaktadır. Türkiyede yüksek basınç teknolojisinin peynir üretiminde kullanımı 

ile ilgli yapılan araştırmaların yetersiz olduğu görülmektedir.  Bu nedenle peynir teknolojisinde yüksek basınç 

uygulaması ile ilgili çalışmaların devam etmesi ve uygun alanların ortaya konulması gerekmektedir.   
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Abstract 

Education is one of the important indicators determining the development levels of countries. Turkey produces 

politics and wills to catch the developed countries’ standards in that area. Within the scope of this study, it is 

analysed that the provinces which have similar characteristics in terms of education. In the implementation phase, 

firstly, the factors indicating the education levels of the provinces were determined. According to the data from 

TUIK the variables in the analysis are defined as; illiterate, literate but not attended any school, graduated from a 

primary school, a secondary school, a college or a grad school and the ones having a doctorate. Then, k-means 

clustering algorithm, which is one of the non-hierarchical clustering methods, is used in the clustering of the 

provinces. Matlab and R programs are used for analysis. The results are described in detail. 

Keywords: Non - hierarchical clustering analysis, Education, Classification. 

1. INTRODUCTION 

Education is an indispensable element of values and productivity. Societies can only sustain and maintain their 

existence through education. Education has a great importance in terms of showing the level of development of 

countries. Nowadays, education is in the forefront in developing countries. Turkey aims to achieve the European 

Union Standards in the field of education. Therefore, it produces policies and makes investments in the field of 

education. 

Although investments in the field of education, level of education is not the same everywhere in Turkey varies. In 

this study, in Turkey, that will be studied to determine which of the provinces that similarities or differences.  

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1 Clustering Analysis  

Cluster analysis is the name given to a set of techniques that seek to determine the structural characteristics of a 

data set by dividing the data into groups, clusters, or hierarchies. Samples within the same group are more similar 

to each other than samples in different groups. Cluster analysis is an exploratory data analysis procedure. Hence, 

it is usually applied to data sets for which there is no a priori knowledge concerning the class membership of the 

samples. 

In other words, clustering is an unsupervised classification method (Hartigan, 1975). It is used when the only data 

available are unlabelled, and no structural information about it is available. In clustering (also known as 

exploratory data analysis), a set of patterns, usually vectors in a multi-dimensional space, are organized into 

coherent and contrasted groups or clusters, such that all data in the same group are similar to each other, while 

data from different clusters are dissimilar (Hartigan, 1975). In general, the major clustering methods can be 

classified into the following categories: 

 Partitioning methods  

 Hierarchical methods  

We will mention about partitioning clustering in this study. 

2.1.1 Partitioning Clustering  
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Partitional clustering (or partitioning clustering) is clustering methods used to classify observations, within a data 

set, into multiple groups based on their similarity (Kaufman and Rousseeuw, 1990). The algorithms require the 

analyst to specify the number of clusters to be generated. These algorithms minimize a given clustering criterion 

by iteratively relocating data points between clusters until a (locally) optimal partition is attained. 

Partitional techniques are used frequently in engineering application where single partitions are important. 

Partitional clustering methods are especially appropriate for the efficient representation and compression of large 

data set. Since there is no similarity matrix to be calculated, and the initial data does not need to be kept in memory 

during the process, non-hierarchical methods are better applied to more complex data set than to hierarchical ones 

(Johnson, 2002). 

The number of clusters, k, may be predetermined or identified as part of the clustering procedure. Non-hierarchical 

methods can start from the initial divisions of the units into groups or from the starting point sets. A good choice 

is made when initial configurations are far from bias. One method is the random selection of the core points among 

the units or the division of the units into randomly initial groups (Johnson and Wichern, 1988). 

The main disadvantage of non-hierarchical clustering methods is that the number of clusters should be determined 

in advance and the clusters are arbitrary (Blashfield and Aldenferder, 1978). One of the most popular techniques 

of clustering is K-mean. K-means is a partition based clustering technique. It is most popular because of its speed 

and simplicity. 

2.1.1.1 K-Means Clustering Algorithm 

K-means is used for solving eminent clustering problems and is one of the simplest and easy unsupervised learning 

algorithms. Classification is done with given data sets into certain number of clusters. First have to initialize cluster 

centers K. The points in the dataset which has minimum distance from cluster centers, assign these points to that 

cluster centers. Repeat procedure until all points in each cluster are at the minimum distance from their cluster 

centers. Basic K-means Algorithm for finding K clusters: 

1. Select K points as the initial centroids. 

2. Assign all points to the closest centroid. 

3. Recomputed the centroid of each cluster. 

4. Repeat steps 2 and 3 until the centroids do 

Euclidean distance is calculated for the distance between the points and the centers. The Euclidean distance is 

defined as follows. 
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Figure1. Flow Chart of K-Means Algorithm 

The k-means algorithm takes the input parameter, k, and partitions a set of n objects into k clusters so that the 

resulting intracluster similarity is high but the intercluster similarity is low.  In the evaluation of this method, the 

most common Sum of Squared Error (SSE) is used. Clustering with the smallest SSE value means that the centers 

(means) are the best representing the clusters in this clustering. SSE; 
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where; 
i
x =data points, j

c = centers, k= number of clusters. 

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

The data used for this analysis are based on TUIK’s address-based population above six years. According to the 

obtained data, the variables to be included in the analysis are determined as follows; 

 İlliterate 

 Who knows reading but not finish to school 

 Elementary education graduate 

 High school graduate 

 University degree 

 Master degree 

 PhD. degree 

 Unknown rates of education 

 

81 provinces were divided into clusters by using k- means method, which is one of the non-hierarchical 

clustering methods. We need to decide on the number of initial clusters for the algorithm. So, we used 

Silhouette coefficient index.  Silhouette coefficients index is defined as follows: 
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  (3) 

The value of silhouette coefficients can vary between -1 and 1. Observations with a large Si (almost 1) are very 

well clustered. A small Si (around 0) means that the observation lies between two clusters. Observations with a 

negative Si are probably placed in the wrong cluster. 

Silhouette index values, which are the criteria for determining the number of clusters, were calculated with the 

help of MATLAB. According to these calculated values, the maximum number of clusters of the Silhouette index 

value was determined as the appropriate number of clusters. Then, clustering was implemented in Rstudio 

program. 

Table 1. Values of Silhouette İndex 

Number of 

cluster 

Silhouette index 

values 

K= 2 0.4362  

K=3 0.3009 

K=4 0.3232 

K=5 0.2643 

K=6 0.4401  

K=7 0.3437  

K=8 0.3334  

 

 

Figure 2. Silhouette index values 

It is obvious that optimal number of clusters is equal to 6 (Si = 0.4401) according to Table 1 and Figure 2. After 

the number of set is determined, the sets obtained are as in Table 2 and Figure 3. 
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Table 2. Clusters Obtained After Applying Algorithm 

 

Cluster 1 Cluster 2 Cluster 3 Cluster 4 Cluster 5 Cluster 6 

Afyon  

Mersin 

Kocaeli  

Muğla 

Sivas 

Tekirdağ 

Ağrı  

Bitlis  

Diyarbakır 

Hakkâri 

Mardin 

Muş 

Siirt  

Iğdır  

Şırnak 

Van  

Şanlıurfa 

Ankara  

Elazığ 

Erzincan  

Adana  

Amasya  

Antalya  

Aydın  

Balıkesir 

Bilecik  

Bolu  

Burdur 

Bursa 

Edirne 

Eskişehir 

Giresun 

Gümüşhane 

Isparta  

İstanbul 

Kayseri 

Kırklareli 

Kırşehir 

Konya 

Malatya  

Manisa 

Nevşehir 

Sakarya 

Samsun 

Trabzon 

Tunceli 

Uşak  

Zonguldak  

Karaman  

Kırıkkale  

Yalova  

Karabük  

Osmaniye 

Düzce 

Çanakkale 

Çankırı 

İzmir 

Kastamonu  

Kütahya 

Rize 

Aksaray  

Batman  

Adıyaman 

Artvin  

Bingöl 

Çorum 

Denizli 

Erzurum 

Gaziantep 

Hatay  

Kars  

Kahramanmaraş 

Niğde 

Ordu 

Sinop 

Tokat  

Yozgat  

Bayburt  

Bartın 

Ardahan 

Kilis 
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The first cluster consists of provinces in different regions. The most important variables in the formation of 

this cluster are “master graduates”, “doctoral graduates”. It is seen that the second cluster consists of provinces 

in the same region (Bitlis, Bingöl, Siirt…) and they are the most homogenous clusters. Ankara, Elazig, 

Erzincan was the third cluster. Ankara differs from other major cities. The reason of differentiation is that 

“high school graduates”, “who know reading but not finish a school” are seen to be effective. 

The fourth cluster, which is one of Turkey's provinces, consists of 51 different geographical regions. There 

are big cities such as Istanbul, Adana, Antalya, Bursa, Edirne, Erzurum, Kayseri, Konya, Samsun, and Trabzon 

among 51 provinces. The undergraduate and doctoral programs offered by the University are made more 

widespread in large cities where this training is more common. Therefore, it is natural for these provinces to 

show similarities with respect to graduates and doctorate graduates. The provinces forming the fifth cluster 

were Çanakkale, Çankırı, İzmir, Kastamonu, Kütahya, Rize, Aksaray and Batman. 

Geographically most remote provinces due to a combination of each are remarkable.  

 

Table 3. ANOVA Result After Applying Algorithm 

ANOVA 

 
Cluster Error 

  

 
Mean 

Square 

Df Mean 

Square 

Df F Sig 

İlliterate  0,009 5 0,001 75 10,570  0,000 

Who knows reading but not go to 

school 

0,144 5 0,001 75 125,830 0,000 

Elementary education graduate 0,122 5 0,002 75 62,977 0,000 

High school graduate 0,036 5 0,001 75 32,316 0,000 

University degree 0,004 5 0,001 75 6,313 0,007 

Master degree 0,000 5 0,000 75 3,441 0,000 

PhD degree 0,000 5 0,000 75 3,976 0,000 

Unknown 0,002 5 0,000 75 7,447 0,000 

 

The k-means algorithm method was applied for the six clusters and the statistical significance values of the 

variables were given in Table 3. According to the table 3, all variables except "university graduates" affect the 

cluster at the same importance level; the "university graduate" variable has no effect on the cluster. 

4. CONCLUSION 

Turkey is geographically and culturally diverse structures. In terms of cultural aspects, geographically similar 

provinces show similar characteristics. In this study, it is analysed that the provinces which have similar 
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characteristics in terms of education aspects. Clustering analysis was used as the method for grouping provinces. 

The variables indicating the educational status of the provinces were determined. Due to the large number of units 

in the implementation of the analysis and the easier interpretation of the results, k-means algorithm method was 

used in non-hierarchical clustering analysis methods. With the help of the Silhouette index values, the optimal 

number of clusters was determined. As a result of the analysis; it is observed that the provinces in the South East 

Anatolia region are generally similar and that they remain behind from other provinces in terms of education 

levels. This situation should not be ignored in policies made in the field of education. 
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Abstract 

Corrosion describes the chemical and electrochemical changes or physical dissolution of substances, in particular 

metals and alloys, through various effects of the medium. Eight forms of corrosion can be identified. These are: 

Uniform or general corrosion, pitting corrosion, crevice corrosion, galvanic corrosion, erosion-corrosion, 

intergranular corrosion,  dealloying, stress-corrosion cracking. Besides the social and economic damages of 

corrosion, there are damages in nature. 

 

Keywords: Corrosion, environment, pollution, contamination, mild steel. 

1. INTRODUCTION 

The term “corrosion” has its origin in Latin. The Latin word rodere means “gnawing,” and corrodere means 

“gnawing to pieces.” (Sastri, 2011). The noble metals such as platinum and gold do not corrode. However, 

corrosion is important specially for iron, steel products and many other metals. All natural processes such as 

corrosion tend toward the lowest possible energy states. Thus, for example, iron and steel  return to their lowest 

energy states. In order to return to lower energy states, iron and steel frequently combine with oxygen and water, 

both of which are present in most natural environments, to form hydrated iron oxides (rust), similar in chemical 

composition to the original iron ore. Figure 1 illustrates the corrosion life cycle of a steel product (Davis,2000). In 

a cooling water system the factors influencing the rate of attack are: 

The condition of the metal surface  

a) Corrosion debris and other deposits - corrosion under the deposits, with a possibility of pitting (severe attack in 

small spots)  

b) the nature of the environment  

pH - in the range of 4-10 corrosion rate is fairly independent of pH, but it increases rapidly when the pH falls 

below 4. 

Oxygen content - increase in oxygen concentration usually gives an increase in corrosion rate. 

Flow rate - increased water flow increased oxygen access to the surface and removes protective surface films, so 

usually increases corrosion, but can sometimes improve access for corrosion inhibiting reactants. 

Water type - very important, in general low corrosion rates are found with scale-forming (hard) waters. 

Aggressive ions which accelerate corrosion are Cl-, SO4
2- (Corrosion Understanding the Basic, 2000).             

Soils can contain chloride ions that aggravate corrosion of bridge foundation elements. The presence of other ions, 

like sulfates, can also cause problems if present in sufficient quantities. Barriers are low cost protection for buried 

bridge foundation elements. These include polypropylene and polyethylene composite sheets that are fixed to 

grade and/or the outer formwork that act as capillary breaks between the concrete and the surrounding soil (NACE, 

2012).  
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Fig. 1 The corrosion cycle 

In the corrosion mechanism, reduction and oxidation reactions takes place. When the iron is oxidized, oxygen is 

reduced or hydrogen is reduced when the medium is acidic (Figure 2). 

 

Fig. 2 Reactions in a corrosion process 

Anodic reaction; 

Fe                Fe2+ + 2 e-  

Cathodic reaction; 

O2  + 4 H+  + 4 e-                2H2O 

or  

O2  + H2O + 4 e-                4OH-  

in acidic solution: 2H+ + 2e-               H2  

Corrosion can be identified based on appearance of the corroded metal. These are uniform, galvanic, erosion, 

crevice, pitting, dealloying, intergranular and stres corrosion  (Figure 3). 
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Fig. 3 Schematics of the common forms of corrosion. 

CONSEQUENCES OF CORROSION 

These include  

* As the machine is corroded, machine efficiency is reduced and the plant can be shut down. 

* Due to corrosion, the product is worn and product loss occurs. The corroded equipment must be replaced  

* Preventive maintenance like metallic coating or organic coating is required. 

* Corrosion releases the toxic products. 

* Health (eg., from pollution due to a corrosion product or due to the escaping chemical  from a corroded 

equipment). 

* Loss of life. (Maaẞ and Peiẞker, 2011) 

Corrosion cost  

NACE International released the "International Measures of Prevention, Application and Economics of Corrosion 

Technology (IMPACT)" study, in which it estimates the global cost of corrosion to be US $2.5 trillion, equivalent 

to roughly 3.4 percent of the global Gross Domestic Product (GDP).  The two-year global study released at the 

CORROSION 2016 conference in Vancouver, B.C., examined the economics of corrosion and the role of corrosion 

management in establishing industry best practices.  

In large plants such as power plants, the occurrence of corrosion leads to major problems. Some consequences are 

economic, and cause the following:  

* Replacement of corroded equipment,  

* Materials should be designed to prevent corrosion, 

* Preventive maintenance, for example, painting,  

* Shutdown of equipment due to corrosion failure,  

* Contamination of a product,  

* Loss of efficiency—such as corrosion products decrease the heat-transfer rate in heat-exchangers , 

* Loss of valuable product, 

http://impact.nace.org/
http://impact.nace.org/
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* Damage of equipment adjacent to that in which corrosion failure occurs 

Other consequences are social. These can involve the following issues:  

* Safety, for example, sudden failure can cause fire, explosion, release of toxic product, and construction collapse,  

 *Health, for example, pollution due to escaping product from corroded equipment or due to a corrosion product 

itself,  

 *Depletion of natural resources, including metals and the fuels used to manufacture them,  

 *Appearance as when corroded material is unpleasing to the eye, 

Clearly, there are many reasons for wanting to avoid corrosion. 

Health  

Corrosion impacts the environment. Corrosion-related accidents (the explosion of oil or gas pipelines) have a 

negative impact on the environment in the form of water and air pollution, which may cause water life to be 

adversely affected or even stopped. These accidents are destroying biodiversity. 

Electronics are used both in machines and in external environments where corrosion occurs. In mobile phones, 

telecommunication equipment, computers, automation and high power electronics, metals are exposed to corrosion 

and other pollution effects (R. Hienoen and R. Lahtinen, 2007). 

Corrosion releases toxic products  

Corrosive chemicals possess physical toxicity because they destroy tissues, but they're not directly poisonous 

unless they interfere directly with biological activity. 

Safety 

One of the most important impacts of corrosion is safety. While safety should be uppermost in the minds of 

industrial personnel, accidents do occur, in spite of great precautions.  

In the US state of Ohio, a person who lost his life and injured several people in the amusement park was caused 

by the corrosion on the metal surface of the toy called Fireball. The corrosion was caused by calcium chloride, a 

highly corrosive chemical compound, which was a component of the grout surrounding the steel pre-stressing 

cables in the bridge. The chemical entered the grout when the construction company, Tindall Corp., added a 

mixture called Anti-Hydro to the grout at 40 times more than the acceptable amount in an attempt to expedite the 

drying process. Use of this mixture is banned in concrete bridges with steel pre-stressing cables because calcium 

chloride is corrosive.   

A 30-inch natural gas pipeline owned by El Paso Natural Gas (EPNG) exploded around 5:30 a.m. on Saturday 

August 19, 2000. The released gas ignited and burned for 55 minutes. It reportedly was visible about 20 miles to 

the north in Carlsbad, NM. In a report by the National Transportation Safety Board, the cause of the explosion was 

determined to be a significant reduction in the pipe wall thickness due to severe internal corrosion on a 50 year 

old pipeline. The severe corrosion occurred because EPNG’s corrosion control program failed to prevent, detect, 

or control internal corrosion within the pipeline.  

Limited resources 

Another aspect is the corrosion’s effects on limited resources. Some decades ago, recycling was scant. At present, 

it is widely practiced and recycling of metal products, paper, and plastics is commonplace, since recycling helps 

to conserve limited and finite resources. Corrosion prevention and protection arrests the degradation of metals and 

materials, and hence contributes in a significant way to the conservation of resources with minimum damage to 

the ecosystem (Sastri, 2011).  

Acid Rain  

Normal rain water has a slightly acidic pH of 5.6. Acid rain has a typical value of 4.3. Acid rain not only affects 

the health of the environment but also the health of materials and alloys (L. Taylor, J. Hartman, A. Flournoy 2013). 
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Corrosion Protection 

 

All methods and processes to prevent corrosion are called ‘corrosion protection’. Corrosion protection methods 

are given in Figure 4. 

 

 

Fig. 4 Methods, measures and procedures of corrosion protection 

 

Conclusion 

We can conclude that corrosion has great impact on health and the environment in many ways. Thus enlightening 

of the society must be an initiative. In addition both research institutes and universities must emphasize on 

corrosion studies and work together with the industry to bring answers to the aspect of corrosion.  
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Abstract 

In this study, using some combinatorial identities, we present some congruences with q  analogues of the central 

binomial coefficients. 

Keywords: Congruences, cyclotomic polynomial, q  binomial coefficient 

1. INTRODUCTION 

The q  binomial coefficient 

q

n
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 is the usual binomial coefficient. Some identities with q  binomial coefficient are given as follows: 
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The Cauchy binomial theorem is given by 
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and Rothe's formula is given by 
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The n -cyclotomic polynomial  n q  is 
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Pan and Sun (2006), Sun and Tauraso (2010, 2011) proved the following congruences modulo a prime p : 
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 as before. 

In recent years, there are binomial identities or congruences with q  analogues (Clark (1995), Greene (1991), 

Guo and Zeng (2010), Tauraso (2012)).  

Clark (1995) implied that for , ,n a b Z  , 
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Tauraso (2012) gave some congruences as follows: For 1n   and a Z  , 
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Greene (1991) gave the following equality conjectured by Krammer: 
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2 /mi nq e   with 0 m n   integers such that  gcd , 1m n  . 

Tauraso (2012) gave some variations on the Greene-Krammer's identity involving q  Catalan numbers. The 

author gave new identities and congruences. In particular, he proved the following generalization of (1): 
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Guo and Zeng (2010) proved some variations on the Green-Krammer identity involving central q  binomial 

coefficients. For example, from q  analogue of (2), the authors deduced the following congruence: 
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2. On congruences with q  binomial coefficients 

In this section, we will give some congruences with q  binomial coefficient. 

 

Theorem 1. For 2n  , let d  be positive integer such that 1 .d n   Then 
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and for k n d  , we have 
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the desired result is completed. Similarly, the other congruence is obtained. 

Substituting 1d   into Theorem 1, we get the following corollary: 
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Corollary 1. For 2,n   we have  
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Theorem 2. For 2n  , let d  be positive integer such that 1 .d n   Then 
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and for k n d  , we have 
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the desired result is completed. 

For example, when 5d   in Theorem 2, we have 
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Özet  

İnsanoğlu varoluşu itibariyle yaşamını idame ettirebilmek adına suya ihtiyaç duymuştur. Zamanla gelişen 

ve modernleşen toplumla birlikte suya olan ihtiyaç da artış göstermiştir. Kentleşme, sanayileşme, nüfus 

artışı, küresel ısınma, su kaynaklarına yönelik baskı gibi nedenlerle kullanılabilir temiz suya erişim her 

geçen güçleşmektedir. Küresel ısınmaya yönelik geliştirilen projeksiyonlarda önümüzdeki 50 yıllık 

süreçte su kaynaklarının yok olma tehlikesi ile karşı karşıya kalacağı üzerinde durulmaktadır. Su fakiri 

olarak nitelendirilen ülkeler dışında su kaynakları açısından zengin olan ülkelerde mevcut su 

kaynaklarını korumak ve kaynaklar üzerine eşit dağılımı sağlamak zorundadır. Su hakkı, Birleşmiş 

Milletler Genel Kurulu tarafından 28 Temmuz 2010 tarihinde “yaşam hakkının tam olarak yerine 

getirilebilmesi için zorunlu” haklardan biri olarak kabul edilmiştir. BM tarafından bir insan hakkı olarak 

tanınan su hakkının ülkelerin anayasa ve yasalarında yer bulması ayrıca ihlali söz konusu olduğunda 

yargı yolunun açık olması, kararın yasal bağlayıcı özellik taşıdığını ortaya koymaktadır. BM tarafından 

kabul edilen kararın ardından birçok ülkenin suya yönelik tutumları ve yasal uygulamalarında ciddi 

düzenlemeler yapılmıştır. 

Bu çalışmada suyun bir hak olarak tanınmasının gerekliliği üzerinde değerlendirmede bulunularak, su 

hakkına yönelik, Türkiye’de uygulanan yasal mevzuat hükümleri incelenmiştir. Türkiye’nin suyun bir 

insan hakkı olarak kabul edilmesine yönelik tutumu belirlenmeye ve öneriler geliştirilmeye çalışılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: İnsan hakları, Mevzuat, Su sorunu, Su hakkı 

 

1. GİRİŞ 

 

İnsan hakları, öncelikle can ve mal güvenliğinin korunmasının sağlanması amacıyla ortaya çıkmıştır. 

Aynı zamanda zulme uğrayan toplumlar içerisinde cesaretleri ile ortaya çıkan bireylerin insan onuruna 

yakışacak şekilde yaşamak ve muamele görmek için direnmelerinin neticesinde elde edilen kazanımdır. 

İnsan haklarının evrenselliği ve din, dil, ırk, cinsiyet ayrımı gözetilmeksizin tüm insanların doğuştan 

kazandığı haklardan oluşu bu hakları dokunulmaz kılmaktadır. İnsan haklarını korumak ve gözetmekle 

yükümlü olan devletin görev ve sorumlulukları da insan hakları çerçevesinde sınırlanmaktadır. Devlet 

vatandaşlarının insan onuruna uygun yaşayacakları, kendilerini geliştirebilecekleri ortam ve koşulları 

sağlamak zorundadır. Doğası gereği toplumsal yaşam içerisinde bulunan insanın hak ve özgürlükleri, 

içerisinde bulunduğu toplumun genel faydasının söz konusu olduğu durumlarda ancak 

kısıtlanabilmektedir. 

Zamanla gelişen ve modernleşen toplumla birlikte sosyal, ekonomik ve kültürel yaşamda da meydana 

gelen değişiklikler temel hak ve özgürlüklerin yanı sıra eğitim hakkı, çalışma hakkı, sağlık hakkı, çevre 

hakkı gibi sosyal ve ekonomik hakları da ortaya çıkarmıştır. Devlet temel hak ve özgürlükleri korumakla 

birlikte sosyal ve ekonomik hakları da sağlamakla zorunlu kılınmıştır. Devlet politika ve kurallarını insan 

hak ve özgürlüklerine ters düşecek şekilde uygulayamaz ve hukukun üstünlüğü ile kuvvetler ayrılığı 

ilkeleri devleti insan aleyhine muamele etmekten alıkoyar. 

mailto:ikaratas@kastamonu.edu.tr
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Hukukun ortaya çıkmasında temel neden insanların haysiyetlerine uygun şekilde yaşamalarının ve 

kendilerini geliştirmelerinin sağlanmasıdır. İnsan hakları bu çerçevede içerisinde vücut bulmaktadır. 

Çalışmanın konusunu oluşturan suyun insanlar için bir hak teşkil edip etmediği uluslararası boyutta 

tartışma konusudur. İnsan hakları insan onuruna uygun yaşamayı gerektirmesi niteliği ile suya erişim bir 

hak olarak BM Genel Kurulu tarafından 28 Temmuz 2010 tarihinde kabul edilmiştir. Suyun kıt bir 

kaynak olması, zamanla suya duyulan ihtiyacın artmasına paralel olarak artış gösterememesi suyun 

korunmasını ve eşit dağıtımının sağlanmasını zorunlu kılmaktadır. Su, başta yaşama hakkının 

korunmasında, sağlık, konut, eğitim, çalışma gibi hakların sağlanmasında yani devletin asli vazifelerini 

yerine getirmesinde temel niteliktedir. Suyun eksikliği halinde insan onuruna uygun olmayan yaşama 

koşullarının ortaya çıkacağı ve diğer tüm hak ve özgürlüklerinde korunamayacağı açıktır.  Suyun bir 

meta olarak ticaretleştirilmesi ya da bir hak olarak kamu yararına sunulması, bunun kamu-özel ortaklığı 

ile yürütülmesi suya yönelik tartışmaların odak noktasıdır. Suya erişimin hak mı yoksa gereksinim mi 

olduğu noktasında uluslararası boyutta yürütülen çalışmalarda hak olduğuna yönelik bir çoğunluktan söz 

edilebilir. Bu çoğunluk içerisinde yer alan ülkeler diğer hak ve özgürlüklerde olduğu gibi su hakkını da 

anayasa ve yasalarında koruma altına almışlardır. Söz konusu hakkın ihlali söz konusu olduğunda yargı 

yoluna başvurulabilmesinin önünü açan düzenlemeleri hayata geçirmişlerdir. 

Bu çalışmada suyun dünya genelinde bir hak olarak kabulünü gerektiren hususlar tespit edilerek, Türk 

hukuk sistemine uyumlu olacak şekilde su hakkı isteminin değerlendirilmesinin yapılması 

amaçlanmıştır. 

 

2. MATERYAL VE METOD 

 

Bu çalışma su hakkının bir insan hakkı olarak kabul görmesinin gerekliliğini göz önünde bulundurarak 

Türk hukuk sisteminde söz konusu hakka dair düzenlemelerin tespiti amacıyla hazırlanmıştır. Çalışmanın 

hazırlanması insan haklarının tarihi ve felsefi temelleri üzerine su hakkı kavramının eklenmesi süreci ve 

su hakkına yönelik uluslararası çalışma ve işbirliklerinin incelenmesi ile başlamıştır. Ardından Türk 

hukuk sistemi ve uygulamaları içerisinde su hakkına ilişkin tarama yapılarak Türkiye’nin suyun bir hak 

olarak kabul edilmesine yönelik tutumu belirlenmeye çalışılmıştır. Materyali insan hakları ve su hakkı 

kavramı olan çalışma literatür taraması, mevzuat hükümlerinin incelenmesi ve değerlendirilmesi ile 

şekillenmiştir. 
 

3. BULGULAR 

 

3.1. İnsan Haklarının Tarihi Temelleri 

 

İnsan haklarını elde etmeye yönelik ilk girişimlerin eski çağ medeniyetlerinde, özellikle Yunan’da ortaya 

çıktığı ileri sürülmektedir. Ancak eski Yunan medeniyetinin önce gelen ve dünyaca ünlü kabul edilen 

Platon ve Ariston’un kölelik kurumunu onayladıkları, insanlar arasında eşitsizliğin var olduğunu ileri 

sürdükleri, devleti insanların mutlak efendisi olarak kabul ettikleri, eserlerinde ortaya çıkmaktadır.  

Dolayısıyla her iki filozofta yaşadıkları çağa yerleşen köklü değer ölçülerini aşarak insan haklarının 

edinimine yönelik girişimde bulunmamışladır (Kapani, 1981). Eski çağda kişilerin devlete karşı ileri 

sürebilecekleri hiçbir sübjektif haklarının olmadığı ve bütün varlıkları ile devlete ait oldukları yönünde 

yerleşmiş adeta kutsallaşmış bir inanış mevcuttur. Eski Yunanlılarda var olduğu ileri sürülen hürriyet ise 

siyasal faaliyetlere katılmaktır. 

Orta çağda ise mutlak iktidar sahibi devletin sınırlandırılması ve yumuşatılmasına yönelik bazı adımların 

atıldığı görülmektedir. Ancak atılan bu adımlarda insan hakları ve hürriyetleri için henüz ortamın hazır 

olmadığını göstermiştir. Orta çağ felsefesinde de kölelik müessesesinin şekil değiştirerek devam ettiği, 
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devlet dışında bir de kilisenin insanların efendisi olarak ortaya çıktığı görülmektedir.  17. ve 18. 

yüzyıllarda tabii hukukun ileri sürülmesi ile insan hakları kavramının doğmaya başladığı söylenebilir. 

Tabii hukuk anlayışına göre; “insanlar devletten önce ve onun hukukundan üstün bir takım tabii haklara 

sahiptirler.” Kişinin bir insan hakkına sahip olabilmesi yalnızca insan olmasından dolayıdır ve doğuştan 

kazanılan haklardır (Torun, 2007). 

Dolayısıyla devlet kendisinden önce insanlara tabii olarak verilmiş olan haklara bağlı kalarak bu haklara 

saygı göstermek zorundadır (Ünal, 2004). Bu anlayışın hâkim olduğu tabii hukuk doktrinine göre 

insanların bu evrede hayat, hürriyet ve mülkiyet haklarına tabii olarak sahip oldukları kabul edilir. 

İnsanların bu haklarını korumak, bu haklara yapılacak herhangi bir saldırıya karşı müdafaada 

bulunmaları ve saldırıda bulunan kişileri cezalandırmaları da hak olarak kabul edilmiştir. Sivil toplumun 

ve halk kitlelerinin her türlü saldırı ya da tecavüze karşı kendini koruma doğrultusunda bir meşru 

müdafaa hakkı bulunmaktadır (Çeçen, 2009). 

17. ve 18. yüzyıllarda ortaya çıkan tabii hukuk kuralları ile insanların siyasal bir toplum haline gelmeleri 

ancak yapılacak bir toplum sözleşmesine bağlı olduğu ileri sürülmüştür. İnsanlar sahip oldukları hak ve 

hürriyetlerin daha iyi korunması adına, birlikte kuracakları devlete yalnızca cezalandırma haklarını 

devretmişlerdir. Devlet kendisini oluşturan insanların mutlak efendisi olarak değil kişilerin sahip 

oldukları koruyup, gözeterek, bu haklara yönelik saldırıları gerçekleştirenleri cezalandırma ile varlığını 

sürdürecektir. Tabii hukuk anlayışına karşı olarak geliştirilen bir diğer anlayış ise Ferdiyetçi doktrindir. 

Bu doktrin toplum sözleşmesinin hayali olduğunu insanların ancak toplum içersinde yaşamaları halinde 

bazı haklarının olduğunu, sosyal ilişkilerin bulunmadığı ortamda herhangi bir hakkın söz konusu 

olmadığını ileri sürmüşlerdir. Ferdiyetçi doktrin kişi hak ve hürriyetlerinin insanların yaradılışından 

dolayı irade sahibi, özgür ve sorumluluk sahibi tek gerçek varlık olmasından ve devletin yapıcı unsuru 

olmasından dolayı kaynaklandığını savunmuştur. İnsanın yapısı gereği, akıl ve irade sahibi bir varlık 

olmasından dolayı onurlu bir varlık olarak kabul edilmesi ve bu onurlu varlık adına haklar geliştirilmesi 

“aydınlanma düşüncesinin bir sonucu”dur (Aşar, 2014). 

İnsan haklarına yönelik ve kralın otoritesini bir ölçüde sınırlama niteliği taşımasından dolayı 1215 yılında 

İngilizlerin kralları Yurtsuz John’a zorla kabul ettirdikleri Magna Carta Libertatum  (Büyük Hürriyet 

Fermanı) insan haklarının sağlanması yolunda atılan ilk büyük adım olarak tarihte yer almıştır. 1789 

İnsan ve Vatandaş Hakları Bildiri haklar beyannamelerinden içerisinde en çok bilinen ve dönüm noktası 

olarak kabul edilen belge niteliği taşımaktadır. Fransız ihtilalcılar insanların doğal, başkalarına 
devredilemez, zaman aşımına uğramaz, kutsal haklarının olduğunu ilan etmeleri tabii hukuk anlayışının 

yansımalarını göstermektedir. Bildiri insanı en üstün değer olarak kabul etmekte ve toplumun tek gerçek 

varlığı olduğunu ileri sürmektedir. Devletin görevinin kişiyi ve onun sahip olduğu haklarını korumak 

olduğunu savunmaktadır. Aynı zamanda bildiri mülkiyet hakkını dokunulmaz ve kutsal olarak ilan 

etmiştir.  

19. yüzyıla gelindiğinde ise insan içerisinde yaşadığı sosyal toplumun “ihtiyaç sahibi vatandaşı” olarak 

ele alınmaktadır. Georg Jellinek temel hak ve hürriyetleri üç gruba ayırmıştır. Bunlar “negatif statü 

hakları, pozitif statü hakları ve aktif statü hakları”dır. Negatif statü hakları ile devletin dokunamayacağı 

ve sınırlarını aşamayacağı hak ve hürriyetleri ifade etmektedir. Kişi güvenliği, konut dokunulmazlığı, 

mülkiyet hakkı bu haklar arasında sayılır. Pozitif statü hakları ise çalışma hakkı, sağlık hakkı, konut 

hakkı gibi devletten hizmet veya yardım isteme haklarını temsil etmektedir. Aktif statü haklarından ise 

devlet yönetimine katılma yani seçme seçilme, siyasi parti kurma, siyasi faaliyette bulunma hakkı gibi 

haklar anlaşılmaktadır (Gözler, 2016).  Bir kişinin gerçek özgürlüğe erişebilmesi için temel hak ve 

hürriyetlerin bütününe sahip olması gerektiği hürriyetlerin bütünlüğü olarak ifade edilmektedir. İlk ve 

öncelikli olarak negatif haklara sahip olan bir kişinin sahip olduğu özgürlük pozitif haklar olmadan bir 

anlam taşımamaktadır. Aynı zamanda kişinin sahip olduğu hakların korunması ve gözetilmesinin 
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sağlanması adına yönetimde söz sahibi olması gerekir. Aksi halde sahip olduğu hakların elinden alınması 

söz konusu olabilecektir (Kapani, 1981; Gözler, 2016). 

İnsan hakları zaman içerisinde gelişerek ilerleme kaydetmiş ve devlete karşı ileri sürülebilecek negatif 

statüde haklar edinilmiştir. Ancak yalnızca negatif haklara sahip olunması ile insanın gelişmesinin ve 

hürriyetinin bir anlam ifade etmediği de anlaşılmıştır. Dolayısıyla devletten olumlu nitelikte hizmet ve 

yardım istemeye yönelik pozitif hakların tanınması da gereklilik olarak ortaya çıkmıştır. Burada pozitif 

haklara duyulan ihtiyacın temeli olarak “insan haysiyetine yaraşır yaşama koşullarının sağlanması” 

gösterilmektedir. İnsanın “yapısal olanaklarının” doğrudan korunmasına yönelik olan temel kişi 

haklarının yanında “dolaylı korunan kişi hakları” olarak adlandırılan ekonomik, sosyal ve kültürel haklar 

(Sav, 2007) dan söz edilmeye başlanmıştır. Temel hak ve hürriyetlerin ardından sosyal ve ekonomik hak 

olarak kabul edilen hakların anayasa metinlerine işlenmeye başlanması Birinci Dünya Savaşı sonrasında 

başlamaktadır. İkinci Dünya savaşının ardından bu akım gittikçe genişleyerek yayılma göstermiştir. 

Gerçek bir hürriyetten bahsedilebilmesi için öncelikle kişilerin sefaletten kurtarılarak, insan haysiyetine 

yaraşır şekilde yaşama koşullarının sağlanması gerektiği hemen hemen tüm toplumlar tarafından 

benimsenmiştir. Sosyal, kültürel ve ekonomik hakların insanlara tanınması ve gerçekleştirilebilmesi 

ülkelere ve sahip oldukları koşullara göre değişkenlikler göstermektedir. Bu haklara yönelik devlet 

tarafından eşit koruma ve imkân sağlanamamasının dolayısıyla sosyal adaletsizliğin ortaya çıkmasının 

nedeni olarak ekonomik sorunlar ileri sürülmektedir (Sav, 2007). Devlet bütün vatandaşlarına eşit ölçüde 

sosyal, ekonomik ve kültürel haklar tanımadıkça, eğitim, çalışma, sağlık hakkı gibi temel hakları 

koruyamaz. Bir ülkede temel hakların tam anlamıyla korunabilmesi için bu hakların belirli bir düzeyde 

korunuyor olması gerekmektedir (Tepe, 2009). 

İnsan haklarının uluslararası boyutta ilk yansıması ise İnsan Hakları Evrensel Bildirisi ile kendisini 

göstermektedir. Hukuksal açıdan bağlayıcı nitelik taşımaması ve bildiriyi kabul eden devletlere herhangi 

bir hukuki sorumluluk yüklememesinden dolayı platonik sayılabilecek bir haklar listesi olarak görülebilir 

(Kapani, 1981). Evrensel bildiride ilk olarak kişinin temel hak ve özgürlükleri sıralandıktan sonra 

ekonomik, sosyal ve kültürel haklara yer verilmiştir. Ekonomik, sosyal ve kültürel haklar (md.22-28) 

sosyal güvenlik hakkı, çalışma ve işsizlikten korunma hakkı, sendika hürriyeti, ücretli tatil, dinlenme ve 

eğlenme hakkı, sağlık hakkı, öğrenim ve eğitim görme hakkı vs. olarak belirtilmiştir.  

3 Kasım 1953 yılında yürürlüğe giren “Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi” de sözleşme içerisinde 

açıklanan hak ve hürriyetlerin sağlanması ve korunması hususunda sözleşmeyi tanıyan devletlere hukuki 
zorunluluk yüklemektedir. Türkiye 10 Mart 1954 tarihinde söz konusu sözleşmeyi onaylamıştır.  

Evrensel bildiride yer verilen klasik haklar ile birlikte siyasal haklara da yer verilen Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesinde sosyal ve ekonomik hakların ele alınmadığı dikkat çekmektedir. Ancak hak ve hürriyetler 

evrensel bildiriye kıyasla daha açık ve geniş ifadelerle tanımlanması ve sınırlarının belirlenmesi yolu 

tercih edilmiştir. 

İnsan haklarının çeşitli yönlerine dair belli başlı bazı konuları içeren Birleşmiş Milletler kaynaklı başlıca 

bildiri ve sözleşmeler; “Soykırım suçunun önlenmesine ve cezalandırılmasına ilişkin sözleşme (12 Ocak 

1951)”, “Kadınların siyasal haklarına ilişkin sözleşme (7 Temmuz 1954)”, “Angaryanın kaldırılmasına 

ilişkin sözleşme (17 Ocak 1957)”, “Çocuk hakları bildirisi (20 Kasım 1959)”, “Sömürge durumundaki 

ülkelere ve halklara bağımsızlık verilmesine ilişkin sözleşme (14 Aralık 1960)”, “Her türlü ırk ayrımının 

kaldırılmasına ilişkin bildiri (20 Kasım 1960)”, Her türlü ırk ayrımının kaldırılmasına ilişkin uluslararası 

sözleşme (4 Ocak 1969)”, “Bütün kişilerin işkenceden ve başkaca zulmedici insanlık dışı veya aşağılayıcı 

ceza ve işlemlerden korunmasına ilişkin bildiri (9 Aralık 1975)”, “Tutuklulara karşı davranışın asgari 

standart kuralları (13 Mart 1977)”. 
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3.1.1. Suya Erişim Bir Hak mı Gereksinim mi? 

 

“Hak, hukuk düzeni tarafından kişilere tanınmış olan yetkilerdir. Diğer bir tanımla hak, hukuk 

tarafından tanınan ve korunmasını isteme hususunda ferdin yetkili sayıldığı menfaattir.”  (Ataaay, 1980).  

Bir hukuk kuralına dayanmayan menfaatten hak olarak söz edilemez (Akıntürk&Ateş, 2016). Hakkın 

kaynağı hukuki ilişki ile oluşur. Hukuki ilişki de kişi ile kişi ve özellikle kişi ile eşya arasında hukuk 

kuralları tarafından düzenlenerek, hukuksal etki oluşturan ve hak yaratan bağdır (Serozan 2011). Hukuk 

tarafından korunmayan, hukuki bir ilişkiye dayanmayan herhangi bir menfaat hak değildir. Her an geri 

alınabilme riski taşıyan bir lütuf, jest, beklentiden öteye geçemez (Türker&Aydın, 2015).  

Her hukuk normunun temelinde çelişkilerin bulunduğu öne sürülebilir. Çelişkiler derinleşip 

yaygınlaştıkça belli bir grubun sorunu olmaktan çıkarak topluma mal olur. Sanayi ve teknolojideki 

ilerlemenin yol açtığı zararlar toplum genelinde temel bir çelişki ve bilinçlenme yaratarak yeni hak 

istemlerini gündeme getirmiştir. Dengeli ve sağlıklı bir çevrede yaşama isteği ekolojist grupları aşarak 

her bireyi ilgilendiren toplum sorunsalı haline dönüşmüştür. Bu noktada devreye giren hukuk, söz konusu 

istemi hakka dönüştürme işleminde çevre yararına, toplumsal isteğe, hukuk tekniği aracılığıyla genel ve 

evrensel etki yaratan biçimlendirme verme noktasında toplanmaktadır (Kabaoğlu, 1992). Çevre hakkı, 

barış hakkı, gelişme hakkı gibi haklar literatürde üçüncü kuşak haklar olarak tanımlanmaktadır. Üçüncü 

kuşak hakları birinci ve ikinci kuşak haklardan ayıran temel fark hak ve ödev sahibinin birbirinden 

kolaylıkla ayrılamamasıdır. Örneğin çevre hakkında hak sahibi de ödev sahibi de kişinin kendisidir. Hem 

sağlıklı ve dengeli bir çevrede yaşama hakkı sahibi hem de çevreyi kirletmeme ve korumakla ödevli kişi 

statüsündedir (Gözler, 2016). Dayanışma hakkı olarak da ifade edilen üçüncü kuşak haklarda temel sorun 

söz konusu ilişkilerde çatışmanın mı uzlaşmanın mı ağırlık taşıdığının tespitidir. Örneğin çevre hakkı 

kapsamında doğaya eşit giriş hakkının mülkiyet hakkı ile çatışma yaratabilir. Ancak bu çatışmalar farklı 

çıkar dengeleri ile çözülerek uzlaşma da sağlanabilir (Kabaoğlu, 1992). Yeni bir hak isteminde 

bulunulurken oluşacak çatışmalar ve uzlaşma yollarının hesaba katılması hukuki ilişkilerin kurulması 

açısından önem arz etmektedir. Hak isteminde bulunulan talebin mevcut hukuk düzeni ile uyumlu ve 

bağlantılı olması gerekmektedir (Türker&Aydın, 2015). 

Son zamanlarda ise su hakkına yönelik yeni bir hak istemi gündeme gelmiştir. Dünya genelinde insanlar 

suya çeşitli anlamlar yüklemişlerdir. Bazı toplumlar suyun ekonomik yararlarından dolayı, bazıları 

ulaşım aracı olarak gördüklerinden, bazıları turizmin vazgeçilmezi olduğu ve enerji üretim kaynağı 
niteliğinden dolayı suya değer vermektedirler. Aynı zamanda ülke sınırlarını oluşturması nedeniyle 

ulusal miras olarak da görülen su, egemenliğin önemli bir sembolü niteliğindedir. Suyun diğer çevresel 

bileşenlerden farklı kabul edilmesinin en önemli nedeni ise çok hızlı bir şekilde azalma eğilimde 

olmasıdır. Suyun azalması ile ortaya çıkması muhtemel zararların doğrudan ve kaçınılmaz olarak insan 

haklarını etkileyecektir. Yaşamlarını sürdürebilmek için suya muhtaç olan kişiler, suyun azalması ile 

kalitesinde de meydana gelecek bozulmalardan dolayı temel insan hakları başta olmak üzere bütün haklar 

için ciddi tehlike yaratır. Su sorununun ortaya çıkması dar bir çevrede sınırlı kalmayarak küresel boyutta 

sağlık sorunları ve yaşamsal tehdit anlamı taşımaktadır. Diğer çevresel sorunlara kıyasla, su sorununun, 

suya muhtaç toplumun öncelikle savaş ve doğal afet mağdurları, kadın, yoksul, küçük ölçekli çiftçi gibi 

kesimlerini çok daha fazla oranda olumsuz etkileyeceği açıktır. (May&Daly, 2015). Suyun insan yaşamı 

için gerekli temel maddelerden olması dolayısıyla yeterli ve temiz suya erişim ve kullanımın diğer tüm 

hakları sağlamanın ön koşulunu oluşturmaktadır. Son zamanlarda suyun yaşam ve sağlık hakkı dışında 

onlardan ayrı bir hak olarak tanınması gerektiği kabul görmektedir.  Söz konusu durumda suyun bir hak 

olarak tanınması halinde devlete yükümlülüklerin yüklenmesi gündeme geleceği gibi su hakkına 

erişimde engel oluşturan kişi ya da kurumlar hakkında yaptırımlar uygulanabilecektir (İnce, 2017). 

Dolayısıyla su yaşamsal faaliyetlerin, sağlıklı ve dengeli bir hayatın, insan haysiyetine uygun yaşamın 

temelinde bulunduğu, suyun azalması ile temel insan hakları da dâhil olmak üzere tüm hakların anlamsız 
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kalacağı kabul dünya genelinde kabul edilmektedir. Su, kişi için bir ihtiyaç olmaktan ziyade küresel 

ısınma, kentleşme, doğal afetler, sanayileşme gibi etkenlerden dolayı su kaynaklarında meydana gelen 

azalma ile ortaya çıkan su sorununa karşın anayasalarda güvence altına alınması gereken bir hak niteliği 

taşıdığı inancı dünya anayasalarının yaklaşık yarısında toplam 300 defa (May&Daly, 2015) yer 

bulmuştur.  

Su kaynaklarının kamusal anlamda öneminin, her geçen gün değişmesinin nedeni olarak, ilk sırada iklim 

değişikliğinin ve ikinci sırada ise Ortadoğu’daki siyasi ilişkiler ile yapılanmanın olduğu ileri 

sürülmektedir. Küresel iklim değişikliğine bağlı olarak giderek azalan ve dolayısıyla kıymeti  artan su 

kaynakları petrol ya da doğal gaz gibi stratejik öneme sahip oldukları (Sav, 2007) düşünülmektedir. 

Suyun bu özelliği dolayısıyla, değişen koşullar dikkate alınarak korunması, yönetilmesi ve planlanması 

gerekmektedir. 

 

3.1.2. Uluslararası Boyutta Su Hakkı 

 

Su, “yerine bir başka şeyin ikame edilemeyeceği bir doğal kaynak” tır (İnşaat Mühendisleri Odası, 2009). 

Suyun insan varlığı itibari ile yadsınamaz hayati önemi son yıllarda uluslararası boyutta ele alınan ve 

birçok belgeye konu edilen bir husustur. Günümüzde sıklıkla karşımıza çıkan suyun bir gereksinim mi 

yoksa bir hak mı olduğu sorunun (Fattori, 2011) uluslararası eğilimde hak olduğu yönünde izlenim 

görülmektedir.  

Suya dayalı ortaya çıkan sorunlar sınır ötesi nitelik taşıması ve ekolojik açıdan ciddi tehdit unsuru 

olmasından dolayı uluslararası ölçekte önlem alınmayı gerektirmektedir. Dolayısıyla ulusal ve 

uluslararası kapsamda su hakkı, ortak miras ve yaşam hakkının temel unsuru olarak kabul görerek; tüm 

insanlığın ve ekosistemin “ortak yararı” ilkesi üzerine düzenlenmelidir. Su hakkına ilişkin düzenlemeler 

“küresel sistemin hâkim bakış açısında köklü değişimleri” gerekli kılmaktadır (Atvur, 2013). 

Uluslararası boyutta ilk defa Mar del Plata BM Su Konferansında (1977) suyun bir insan hakkı olduğuna 

işaret edilmektedir. Bu konferansta tüm insanların temel gereksinimlerini karşılayabilmek için yeterli 

nitelik ve nicelikte kullanılabilir suya eşit erişim hakkına sahip oldukları ifade edilmiştir. Takip eden bir 

diğer düzenleme ise “ Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi” (1981) dir. Söz 

konusu sözleşmenin 14. maddesinde yer verilen suya erişimin yeterli yaşam standartları için bir hak 

olduğuna yönelik ifade suyun bir insan hakkı olarak uluslararası düzeyde işaret edildiğini göstermektedir. 
“Çocuk Haklarına Dair Sözleşme” (1989)’nin taraf devletlere yüklediği “temiz içme suyunun 

sağlanması” sorumluluğu yine suyun bir insan hakkı olarak gösterildiğine yönelik bir çıkarım 

yapılmasını sağlamaktadır. 

Uluslararası nitelikteki bu belgelerin yayınlanmasının ardından suya doğrudan ilgili olarak 1992 yılında 

“International Conference on Water and the Environment” gerçekleştirilmiştir. Bu konferansta tüm 

insanların uygun bir fiyat karşılığında temiz suya erişim hakkı olduğundan söz edilmiştir. Konferans 

sonucunda Dublin ilkeleri olarak dört ilke benimsenmiştir. Ana teması doğal çevrenin ve insan 

gelişiminin korunmasında suyun önemi olan prensiplerde dikkat çeken husus suyun ekonomik bir değere 

sahip olduğu ve ticari bir mal olarak kabul edilmesi gerektiğidir.  

1992 yılının Haziran ayında Rio’da gerçekleştirilen Rio Zirvesinde Mar del Plata BM Su Konferansında 

işaret edildiği üzere “ içme suyuna erişimin bir insan hakkı olduğu” tekrarlanmıştır. 

1994 yılında yayınlanan “Report of the International Conference on Population and Development” da 

“They have the right to an adequate standard of living for themselves and their families, including 

adequate food, clothing, housing, water and sanitation.” denilmiştir. Yani tüm insanlar kendileri ve 

aileleri için yeterli yemek, giyinme, barınma ve suya erişimin dâhil olduğu standart bir yaşam hakkına 

sahiptirler. Ayrıca ülkelerin  “temiz suya erişimi sağlamak” ile yükümlü oldukları üzerinde durulmuştur. 
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2000 yılı Avrupa Çerçeve Direktiflerine konu edilen su uluslararası hukukta önem kazanmaya devam 

etmektedir. Söz konusu direktife göre suya ilişkin yükümlüklerini ihmal ve ihlal eden devlet Avrupa 

Komisyonu tarafından Adalet Divanı’na sevk edilebilmektedir (May&Daly, 2015).  

2002 yılında saf bir çevresel sorun olarak ele alınan su, Güney Afrika’da düzenlenen Dünya Kalkınma 

Zirvesi’nde gelecek kuşakların haklarının da gözetilmesi ve korunması adına çevresel değerlerle uyumlu 

olacak şekilde kullanımı gerektiren doğal kaynak olarak gösterilmiştir. Bu zirvenin önem taşıyan diğer 

yönü ise suyu bir hak değil, ihtiyaç olarak kabul etmesidir (Türker&Aydın, 2015).  

2002 yılında Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Komitesi tarafından 15 no.lu Genel Yorum 

yayınlanmıştır. Genel Yorumun bir insan hakkı olarak su hakkına yönelik en önemli ifadesi “onurlu bir 

yaşam sürmek için vazgeçilmez” ve “diğer insan haklarının gerçekleştirilmesi için bir ön gereklilik” 

olduğudur. Suyun bu kriterleri su hakkına yönelik uluslararası düzeyde öne sürülen ifadelerden en güçlü 

olanıdır. Genel yorumun 11. maddesinde suya yalnızca ekonomik bir değer olarak bakılmaması sosyal 

ve kültürel bir araç olarak görülmesi üzerinde de durulmuştur. 12. maddesinde ise su hakkının üç faktörü 

olarak uygunluk, kalite ve erişilebilirlik tanımlanmıştır. Erişilebilirlik faktörü altında suyun fiziksel, 

ekonomik, ayrımcılık faktörü olmaksızın ve bilgiye erişim ile birlikte sağlanması gerektiği belirtilmiştir. 

Su hakkına yönelik gelişmeler uluslararası boyutta devam etmiş ve BM Genel Kurulu tarafından 2010 

yılında İnsan Hakları Konsey Kararında, su hakkı bir insan hakkı olarak kabul edilmiştir. Bu karar ile 

devletler diğer tedbirlerin yanı sıra “içme ve sağlığın korunması için güvenli suya erişim hakkının 

gerektirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesi için bu yükümlülüğün yerine getirilmediği ya da yeteri 

kadar yerine getirilemediği ülkeler de dâhil olmak üzere ekonomik alanlar ve diğer tüm alanlarda yasal 

düzenlemeleri de içeren kapsamlı plan ve stratejiler ile uygun araç ve yöntemleri geliştirmeye ve 

kullanmaya” aynı zamanda “uygun düzeyde ulaşılabilir hesap verme yöntemleri öngörerek hak ihlalleri 

durumunda etkili giderim sağlamaya” çağrılmaktadır (BM İnsan Hakları Konseyi, 2010).  

Bir insan hakkı olarak tanınan su hakkının dünya anayasalarında yer aldığı örneklere yer verilirse; 

 Kolombiya Anayasası’nın 336. maddesi; “Genel refah ve yaşam kalitesinin iyileştirilmesi, 

devletin toplumsal amaçlarıdır. Devletin faaliyetinin temel amacı, yerine getirilmemiş halk sağlığı, eğitim, 

çevre ve içme suyu ihtiyaçlarını ele almaktır.” 

 Maldivler Anayasası’nın 23. maddesi; “Her yurttaş bu Anayasa uyarınca aşağıdaki haklara sahiptir 

ve Devlet, bu haklara kendi yetenek ve kaynakları çerçevesinde makul tedbirlerle aşamalı olarak 

ulaşılmasını üstlenme taahhüdünde bulunur: (a) yeterli ve besleyici yemek ve temiz su.” 

 Güney Afrika Anayasası’nın 27.1. maddesi; “Herkes şunlara erişme hakkına sahiptir… (b) aşamalı 

gerçekleştirilmeye dayanan düzenli raporların uygulanması yoluyla yeterli besin ve su…” 

 Uganda Anayasası’nın 14. bölümü; “Tüm Ugandalılar eğitim hizmetlerine, sağlık hizmetlerine, 

temiz ve güvenli su çalışmalarına… erişimlerine ve haklara sahiptir.” 

 Kenya Anayasası’nın 43. maddesi; “Herkes yeterli miktarda temiz ve güvenli su hakkına sahiptir.” 

 

3.2.Türk Hukuk Sisteminde Su Hakkı 

 

1982 Anayasasında tanınan insan hakları Jellinek sınıflandırması temel alınarak oluşturulmuştur (Gözler, 

2016). “Temel hak ve ödevler” başlıklı ikinci kısımda yer alan hak ve hürriyetlerin niteliği “kişiliğe bağlı, 

dokunulmaz, devredilemez vazgeçilmez” olarak belirtilmiştir. Temel hak ve hürriyetlerin özü korunmak 

kaydıyla sınırlandırılması ancak kanun ile yapılabilmektedir. Eğer bir sınırlandırma yapılacaksa bunun 

Anayasaya, demokratik toplum yaşamına ve laik Cumhuriyetin gereklerine aykırı nitelik taşımaması 

Anayasanın 13. maddesinde düzenlenmiştir. Negatif statü haklar niteliğindeki “Kişinin Hakları ve 

Ödevleri”, pozitif statü haklar niteliğinde “Sosyal ve Ekonomik Haklar ve Ödevler” ve aktif statü 

niteliğinde “Siyasal Haklar” 1982 Anayasası ile tanınmış ve güvence altına alınmıştır. Anayasanın 5. 

maddesi hükmüne göre Devlet “kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin 

temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan 
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siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için 

gerekli şartları hazırlamaya çalışmak” ile görevlidir. Her hukuki düzenlemenin nihai amacının insan 

olduğu (Taşkın, 2015) sistemde toplumsal yararlar yine insan varlığının korunması ve geliştirilmesi 

üzerine şekillenmektedir. Temel hakların en yüksek düzeyde güvence altına alınabilmesi hukuk devleti 

gereğidir (Zariç, 2011). 

Anayasanın 17 maddesi “herkesin yaşama, maddi ve manevi varlığını koruma ve geliştirme hakkı” na 

sahip olduğunu düzenlemektedir. Söz konusu hak negatif haklar statüsünde olup temel hak ve hürriyetler 

kategorisinde yer almaktadır. Aynı maddenin devamında kişiye insan haysiyetine yakışmayacak hiçbir 

muamele de bulunulmayacağı da hükme bağlanmıştır. İlgili madde hükmünün su hakkına temel 

oluşturduğuna dair görüşler mevcuttur (Şirin, 2011; İnce, 2017).  

Anayasanın 56. maddesinde pozitif statü hak niteliği taşıyan “sosyal ve ekonomik hak ve ödevler” 

grubunda yer alan “sağlık hizmetleri ve çevrenin korunması” hakkı devletten olumlu bir hareket ve 

yardım istemeye yönelik bir haktır. Canlıların varlıklarını idame ettirmeleri ve gelişmelerini sağlamaları 

için gerekli olan şartların bulunduğu “ekolojik denge” nin, içinde yaşayanlar tarafından bozulmasının 

engellenmesinin gerçek ve tüzel kişilerin insiyatifine bırakılması etkin bir araç olarak kabul görmemiş 

ve yasa koyucuyu önlemler almaya zorlamıştır (Akgündüz, 1991). Çevrenin korunması hakkı, insanın 

yaşadığı çağa ilişkin yaşama sorunu (Yılmaz, 2006) olarak sosyal devlet anlayışının gelişmesi ile 

toplumun hak isteminde bulunmasının neticesinde anayasada yer bulmuştur. Herkesin sağlıklı ve dengeli 

bir çevrede yaşama hakkı olduğundan söz eden ilgili madde, insan onuruna yaraşır şekilde, uygun yaşam 

koşullarının sağlanması ve temel hak ve hürriyetlerin korunarak geliştirilmesi ile görevli olan devletin 

hukuki ilişkileri ile uyum içerisinde olduğu anlaşılmaktadır.  

Hukukta çatışmaların ortaya çıkması yani hukuki değerlerin çatışmasının söz konusu olması halinde 

kanun koyucu üstün hukuki değere, daha düşük hukuki değer karşısında öncelik verir. Üstün hukuki 

değerin düşük hukuki değere tercih edilmesinde kamu yararının sağlanması hedeflenir. Üstün değer 

uğruna feda edilen düşük değere karşılık çıkarlarından “ekonomik fedakârlık” edene tazminat ödenerek 

denkleştirme yapılır. Buna “Hukuka uygun müdahalelerden doğan sorumluluk” veya “fedakârlığın 

denkleştirilmesi ilkesinden doğan sorumluluk” denilmektedir (Güdük, 2017). Fedakârlığın 

denkleştirmesi ilkesinin Türk hukuk sisteminde genel bir kural bağlamında yer almadığı görülmektedir.  

Anayasanın 125. maddesinde yer alan “İdare, kendi işlem ve eylemlerinden doğan zararı ödemekle 

yükümlüdür” hükmü sosyal hukuk devleti gereği olarak fedakârlık denkleştirme adına bir düzenleme 
olarak görülebilir. İdare tarafından izin verilen ve çevresel zararlara neden olan işletmelerin faaliyetleri 

ile zarara uğrayan kesimin zorunluluk durumları ve komşuluk hukukuna ilişkin hakları ile ortaya çıktığı 

anlaşılmaktadır (Demir, 2011).  

Çevre ile alakalı ortaya çıkan uyuşmazlıklarda çevre etkilerinin neden olduğu zararların telafisine yönelik 

istem ile bağlı olduğu kabul edilmektedir (Y1HD, 25.12.1981, E.1981/14350, K.1981/14955). 

Anayasa’nın 43. maddesi kıyıların Devletin hüküm ve tasarrufu altında olduğunu düzenlemektedir. 

Maddenin devamında “Deniz, göl ve akarsu kıyılarıyla, deniz ve göllerin kıyılarını çevreleyen sahil 

şeritlerinden yararlanmada öncelikle kamu yararı gözetilir.” denilmektedir. Aynı zamanda 168. madde 

hükmü “Tabii servetler ve kaynaklar Devletin hüküm ve tasarrufu altındadır. Bunların aranması ve 

işletilmesi hakkı Devlete aittir.” demektedir. Anayasanın ilgili maddelerinde sözü edilen su ve kaynaklar 

genel su olarak tanımlanmakta ve özel mülkiyet dışında tutulmaktadırlar (Medeni Kanun, md.754). Özel 

mülkiyete ve özel hukuka tabi tutulan sular ise arzın mülkiyeti kabul edilen dolayısıyla arazi sahibinin 

mülkiyetine tanınan ve Medeni Kanun ile düzenlenen sulardır. Medeni Kanunun 715. maddesi “Aksi 

ispatlanmadıkça, yararı kamuya ait sular ile kayalar, tepeler, dağlar, buzullar gibi tarıma elverişli 

olmayan yerler ve bunlardan çıkan kaynaklar, kimsenin mülkiyetinde değildir ve hiçbir şekilde özel 

mülkiyete konu olamaz.” demektedir. 
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Bir kamu malı niteliği taşıyan su kaynaklarından yararlanmaya yönelik hak, “kamu mallarından özel 

(bireysel) yararlanma” şekline girmektedir. Özel yararlanmaya bağlı haklar idare tarafından izin 

alınmasına bağlıdır. Bu izin idare tarafından verilen, birel işlem niteliği taşıyan ruhsat ile ya da iki taraflı 

işlem olan sözleşme ya da imtiyaz ile mümkün olmaktadır (Arslan, 2017). Su kullanımının sağlanmasına 

yönelik tüketici ve satıcı arasında, tüketicinin belirli bir mal ya da hizmeti düzenli veya belirli aralıklarla 

elde etmesini (md. 4) sağlayan, 29246 sayılı “Abonelik Sözleşmeleri Yönetmeliği” söz konusu özel 

yararlanmanın sağlanabilmesi için bahsi geçen iki taraflı sözleşmeyi oluşturmaktadır.  

Ancak kamu mallarından bireysel yararlanmaya yönelik alınması gereken iznin kapsamı, izni alan kişiye 

özel hukuk çerçevesinde bir ayni hak tanımamaktadır. Burada söz konusu hak bir “idari ayni hak” 

kapsamındadır (Arslan 2017; Gözübüyük ve Tan, 2010). Özel yararlanmaların ortak karakteri geçici 

olmalarıdır. Yararlanma izninin idare tarafından geri alınabilmesi yararlanmanın geçiciliği ilkesini 

yansıtmaktadır (Gülan, 1999). Özel yararlanmanın serbest yararlanmayı doğurmayıp izin gerektirmesi 

gibi, yararlanma karşılığı bir bedel ödenmesini de gerektirmektedir (Gülan,1999). İdare tarafından özel 

kullanım karşılığı istenen bedel resim, harç ve vergi niteliği taşımamakta ücret olarak adlandırılmaktadır 

(Gözler ve Kaplan, 2013).  

Bir insan hakkı olarak su hakkının tanınmasına yönelik 1982 Anayasasında bir hükmün bulunmadığı 

görülmektedir. Türk hukuk sisteminde suya ilişkin mevzuat; 831 sayılı Sular Hakkında Kanun, 927 sayılı 

Sıcak ve Soğuk Maden Sularının İstismarı ile Kaplıcalar Tesisatı Hakkında Kanun, 4373 sayılı Taşkın 

Sulara ve Su Baskınlarına Karşı Koruma Kanunu, 7478 sayılı Köy İçme Suları Hakkında Kanun, 167 

sayılı Yeraltı Suları Hakkında Kanun, Tarım Arazilerinin Korunması, Kullanılması ve Arazi 

Toplulaştırmasına İlişkin Tüzük,  Yeraltı Suları Tüzüğü, 1053 sayılı Belediye Teşkilâtı Olan Yerleşim 

Yerlerine İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Temini Hakkında Kanun, 2560 sayılı İstanbul Su ve 

Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun’dan oluşmaktadır. İlgili 

mevzuat hükümleri incelendiğinde de suyun bir hak olduğuna yönelik herhangi bir ifadeye 

rastlanmamaktadır.  

 

4. TARTIŞMA VE SONUÇ  

 

Bir hak isteminin anayasa ile tanınması için hak sahibinin belli olması, hukuk kuralları ile bütünlük 

sağlanması, ortaya çıkabilecek çatışmalara yönelik uzlaşma ilkesinin devreye girebilecek olması şartları 
birlikte değerlendirilmelidir. Anayasanın 2. maddesinde sosyal bir hukuk devleti olarak tanımlanan 

Türkiye Cumhuriyeti devletinin görevleri arasında kişilerin hak ve hürriyetlerini koruyarak, insan 

haysiyetine yaraşır şekilde yaşam şartlarının sağlanması ve geliştirilmesi vardır. İnsanın başta yaşam 

hakkı olmak üzere diğer sahip olduğu tüm hakları koruyabilmesi için suya erişim bir zorunluluktur. 

Küresel iklim değişikliği, sanayileşme, nüfus artışı, kentleşme gibi faktörlere bağlı olarak su 

kaynaklarında ortaya çıkan azalma, su sorununu bölgesel, ulusal ölçekten çıkarıp küresel ölçekte bir 

çevresel sorun olarak ele alınmasını gerektirmiştir.  

Negatif hakların pozitif haklar olmaksızın, negatif ve pozitif hakların aktif haklar olmaksızın bir anlam 

ifade etmediğine çalışma içerisinde yer verilmiştir.  Söz konusu tüm bu hakların su hakkı olmadan 

olamayacağı da açıktır. İnsan yaşamak için suya ihtiyaç duyar. Maddi ve manevi bütünlüğünü korumak 

için suya muhtaçtır. Eski çağlardan itibaren hak arayışı içerisinde olan insan, suyun azalma tehlikesi ile 

bu kadar yakından yüzleşmediğinden suyun bir hak olduğunu benimsemesi ve hak isteminde bulunması 

yakın zamana denk düşmektedir.  

Suya erişim hizmeti kamusal bir hizmet niteliğinde olup idarenin görev alanı içerisinde yer almaktadır. 

Suyun tamamen ücretsiz olarak sağlanması yönünde var olan görüş, su israfına neden olacağı inancı ve 

idarenin hizmeti gerçekleştirirken harcadığı masraflar dikkate alındığında tutarlı kabul edilmemektedir. 

Su ekonomik değeri dışında diğer bir açıdan bakıldığında da sosyal ve kültürel toplumun bir aracı 
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niteliğindedir. Tüm insanların suya erişimi eşit koşullarda sağlanmalıdır. Herkesin kullanılabilir, temiz 

su hakkına sahip olduğu anayasa ile güvence altına alınmalıdır.  
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Özet 

Son yıllarda, ürün ve hizmetleri hakkında geribildirim almak isteyen kişiler ve kurumlar için duygu analizi önem 

kazanmıştır. Duygu analizinde genel amaç doğal dil işleme, bilgi erişim ve veri madenciliği teknikleri kullanarak 

belirli bir ürün, kişi veya konuyla ilgili kullanıcıların gözlem ve değerlendirmelerini içeren belge veya cümlelerde 

belirtilen duyguyu olumlu, olumsuz ve nötr olarak sınıflandırmaktır. İnsanlar tarafından hızlı ve kolay bir şekilde 

yapılamayan bu tür analizler, duygu analiz araçlarının yardımıyla daha hızlı ve kaliteli bir şekilde başarılabilir. 

Türkçenin karmaşık yapısı nedeniyle Türkçe duygu analiz sistemlerinin başarı oranları, İngilizce çalışmalarına 

kıyasla daha düşüktür. Bu karmaşık yapı doğal dil işleme ve duygu analizi görevlerini bu dil için zorlaştırmaktadır. 

Dolayısıyla, performanslarını artırmak için duygu analiz sistemlerine Türkçe’ye özgü yapıların dahil edilmesi 

gerekmektedir. Bu çalışmada, duygu analizi alanında kullanılan en popüler iki metodoloji olan sözlük tabanlı 

(lexicon-based) ve makine öğrenmeye (machine learning) dayalı yöntemler kullanarak Türkçe için duygu analizi 

sistemi geliştirilmiştir. İki sistem, Twitter'dan toplanan farklı veri setleri üzerinde test edilmiş ve kullanılan sekiz 

makine öğrenmesi yöntemi kendi içinde karşılaştırılmıştır. Ayrıca, sözlük tabanlı ve makine öğrenme tabanlı 

yöntemlerin sonuçları da kendi aralarında değerlendirilmiştir. Performans ölçüm metriği olarak, duygu analiz 

çalışmalarında yaygın olarak tercih edilen doğruluk (accuracy) kullanılmıştır. İlk sonuçlara göre Türkçe’de duygu 

analizi için makine öğrenme yöntemi, sözlük-tabanlı yöntemden daha iyi sonuçlara ulaşmıştır. Ayrıca, makine 

öğrenmesi için kullanılan sınıflandırma algoritmaları içerisinde Multiclass Classifier ve Simple Logistics en iyi 

sonuçları vermiştir. Başarı oranının daha da artırılması için makine öğrenmesi yöntemlerinin Türkçe’ye özgü 

yapıları daha ayrıntılı işleme yeteneğine sahip sözlük-tabanlı sistemlerle desteklenmesi gerektiği düşünülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Duygu analizi, makine öğrenme, sözlük tabanlı 

 
1. GİRİŞ 

 

Teknoloji geliştikçe ve sosyal medya kullanımı arttıkça insanlar aldıkları ürün ve hizmetler hakkındaki 

görüşlerini sosyal medya aracılığı ile duyurmakta ve bu durum ürünü ve hizmeti üreten firmalar için büyük önem 

arz etmektedirler. Bunun için daha önceki yıllarda şirketler sosyal medya ekipleri tutmakta ve geri dönütleri 

çalışanlarına toplatarak piyasanın ürün hakkındaki düşüncesini toplamaktaydı. Ancak gün geçtikçe bu durum 

insanlar tarafından yapılamayacak kadar zorlaştı. 

 

Bir örnek olarak, müşterileri hakkında çıkan haberleri olumlu, olumsuz ve nötr olarak sınıflandırmak isteyen 

bir medya izleme ajansı, geniş miktardaki verileri analiz etmek için çok sayıda personel istihdam etmekten başka 

seçeneğe sahip olmayacaktır. Buna ek olarak, bu kişilerin hata payı en aza inmeli ve ilgili alanlarında en güncel 

araçlarla donatmış olmalıdırlar. Aynı zamanda, kişisel geçmişleri ne olursa olsun, olumsuz ve olumlu yorumlar 

arasında doğru bir ayrım yapmak zorundadırlar. Bu zorluklarla başa çıkabilmek amacıyla geliştirilen duygu 

analizi araçları hem personel sayısını azaltmak hem de müşterilere sunulan hizmetin kalitesini artırmak için 

kullanılabilir.  
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Projemizin başlangıçtaki araştırma kaynakları daha önce aynı konuda belirli kişilerin yaptıkları açık 

kaynak araştırmaları, makaleleri, tez çalışmaları vb. gibi dokümanlar oldu(Turkmenoglu ve Tantug, 

2014). Bu çalışmalar arasında bizim öne çıkardıklarımız öncelikle Türkçeyi baz alan çalışmalardı 

(Dehkharghani ve ark. 2017). Veri setleri yaptığımız projede Twitter üzerinden alındı ve ayrıştırıldı. 

Yapılan araştırmalarda birçok açık kaynak veri setlerine ulaşıldı fakat bu veri setleri makine öğrenmesi 

çalışmamıza yeni yapılar ve devrik cümleler için yetersiz kalacağından, bu veri setlerini kullanmama 

kararı aldık.  

2. MATERYAL VE METOD 

2.1 Makine Öğrenmesi 

 Daha önce Twitter’dan toplanan büyük miktardaki veri temizlenerek makine öğrenmesi ve sözlük 

tabanlı sistemlerine verilmiştir. Eldeki veriler her ne kadar temiz olsa da sayısal veriler olmadığı için 

bilgisayar sistemleri ve matematiksel modeller olan makine öğrenmesi sistemleri için bir anlam ifade 

etmemekteydi. Bunun için toplanan verilerden öznitelikler çıkarıldı.  

 
 

Özniteliklerin çıkarılması için Java dilinde bir program yazılarak daha önce hazırlanmış MySQL 

veri tabanından gerekli veriler alındı. Daha sonra bu verilerden gerekli öznitelikleri çıkarmak için aşağıda 

maddelenen veriler hesaplandı. Daha sonra bu sayısal verileri makine öğrenmesi sistemini 

çalıştıracağımız WEKA adlı programın kullandığı arff dosya tipine dönüştürüldü.  

Elde ettiğimiz veri setlerini makine öğrenmesi sistemimizde kullanmak üzere, bu alanda en çok 

kullanılan Weka yazılımı kullanıldı. Weka, basitçe arff tipinde veri seti dosyasını okur ve veriler 

üzerindeki değerlere göre seçilen algoritmaları test eder, doğruluklarını ortaya çıkarır. Öncelikli olarak 

yaptığımız, elimizdeki verilerin Weka’ya verilebilecek şekilde .arff tipinde bir dosyaya çevirmek 

olmuştur. 4281 adet etiketli tweet’imizden oluşan veri setimizde 9 öznitelik kullanılmıştır. 

 
- Cümledeki olumlu sıfat sayısı 
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- Cümledeki olumsuz sıfat sayısı 

- Cümledeki nötr sıfat sayısı 

- Cümledeki olumlu zarf sayısı 

- Cümledeki olumsuz zarf sayısı 

- Cümledeki nötr zarf sayısı 

- Cümlenin Naive Bayes modeline göre hesaplanmış pozitiflik değeri 

- Cümlenin Naive Bayes modeline göre hesaplanmış negatiflik değeri 

- Cümlenin Naive Bayes modeline göre hesaplanmış nötrlük değeri 

 

Bu 9 adet sayısal birer veri olan öznitelikler Makine Öğrenmesi sistemine verilmeye hazırdı. 

Burada bahsedilen Naive Bayes adlı formül istatiksel bir modele dayanmaktadır. Formül basitçe şunu 

ifade eder: Eğer bir kelime daha çok pozitif cümlelerde kullanılıyorsa o kelime pozitif olmaya daha 

yatkındır.  

 

Örneğin: 
 

 

 

 

Pozitiflik Değeri = (6 + 1) / (6 + 10) = 0.43 

 

Weka sistemi ile veri setimiz 8 farklı algoritma ile denenmiştir. Bunlar: (Simple Logistics) Basit 

Lojistik algoritması, (Decision Table) Karar Tablosu algoritması, (Multiclass Classifier) Çok Sınıflı 

Sınıflandırma algoritması, (Random Tree) Rastgele Ağaç algoritması, (Random Forest) Rastgele Orman 

algoritması, (KNN) En Yakın K Komşu algoritması ve Naive Bayes algoritması olmuştur. Ön inceleme 

sonucunda veri setimizin %25’i (1099 tweet) test veri seti olarak kullanılmıştır. Ayrıca performans ölçüm 

metriği olarak doğruluk (accuracy) oranları baz alınmıştır. 

2.2 Sözlük Tabanlı Sistem 

Proje kapsamında makine öğrenmesinin yanı sıra sözlük tabanlı sistem de kullanılmıştır.  

Bu kapsamda Türkçe duygu analizi için kullanabileceğimiz üç adet veri setine ulaşıldı. Bunlar 

SentiTurkNet (Dehkharghani ve ark. 2015), SenticNet (Vilares ve ark. 2018) ve PolarWordSet. 

SentiTurkNet bizim projemize daha çok uyduğu için SentiTurkNet seçildi. SentiTurkNet, Türkçe 

kelimelerin polarite değerini (pozitif, negatif ya da nötr olması), sözcük türünü (isim, sıfat, zarf vb.) ve 

her kelimenin İngilizce karşılığını içeren bir Türkçe duygu analizi sözlüğüdür. Ama SentiTurkNet’de tek 

bir satırda aynı anlama gelen birden fazla kelime bulunduğu için biz bu veri setini düzenleyip, her bir 

satırda tek kelime bulunacak hale getirdik. Ayrıca bu veri setinde İngilizce kelimeler de bulunuyordu. 

Bu kelimeleri çıkartıp yerine SentiTurkNet’de bulunmayan kelimeleri saptayıp kendimiz veri setine 

ekledik ve bu kelimeleri anlamlarına göre nötr, pozitif, negatif olarak değer verdik. Ayrıca veri setindeki 

kelimeleri veri tabanına aktarırken Türkçe karakter sıkıntısı yaşadık. Örneğin veri tabanı kelimelerde 

bulunan Türkçe karakterler yerine (ğ,ç gibi) alfabemizde olmayan karakterleri kelimelere yerleştirdi. Bu 

sorunu yazdığımız Python kodu ile çözdük. Bu kodda Türkçe karakterlerin yerinde bulunan yabancı 

karakterleri saptayıp doğru Türkçe karakterle değiştirdik. Ayrıca, SentiTurkNet’in içinde bulunan bazı 

sütunları, projemizde kullanmayacağımız için çıkardık ve böylece veri tabanımızı sadeleştirmiş olduk. 

Çıkardığımız sütunlara örnek verecek olursak; kelimenin İngilizce anlamını gösteren, rakamsal olarak 

polarite değerini gösteren sütunlar örnek olarak gösterilebilir. Tüm bu düzenlemeleri yaptıktan sonra veri 

setimizi veri tabanına ekledik. Kullandığımız veri tabanını ise MySQL olarak belirledik. 
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Sözük tabanlı duygu analizine cümle önişleme işleminden geçtikten sonra başlanır (Vural ve ark., 

2012).  Öncelikle cümledeki bütün kelimelerin polarite değerleri bulunur. Bunu SentiTurkNet’in 

tamamını barındıran veri tabanımızı kullanarak yapabiliriz. Ancak kelimeler kök hallerinde veri 

tabanında bulundukları için öncelikle cümledeki kelimelerin köklerini bulmamız gerekir. Zemberek 

kütüphanesini kullanarak kelimelerin köklerine rahatça ulaşılabiliriz. Ancak veri tabanında fiil olan 

kelimeler mastar halinde bulunuyorlar. Bu yüzden önce Zemberek kullanılarak kelimelerin kökleri 

bulunur, sonrasında ise tekrardan Zemberek kullanılarak fiil olan kelimeler bulunup son sesli harflerine 

göre “-mak” veya “–mek” ekleri eklenip mastar haline getirilir. 

Bütün kelimeler artık SentiTurkNet kullanılarak polarite değerlerini bulunacak haldedir ve veri 

tabanından bütün kelimelerin polarite değerleri alınır. Bundan sonra belirlediğimiz bazı özel durumlara 

göre kelimelerin polarite değerleri değiştirilir. Bu durumlar olumsuzluk ekleri (-ma, -me), -suz eki, değil 

kelimesi ve ama (fakat) kelimesidir. Zemberek “-ma” “-me” eklerinin olumsuzluk eki mi yoksa başka 

bir ek mi veya kelimenin başka bir parçası olup olmadığını anlayabilir. Zemberek kullanılarak 

olumsuzluk ekine sahip olduğu bulunan kelimelerin polarite değerleri “-1” ile çarpılır, yani artık cümleye 

eskisinin tam tersi bir duygu katılmaktadır. Aynı şekilde “-suz” ekini de tıpkı olumsuzluk eki bulunan 

kelimelere yaptığımız gibi “-suz” eki bulunan kelimelerin polarite değerleri de “-1” ile çarpılır. Daha 

sonra, cümlelerde “değil” kelimesi var mı diye bakılır. Değil kelimesi bulununca bir önceki kelimenin 

polarite değerine bakılır, eğer 0 ise “değilden” iki önceki kelimenin polaritesine bakılır. Eğer iki önceki 

kelimenin de polaritesi 0 ise “değilden” bir önceki kelimenin polaritesi “-1” yapılır. İki önceki kelimeye 

bakılmasının sebebi eğer “değilden” önceki iki kelimede olumlu veya olumsuz bir anlam katmıyorsa 

değil kelimesinin cümleye bir olumsuzluk eklemesini sağlamak içindir. Eğer “değilden” bir önceki 

kelimenin polaritesi “-1” veya “1” ise polarite “-1” ile çarpılır ki cümleye kattığı anlam tam tersine 

dönsün. Eğer “değilden” bir önceki kelimenin polaritesi “0” ancak iki önceki kelimenin polaritesi “-1” 

veya “1” ise o kelimenin polaritesi “-1” ile çarpılır. Son olarak cümlede ama (fakat) kelimesi aranır. Ama 

(fakat) kelimesi bulununca cümlede ondan önceki bütün kelimelerin polaritesi “-1” ile çarpılır. Bundan 

sonra cümledeki bütün kelimelerin polariteleri toplanarak “0” dan büyük ise cümlenin pozitif, “0” ise 

nötr, “0” dan küçük ise negatif bir anlam ifade ettiğini anlarız. 

3. SONUÇ 

  Kullanılan makine öğrenmesi yöntemleri kendi içinde karşılaştırılmış, ayrıca, sözlük tabanlı ve 

makine öğrenme tabanlı yöntemlerin sonuçları da kendi aralarında değerlendirilmiştir. Performans ölçüm 
metriği olarak, duygu analiz çalışmalarında yaygın olarak tercih edilen doğruluk (accuracy) 

kullanılmıştır (Medhat ve ark., 2014). 

4281 adet tweet etiketlenip ön incelemeye alınmıştır. Ön inceleme sonucunda %25’i (1099 tweet) 

test veri seti olarak kullanılmıştır.  

Duygu analizi modüllerinin ilk doğruluk (accuracy) sonuçları: 

 Naive Bayes: 47% 

 kNN: 49% 

 Random Forest: 52% 

 Random Tree: 51% 

 Multi Class Classifier: 54% 

 Decision Table: 52% 

 Simple Logistics: 54% 

 Lexical based module: 34% 
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4. TARTIŞMA 

 Yapılan çalışmada makine öğrenmesi sistemlerinin genel olarak sözlük tabanlı sistemlerinden 

başarılı olduğu görülmüştür.  

 Makine öğrenmesi sistemlerinde veri miktarı arttıkça başarının arttığı gözlemlenmiştir. 

 Sözlük tabanlı sistemlerinde verilen kuralların kapsayıcılığı ve sayısı arttıkça başarının arttığı 

görülmüştür.  
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Özet 

Duygu analizi sistemleri, kullanıcıların/müşterilerin bir ürün veya hizmet konusunda sosyal ağlar ve e-ticaret 

siteleri gibi platformlarda yaptıkları yorumları inceleyerek önemli bilgiler sağlama potansiyeline sahiptir.  Bu 

nedenle, duygu analiz sistemlerinin geliştirilmesi son yıllarda ilgi gören bir konu haline gelmiştir. Bu doğrultuda 

oluşturulacak olan sistemlerin olmazsa olmaz fonksiyonlarından bazıları ve amaçları şu şekildedir:  

 Veri toplama işlemi: Twitter vb. sistemlerden verilerin toplanması ve önceden tasarlanmış olan veri 

tabanına aktarılması işlemlerini içerir. 

 Veri önişleme işlemi: Toplanan veriler genellikle kirli, ilgisiz ya da tekrarlı olmaktadır. Verilerin öncelikli 

olarak yazılım aracılığı ile bir ön işlemeden geçirilmesi ve belirlenen kurallar çerçevesinde temizlenmesi 

gerekmektedir. 

 Veri etiketleme işlemi: Veri ön işleme sürecinden geçmiş olan verilerin insan zekâsı ile de bir işleme tabi 

tutularak gereksiz ya da eksik verilerin silinmesi ve bu işlemin ardından etiketlenmesi (pozitif, negatif, 

yada nötr) işlerinden oluşmaktadır. 

 Etiket doğrulama işlemleri: Veri etiketleme işlemlerinin tek kişi tarafından yapılması önemli oranda 

hataların oluşmasına neden olabilmektedir. Bu maksatla, birden çok kişi tarafından doğrulama işleminin 

yapılması gerekecektir.  

 

Bu doğrultuda yapılan çalışmada öncelikle bir sistem mimarisi oluşturulmuş ve bu mimariyi oluşturan yazılım 

bileşenleri geliştirilmiştir. Bu bildiride, uygulama sırasında karşılaşılan zorluklar ve çözümler doğrultusunda 

oluşturulan sistem mimari yapısı ve geliştirilmiş olan yazılımlar hakkında bilgiler paylaşılacaktır. Ortak akıl ve 

farklı kullanım biçimlerine göre sürekli geliştirilmesi planlanan bu yapılar hakkında detay bilgiler sunulacaktır. 

Bu yazılımların, diğer araştırmacıların yapacakları çalışmalarda kullanılabilmesi için açık kaynak kodlu olarak 

paylaşılması planlanmaktadır.  

 

 

Anahtar Kelimeler: Duygu analizi, makine öğrenme, sözlük tabanlı, sistem mimarisi, yazılım bileşenleri 

 

1. GİRİŞ 

 

Doğal dil işleme problemleri bilgisayar tabanlı makine öğrenmesi sistemleriyle çözülmeye başlandığından 

beri veriye olan ihtiyaç gün geçtikçe artmıştır(Turkmenoglu ve  Tantug, 2014). Ancak veri toplamak da en az 

problemin kendisi kadar karmaşık bir yapı içermektedir. Duygu analizi sistemleri için gerekli olan duygusal 

verilerin toplanması, objektif bir şekilde değerlendirilmesi de başlı başına çözülmesi gereken bir problem 

olmuştur. Ayrıca Türkçenin yapısı da diğer birçok dile göre karmaşıktır (Kaya ve ark., 2012).  

 

Bu karmaşık yapı doğal dil işleme ve duygu analizi görevlerini bu dil için zorlaştırmaktadır. İngilizce ve 

Türkçe’nin farklı gramer yapılarına sahip olmaları nedeniyle, bu çalışmalarda birine özgü yapılar diğerinde 

kullanılamaz. Dolayısıyla, performanslarını artırmak için duygu analiz sistemlerine Türkçeye özgü yapıların dahil 

edilmesi gerekmektedir. 
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Bu doğrultuda oluşturulacak olan sistemlerin olmazsa olmaz fonksiyonlarından bazıları ve amaçları şu 

şekildedir:  

 

 Veri toplama işlemi: Twitter vb. sistemlerden verilerin toplanması ve önceden tasarlanmış olan veri 

tabanına aktarılması işlemlerini içerir. 

 Veri önişleme işlemi: Toplanan veriler genellikle kirli, ilgisiz ya da tekrarlı olmaktadır. Verilerin öncelikli 

olarak yazılım aracılığı ile bir ön işlemeden geçirilmesi ve belirlenen kurallar çerçevesinde temizlenmesi 

gerekmektedir. 

 Veri etiketleme işlemi: Veri ön işleme sürecinden geçmiş olan verilerin insan zekâsı ile de bir işleme tabi 

tutularak gereksiz ya da eksik verilerin silinmesi ve bu işlemin ardından etiketlenmesi (pozitif, negatif, ya 

da nötr) işlerinden oluşmaktadır. 

 Etiket doğrulama işlemleri: Veri etiketleme işlemlerinin tek kişi tarafından yapılması önemli oranda 

hataların oluşmasına neden olabilmektedir. Bu maksatla, birden çok kişi tarafından doğrulama işleminin 

yapılması gerekecektir.  

 

 
 

Bu doğrultuda yapılan çalışmada öncelikle bir sistem mimarisi oluşturulmuş ve bu mimariyi oluşturan yazılım 

bileşenleri geliştirilmiştir. Bu bildiride, uygulama sırasında karşılaşılan zorluklar ve çözümler doğrultusunda 

oluşturulan sistem mimari yapısı ve geliştirilmiş olan yazılımlar hakkında bilgiler paylaşılacaktır. Ortak akıl ve 

farklı kullanım biçimlerine göre sürekli geliştirilmesi planlanan bu yapılar hakkında detay bilgiler sunulacaktır. 

Bu yazılımların, diğer araştırmacıların yapacakları çalışmalarda kullanılabilmesi için açık kaynak kodlu olarak 

paylaşılması planlanmaktadır.  

 

2. MATERYAL VE METOD 

Twitter son zamanlardaki yükselişiyle git gide popüler olmuştur. Ve ayrıca Twitter’da herkesin 

kendi öznel ve duygusal düşüncelerini yazması ve bizim ihtiyacımız olan duygusal veriyi toplamak 

amacıyla Twitter’ı bir kaynak olarak kullanmamıza yol açmıştır.  
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İhtiyaç duyulan büyük miktarda verinin toplanması için öncelikle belirlenen kaynak olan 

Twitter’a bir erişimin olması gerekmektedir. Bunun için Twitter’dan bir uygulama oluşturulup, 

Consumer Key (Kullanıcı Anahtarı), Consumer Secret(Kullanıcı Gizli Anahtarı), Access Token (Erişim 

Jetonu) ve Access Token Secret Key’lerini (Erişim Jetonu Gizli Anahtarı) alındı. Bu anahtarların 

kullanılması durumunda Twitter herkese açık verilere erişim izni verir. Bu anahtarların kullanılması için 

teknoloji Python dili ve beraberinde Tweepy kütüphanesini kullanıldı. İstenilen dil olan Türkçeyi ve 

istenilen anahtar kelimeleri girerek verilerin akışı sağlandı. Verilerin daha hızlı toplanabilmesi için o 

zaman diliminde en popüler olan konular seçildi.   

PHP tabanlı bir REST servis sayesinde verilerin etiketleneceği bir sistem yapıldı. Bu sistem Slim 

Framework’ünü kullanıyordu. Burada arayüzü yapmak için AngularJS kullanıldı. Bu teknolojinin 

seçilmesinin en büyük sebebi TypeScript dosya yapısı sayesinde bize nesne yönelimli programlamanın 

kolaylığını sağlamasıydı. Ayrıca arayüz ve arkaplan haberleşmeleri için GET, POST gibi REST 

servislere uygun metotlar kullanıldı. AngularJS’le yapılan arayüzden gelen veriler PHP tabanlı 

sistemimizde MySQL veri tabanına kayıt ediliyordu. Veri tabanında ilk olarak kullanılan yapı ham veri, 

bu ham veriye ait bir anahtar değeri ve ham verinin temizlenmesinden elde edilen temizlenmiş veriden 

oluşuyordu.   

Bu verilerin büyük kısmı bizim istemediğimiz Retweetler, alıntılar vb. içerikler içeriyordu. 

Bunlar istenilmiyordu çünkü bir tweet örneğin, 50 kere retweetlendiğinde sisteme de 50 kere geliyordu 

ve bu durum tekrarlı veriye sebep oluyordu.  

Alıntılarda ise durum biraz daha farklıydı. Alıntı yapılan tweet de defalarca gelse de insanların 

kendi ekledikleri yorumlar korunmak zorundaydı. Bu nedenle sadece alıntı yapılan kısmın atılması için 

bir Python kodu yazıldı. Bu kod içinde retweet geçen cümleleri siliyordu. Alıntılarda ise sadece 

kullanıcının kendi düşüncelerini yazdığı kısmı tutuluyordu. Daha sonra bu veriler temizlenmek üzere 

aşağıda bahsedilen ön işleme bölümüne gönderiliyordu.  

 

 2.1 Ön İşleme 

 Twitter'dan alınan verilerin makine öğrenmesi ve sözlük tabanlı analizi için temiz veriler olması 

gerekir. Twitter dünyasında insanlar yazım kurallarına dikkat etmedikleri gibi çok fazla emoji 

kullanmaktalar. Bunların yanı sıra, tweetlerde URL'ler, mention'lar (@), hashtag'ler (#) vb. çokça 

kullanılmaktadır ve bunlar makine öğrenmesi ve dilbilgisi analizi için verinin kalitesini düşürmektedirler. 
Verinin makine öğrenmesi ve dilbilgisi analizi için uygun olmaması başarı oranının düşük seviyelerde 

seyretmesine neden olur. 

 Ön işleme, yukarıda anlatılan nedenlerden dolayı toplanan verilerin temizlenmesi ve hazırlanması 

için kullanılmaktadır. Verinin temizlenmesi aşamasında proje çalışma grupları arasındaki isteğe bağlı 

olarak gereksiz URL'ler, mention'lar (@), hashtag'ler, vb. içerikler kaldırılmıştır. Yazım hataları, 

Zemberek adlı kütüphane yardımı ile düzeltilmeye çalışılmıştır. Yazım hatalarının düzeltilmesine 

başlanmadan önce, her bir kelimenin API aracılığı ile Türkçe olup olmadığı kontrol edilmiştir. Türkçe 

olmayan kelimeler ön işleme işlemine tabi tutulmamıştır. İki proje grubunun ön işleme işlemi isteği farklı 

olabileceğinden dolayı bir arayüz tasarlanmıştır. Bu arayüz aracılığı ile her iki grup kendi isteğine göre 

verilerin temizlenmesini ve hazırlanmasını sağlamıştır. Örneğin, emojiler makine öğrenmesi grubu için 

kullanışlı olabileceği için kaldırılmamalarını istemeleri gibi bir durum söz konusu olabilir. Aynı şekilde 

sözlük tabanlı (Vural ve ark., 2012) grup da bu emojilerin kaldırılmasını isteyebilir. Bu gibi durumlar 

düşünülerek her değişiklikte kodlar üzerinde oynama yapılmaksızın arayüz aracılığı ile ön işleme işlemi 

gerçekleştirilir. Temizlenmiş veriler her grubun kendi veritabanına yazılır. 

 Her grup kendi isteğine göre hazırlanmış veriler üzerinde analiz ve çalışmalarını yapar. 

Çalışmalar sırasında herhangi bir gereksinim değişikliğinde, grupların istekleri üzerine veriler tekrar ön 

işleme işlemine sokulabilir. 
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2.2 Etiketleme Ve Öz Nitelik Çıkarımı 

Buradan temizlendikten sonra gelen veriler veri tabanı sistemimizde öncelikle ilk kullanılan 

tabloda temiz veriler kısmında tutuluyordu. Daha sonra bu veriler ikinci bir veri tabanına kayıt edildi  

çünkü artık buradaki verilerin etiketlenmesi ve bu etiket bilgilerinin kaydedilmesi gerekiyordu.  

 Etiketlenecek veriler öznel cümleler olduğu için tek kişinin bunları pozitif negatif veya nötr 

şeklinde etiketlemesi yeterince tutarlı olmuyordu. Bu nedenle bir veri birbirinden habersiz üç kişiye 

veriliyordu. Eğer üç kişinin tamamı aynı şekilde etiketlediyse verinin son etiketi olarak veri tabanına 

kaydediliyordu.  

 Bu işlemlerden sonra hazırlanan veri bu haliyle bilgisayar için bir anlam ifade etmez. Makine 

öğrenmesi sistemleri matematiksel modeller olduğu için sayısal verilere ihtiyaç duyar (Medhat ve ark., 

2014).  Sayısal verilerin çıkartılması için bazı öznitelikler belirlendi. Bu özniteliklerden sonra ortaya 

çıkan sayısal veriler kullanılmak üzere makine öğrenmesi ve sözlük tabanlı sisteme verildi.  

 Bu sayede bilgisayarların anlayabileceği bir veri seti oluşturulmuş oldu.  

 

3.SONUÇ 
Veri toplama işlemleri sonucunda yaklaşık 12.5 GB veri toplanmıştır. 4281 adet tweet etiketlenip 

ön incelemeye alınmıştır. Ön inceleme sonucunda %25’i (1099 tweet) test veri seti olarak kullanılmıştır. 

Bu verilerin Makine Öğrenmesi ve Sözlük Tabanlı sisteminde kullanılabilmesi için 9 adet 

öznitelik çıkarılıp bu öznitelikler sayısal veriler halinde Makine Öğrenmesi sistemine Sözlük Tabanlı 

sistemine verilmiştir (Ravi ve Ravi, 2015).  

 

4.TARTIŞMA 

 Verilerin duygusal veriler olması etiketlemeyi zorlaştırmaktadır. Aynı zamanda toplanan verilerin 

büyük kısmının kullanmaya uygun olmaması, veri toplamanın büyük bir analiz gerektirmesine sebep 

olmaktadır. 
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Abstract 

The level of cardiorespiratory synchronism describes the interaction between the respiratory and the cardiac 

systems that may be both neurological and mechanical in a nonlinear manner. The full synchronism establishes 

when the cardiac rhythm adjusts itself to the respiratory rhythm to possess almost the same cycle. There is a 

challenge in describing the level of the cardiorespiratory synchronism. In the current study, the potential benefit 

of using Poincare analysis for this purpose has been examined. Respiration and heart beat intervals are used as the 

two indicators for the immediate progress of the respiratory and the cardiac systems. To do this, the respiration 

and the heart beat signals are acquired for approximately seven minutes by two dedicated wearable sensors during 

three different emotional states, namely happiness, fear and relaxation. The signals are next transferred to a 

personal computer and filtered in a digital manner. From the filtered signals, the time intervals between each cycle 

for the respiration and the heart beat are estimated. Poincare analysis is performed on the estimates of the 

respiration and the heart beat intervals. Corresponding plots are obtained and features, namely SD1, SD2 and 

SD1/SD2 are estimated for each indicator. All the signal processing tasks, the estimations and the analysis are 

implemented using MATLAB. Our findings show that Poincare analysis offers a beneficial method in detecting 

several levels of cardiorespiratory synchronism. Additional experimental setups should be established and tests 

should be performed to assess its utility in clinical practice. 

 

Keywords: Cardiorespiratory synchronism, emotional audio visual elicitation, heart beat and respiration cycle. 
 

1. INTRODUCTION 

Cardiorespiratory synchronization is manifested when the heart adjusts to the self-breathing rhythm and ultimately 

beats at an equal rate to the respiratory rate (Pokrovskii et al., 2002). According to the literature, the level of 

cardiorespiratory synchronism describes the interaction between the respiratory and the cardiac systems. They 

may be both neurological and mechanical in a nonlinear manner. The full synchronism establishes when the 

cardiac rhythm adjusts itself to the respiratory rhythm to possess approximately the same cycle (Raschke, 1987). 

Cardiac and respiratory systems are known to combine with various mechanisms (Yasuma and Hayano, 2004). 

The heart rate accelerates during inspiration and slows during expiration. During inspiration, its pulse activity is 

synchronized with the breathing, however during expiration it is synchronized with the heartbeat (Cvetkovic and 

Cosic, 2011).  The standard methods for analyzing cardiorespiratory synchronization include: statistical (time 

domain), power spectral (frequency domain) and nonlinear geometrical analysis. Time and frequency domain 

methods provide a noninvasive, linear means of assessing the regulation of the autonomic system. Though, time 

and frequency domain methods have got some technical restrictions such as stationary necessity and the linear 

assumptions (Malik et al., 1996). There is a need for an easy-to-perform analysis technique in identifying the level 

of cardiorespiratory synchronization. 

The Poincare analysis is proposed to analyze nonstationary data in a nonlinear fashion (Kantz and Schreiber, 

2004). It is a valuable method due to its ability to display nonlinear features of the time series. This analysis 

provides a plot that may describe the progression of the data in time. From the plot, it is possible to calculate two 

descriptors: SD1 and SD2. SD1 is used for short-term variability and SD2 is used for long-term variability 

(Golińska, 2013.). In the current study, we aim to demonstrate how this method performs on determining the 

cardiorespiratory synchronism from heart beat and respiration signals captured by wearable sensors.  



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                          2329 

 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

While measurement is taken, a circuit consisting of wearable sensors has been used. Heart rate and respiratory 

signals are captured by the HRM-2511B heart rate sensor and Si7005 humidity sensor. Also, it includes the 

Arduino Pro Mini microcontroller and the ATmega328 microprocessor. 

2.1 HRM-2511B Heart Rate Sensor 

HRM-2511B (Lucky Light Electronics Co., China) is a permeable optical sensor that can be easily inserted into 

the finger or earlobe and output digital signals. The length of ear clip wire is 120cm. This sensor can be operated 

at ambient temperatures between -20 °C and + 80 °C with supply voltage levels between + 3V and + 5V dc. It 

contains an infrared light source and a phototransistor. The wavelength of the light source is 940nm. It needs a 

driver and a signal acquisition circuit to operate. In this study, HRM-2511B heart rate sensor, shown in Figure 1, 

has been used for this purpose. 

    

(a)   (b) 

Figure 41. (a) Front and (b) back views of the HRM-2511B Heart Beat Sensor (Mouser, 2005.) 

 

2.2 Si7005 Humidity Sensor 

The Si7005 is a digital relative humidity and temperature sensor.  It integrates fully factory calibrated humidity 

and temperature sensor elements with an analog to digital converter, signal processing and an I2C host interface 

in a single monolithic CMOS sensor IC. This sensor can be operated at ambient temperatures between 0 °C and + 

70 °C with supply voltage levels between + 2.1V and + 3.6V dc. In this study, Si7005 humidity sensor, shown in 

Figure 2, has been used. 

 

 

Figure 2. Breakout Module of Si7005 Humidity Sensor (Silicon Labs) 
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2.3 Microcontroller and Software 

The circuit installed with wearable sensors includes the Arduino Pro Mini microcontroller and the ATmega328 

(Atmel Inc., USA) microprocessor. The ATmega328 microprocessor has a capacity of 32 kB flash memory for 

storing the microcontroller program and 2 kB SRAM, which can be accessed by the program. 

The fourteen digital pins in the Arduino Pro Mini can each be used as an input or output. The Arduino Pro Mini 

has 8 analog inputs, each providing 10-bit resolution. The measuring range of the pins is 0-5V. Each pin can 

provide a maximum output current of 40mA. In addition, each pin has an internal resistance of 20-50 kOhm. The 

RXI and TXO legs connect the microcontroller to the personal computer via the USB-UART converter module. 

The Arduino software includes a serial monitor that allows simple textual data to be sent to the Arduino board via 

a USB connection (Arduino, 2017). The microcontroller software was created by using the Arduinio.IDE program 

and connected to the microprocessor by connecting the Arduino Serial Converter to the microcontroller. 

2.4 Signal Acquisition, Processing and Analysis  

While the volunteer is sitting upright, the Si7005 humidity sensor is placed on the front of the nose with a mask 

and the HRM-2511B heart rate sensor is placed to the earlobe with a clip. Heart beat and respiration signals are 

captured by these sensors for three different emotional states: happiness, fear and relaxation. The volunteer is 

forced to be in these states by emotional audio visual elicitation using well recognized videos available by 

YouTube (YouTube, LLC., San Bruno, CA). Signal acquisition is performed for seven minutes and repeated eight 

different times. 

The respiration and the heart beat signals acquired are transferred to a personal computer and then processed. The 

average filters having two different window width of 28 and 34, are applied to smooth the signals eliminating the 

noise for a certain degree. From the signals filtered, local maxima are detected and the time intervals between each 

cycle for the respiration and the heart beat are estimated using exact time in milliseconds between two time points. 

(Brennan et al., 2001) 

Using the estimates of the respiration and the heart beat intervals, the Poincare analysis is performed. For 

scattergrams are plotted first and then the Poincare parameters are calculated from each scattergram as follows: 

SD1 =
√2

2
SD(xn‐xn+1)                                     (1) 

 

SD2 = √2SD(xn)2‐
1

2
SD(xn‐xn+1)2          (2) 

 
Here SD is a standard deviation of the interval data, SD1 and SD2 represent respectively the standard deviation of 

the instantaneous variability and the standard deviation of the continuous long-term variability of the data. 

SD1/SD2 ratio indicates the randomness in the variability in the data. Signal acquisition, processing, estimation 

and analysis are all performed using MATLAB v8.2 (MathWorks Inc., USA). 

 

3. RESULTS  

For demonstration, the heart beat and the respiration signals of the volunteer captured for a specific time for 

happiness, fear and relaxation emotional states are considered. The plots obtained by performing Poincare analysis 

of these signals are seen in the Figures 3-5. Corresponding SD1, SD2 and SD1/SD2 values determined are as listed 

in Tables 1-3. For the “Happiness” state, SD1/SD2 ratio measured from all respiration signals, 0.839±0.600, is 

higher than other emotional states. The “Fear” state follows it with 0.692±0.474 and the “Relaxation” state comes 

next with 0.789±0.372. The SD1/SD2 ratio of the “Fear” state measured from all heart beat signals, 0.555±1.272, 

is higher than other emotional states. For the “Happiness” state, SD1/SD2 ratio measured from all captured heart 
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beat signals is 0.512±0.984. After that, The SD1/SD2 ratio measured from all captured heart beat signals in The 

“Relaxation” state is 0.639±0.116. SD1 value calculated from both heart rate and respiration signals higher than 

other states in the “Happiness” state. Then the “Fear” state and the “Relaxation” state comes respectively.  This 

ordering is also valid for SD2 values of the emotional states. 

 

(a) 
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(b) 

 

(c) 

Figure 3. Poincare plots for (a) the “Happiness” state, (b) the “Fear” state and (c) the “Relaxation” state. 

Table 1. Poincare measures estimated for the “Happiness” state 
 Heart Beat Respiration 

Meas. SD1 SD2 SD1/SD2 SD1 SD2 SD1/SD2 

1 0.084 0.115 0.732 0.409 0.479 0.855 

2 0.032 0.076 0.426 0.465 0.523 0.889 

3 0.049 0.082 0.602 0.473 0.634 0.747 

4 0.039 0.136 0.283 0.427 0.472 0.905 

5 0.034 0.091 0.379 0.435 0.484 0.899 

6 0.036 0.093 0.391 0.440 0.509 0.864 

7 0.107 0.154 0.691 0.405 0.542 0.748 

8 0.059 0.100 0.587 0.367 0.453 0.809 

Overall 0.055±0.025a 0.106±0.026 0.512±0.984 0.428±0.032 0.512±0.054 0.839±0.600 

SD1 and SD2 are in the units of milliseconds. a Mean±SD 

Table 2. Poincare measures for the “Fear” state 
 Heart Beat Respiration 

Meas. SD1  SD2  SD1/SD2 SD1   SD1/SD2 

1 0.123 0.128 0.965 0.195 0.271 0.720 

2 0.030 0.049 0.615 0.216 0.256 0.844 

3 0.031 0.052 0.603 0.302 0.454 0.666 

4 0.034 0.077 0.445 0.342 0.544 0.628 

5 0.030 0.068 0.440 0.303 0.390 0.777 

6 0.041 0.078 0.523 0.405 0.635 0.639 

7 0.039 0.087 0.446 0.321 0.614 0.522 

8 0.037 0.090 0.407 0.329 0.446 0.737 

Overall 0.046±0.030a 0.078±0.023 0.555±1.272 0.302±0.063 0.451±0.134 0.692±0.474 

SD1 and SD2 are in the units of milliseconds. a Mean±SD 
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Table 3. Poincare measures estimated for the “Relaxation” state 
 Heart Beat Respiration 

Meas. SD1  SD2  SD1/SD2 SD1  SD2 SD1/SD2 

1 0.035 0.041 0.865 0.163 0.193 0.845 

2 0.040 0.043 0.916 0.199 0.233 0.853 

3 0.039 0.053 0.741 0.192 0.218 0.878 

4 0.036 0.068 0.529 0.199 0.350 0.568 

5 0.039 0.090 0.432 0.229 0.345 0.663 

6 0.042 0.071 0.595 0.218 0.246 0.887 

7 0.037 0.087 0.428 0.227 0.316 0.718 

8 0.037 0.062 0.604 0.222 0.246 0.904 

Overall 0.038±0.002a 0.064±0.017 0.639±0.116 0.206±0.021 0.268±0.056 0.789±0.372 

SD1 and SD2 are in the units of milliseconds. a Mean±SD 

 

4. DISCUSSION 

In the Poincare plots of a single measurement for comedy, fear and relaxation emotional states shown in Figures 

3, 4 and 5, the heart beats and respiration signals taken efficiently with the relaxation audio and visual stimuli 

selected on YouTube are consistent. In the case of fear, the heart beat interval data are chaotic. Also in the case of 

happiness, respiration signals received are widespread. The standard deviation of the instantaneous variability and 

the standard deviation of the continuous long-term variability of the data are truly related each other. SD1, SD2 

and SD1/SD2 values shown in results, can be used to determine cardiorespiratory synchronization. 

 

 

 

5. CONCLUSION 

In this study, we applied emotional audio and visual stimuli to the volunteer with videos selected on YouTube. 

But these stimuli are not enough. There is large set of standardized, emotionally-evocative, internationally-

accessible, color photographs that includes contents across a wide range of semantic categories called The 

International Affective Picture System (IAPS). It is being developed to provide a set of normative emotional 

stimuli for experimental investigations of emotion and attention. Also, there is   a set of acoustic emotional stimuli 

for experimental investigations of emotion and attention called The International Affective Digitized Sound system 

(IADS). This set of standardized, emotionally-evocative, internationally accessible sound stimuli includes contents 

across a wide range of semantic categories.  The IAPS and the IADS are being developed and distributed by the 

Center for Emotion and Attention (CSEA) at the University of Florida. Our measurements were taken in three 

different conditions with the use of happiness, fear and relaxation auditory and visual stimuli. These conditions 

can be increased with use of the IAPS and the IADS.  

The heart beat and the respiration signals are taken eight different times from the volunteer. Additional 

experimental setups should be established and more measurements can be taken. Thus, it can be determined how 

similar the measurements are. When we look at the results, it can be seen that Poincare analysis provides a useful 

method for detecting cardiorespiratory synchronization. The tests should be performed to assess the benefits in 

clinical practice. 
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Abstract 

In this study, ethylene diamine and wine vinegar were used as precursors to obtain carbon nanodots (CNDs) by 

means of one-pot synthesis rota. Amine functionalized these CNDs presented an excellent green and yellow-green 

photoluminescence behavior with the high quantum yields (QYs) and also high stability achieved by this method. 

The CNDs were fully characterized by FTIR, UV absorption and fluorescence spectroscopy. Carbon nanodots 

synthesized from natural sources are highly nontoxic and biocompatible and enabling bioimaging of cellular media 

safely.   

Keywords: Carbon Nanodots, Photoluminescence, Nanomaterials, Photostability. 

1. INTRODUCTION 

CNDs are a new type of nanomaterials. They have fluorescence emission at wavelengths in the visible region (Yan 

et al., 2015). Carbon nanodots have attracted considerable interests due to excellent optical properties as 

fluorescence probes. Carbon nanodots are generally oxygen-containing carbonaceous with a carbon core and 

surface functional groups and their shapes are quasi-spherical. Generally, their sizes are less than 10 nm (Amjadi 

et al., 2014; Yan et al., 2016; Yang et al., 2014; Wang et al., 2018). These materials are the most promising new 

generation of nanomaterials for many applications. Because the carbon is a very common element and it has a 

wide array of sources in life, this element is easy to find and use in studies (Yan et al. 2015). However, they have 

low-cost synthesis techniques and they have lesser toxicity. Compared with traditional metal-based quantum dots, 

CNDs are highly biocompatible,  eco-friendly, long-term stable and good soluble in water (Du et al., 2015). In 

addition to this, these materials also offer a series of advantages such as high photoluminescence performance, 

low cytotoxicity, biocompatibility, multicolor labelling in biological applications and high water solubility 

(Amjadi et al., 2014; Yan et al., 2016; Yang et al., 2014; Wang et al., 2018).  

Carbon nanodots can be synthesized by using various facile and environmentally benign methods such as 

hydrothermal and microwave approaches (Amjadi et al., 2014; Yan et al., 2016; Yang et al., 2014; Wang et al., 

2018; Du et al., 2015). In the present work, we proposed a one-pot synthesis route to fabricate carbon nanodots 

from wine vinegar for the first time. Finally, resultant carbon nanodots show excellent photoluminescence 

behavior with the quantum yields and high photostability. The resulting carbon nanomaterials are thought to be 

useful for many applications such as the sensor, biological applications, and optical device construction. The figure 

shows the fluorescence and absorption spectra of the obtained carbon nanomaterials and also the figure shows the 

emission photograph of obtained carbon nanodots under the UV-lamp. They have an emission band in the 

wavelength of about 500 nm.   

  

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1 Materials 

The wine vinegar was bought from the market. All other chemicals are commercially available and analysis pure 

grade without further purification. Ethylene diamine (≥99%, EDA) and filter papers were purchased from Sigma–

Aldrich. Milli-Q water was used in all syntheses and spectroscopic measurements.  

 
  



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                          2336 

 

 

2.2. Apparatus 

Ultraviolet-visible (UV–Vis) absorption spectra were recorded from 300 to 800 nm by using a Perkin Elmer 

Lambda 25 UV–vis spectrophotometer. Fluorescence spectra were measured in the wavelength range of 300–800 

nm with Perkin Elmer LS 55luminescence spectrometer. For measurement of the emission spectra, the slit widths 

for excitation and emission were 10 nm. FT-IR spectra were measured from 500 to 4000 cm−1 by using Bruker 

Fourier Transform Infrared FTIR (ATR).  

 
2.3 Synthesis of Carbon Dots 

The wine vinegar as the carbon resource was applied to synthesize CNDs here. One pot synthesis procedures were 

used to obtain the nitrogen-functionalized CNDs (Cheng et al., 2017). Nitrogen-containing CNDs were 

synthesized by using EDA. 0.1 ml EDA was added to 100 ml wine vinegar. EDA is slowly dropped to wine vinegar 

and the solution is refluxed overnight. Excess of EDA was removed by vacuum evaporating from the synthesis 

medium. Then, the solution was cool down to room temperature to further purification. The excess of unreacted 

chemicals was removed by 0.2 μm porous size filter. The solutions in appropriate concentrations were prepared 

from powder material obtained and used in analysis and characterization processes. CNDs were identified by 

FTIR, UV-VIS, fluorescence spectroscopy.  

 

3. RESULTS  

In the present work, we proposed green-emitting amino-functionalized CNDs under ultraviolet light that can be 

used in many applications by a one-pot green route the synthesized CNDs. As shown in Figure 1 which displays 

typical emission of dissolved CNDs in aqueous solution at room temperature.  

 

 
 

Figure 1: Fluorescence emission image of CNDs under UV lamp. 
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Figure 2: UV–vis absorption spectra of CNDs. 

As shown in Figure 2, synthesized CNDs exhibited broad absorption peak centered at around 350 nm. This is 

attributed to the presence of the amine edge in the functionalized carbon dots and p-p* electronic transition in C=C 

sp2.  

 

 

Figure 3: Fluorescence spectra of CNDs. 

To explore further optical properties of CNDs, their PL spectra were studied. As seen in Figure 3, the fluorescence 

spectra indicated that CNDs exhibited an obvious, large, strong and almost symmetrical fluorescence spectrum. 

The emission peak centered at around 520 nm under 360 nm excitation. As shown in the picture inserted in Figure 

1, CNDs solution was almost emitted yellow-green fluorescence under the UV lamp, and this digital picture is 

quite compatible with photoluminescent property of the CNDs. 
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Figure 4: FTIR spectra of CNDs. 

 

According to the FTIR spectra shown in Figure 4, amine-functional groups are present on the surface of CNDs. 

The absorption peaks at around 3400 cm−1 were assigned to the stretching vibration of N-H bonds (Huang et al., 

2016; Tetsuka et al., 2012).  And these functional groups make CNDs hydrophilic and the groups improve the 

surface stability and dispersibility of CNDs in water. Additionally, the peak at around 2900 cm−1 shows absorption 

of stretching vibration C-H. The absorption peaks at around 1400 cm−1 and 1500 cm−1 were attributed to the 

stretching vibrations of C-N bonds (Huang et al., 2016; Tetsuka et al., 2012). The strongest absorption peak at 

1600 cm−1 was assigned to the stretching vibration of H-N-C=O bonds (Huang et al., 2016; Sun et al., 2013; Sim 

et al., 2018). All these absorption peaks in FTIR spectra indicated the existence of amines groups.  

 

4. DISCUSSION 

 

In this study, ethylene diamine and wine vinegar were used to obtain carbon dots (CNDs) by means of one-pot 

synthesis rota. After the purification process, amine functionalized CNDs were obtained and they presented an 

excellent green and yellow-green photoluminescence behavior with the high quantum yields (QYs) and also high 

stability achieved. The CNDs were fully characterized by FTIR, UV absorption and fluorescence spectroscopy. 

According to the FTIR spectra, it is confirmed that the amine-functional groups are present on the surface of 

CNDs. 

5. CONCLUSION 

An easy and low-cost synthesis method has been used to prepare fluorescent CNDs. Wine vinegar and amine type 

functional group was used for carbonization procedure. The obtained CNDs have shown a strong PL activity and 

stability in water. Since CNDs are obtained from natural sources and they are soluble form in water, they are highly 

nontoxic and biocompatible and enabling bioimaging of cellular media safely.   
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Özet 

Amaç: Gram negatif bir basil olan Helicobacterpylori' nin (Hp); gastrit, peptik ülser, MALTOMA ve kronik gastrit 

zemininde gelişebilen gastrik adenokarsinoma ile ilişkisi bilinmektedir. Tüm dünyada yaygın olarak görülen Hp 

üre nefes testi, kültür, serolojik testler, histopatolojik inceleme ve PCR gibi invaziv ve invaziv olmayan yöntemler 

ile tespit edilebilmektedir. Biz çalışmamızda ülkemizin 3 farklı bölgesinde bulunan 3 farklı şehirde Hp'nin mide 

endoskopik biyopsilerde saptanma sıklığını araştırdık. 

Gereç ve Yöntem: Çalışmaya Çanakkale, İzmir ve Kars şehirlerindeki 3 ayrı hastanede, 2 ayrı patolog tarafından 

değerlendirilen toplam 300 mide endoskopik biyopsi dahil edildi. Olguların yaş ve cinsiyet bilgileri hastane 

otomasyon sisteminden elde edildi. Olguların istatistiksel analizleri SPSS 15.0 paket program ile yapıldı. 

Bulgular: Olguların yaş ortalaması 50.98+ 16.24 olup 166 (%55.3) olgu kadın, 134 (%44.7) olgu erkektir. Tüm 

olgular değerlendirildiğinde Hp görülme sıklığı %71.7 olarak saptanmıştır. Çanakkale, İzmir ve Kars'ta tüm 

olgularda Hp görülmek sıklığı sırası ile %75.0 %64.0 ve %73.0'dır. Şehirler arasında yapılan analizlerde Hp 

görülme sıklığı açısından istatistiksel anlamlılık saptanmamıştır. 

Sonuç: Helicobacter pylori gerek semptomları gerekse yol açabileceği morbiditeler açısından saptanması ve 

tedavi edilmesi gereken bir mikroorganizmadır. Çalışmamızda, dünya ve ülkemiz literatüründe belirtilen oranlar 

içerisinde saptadığımız Hp' nin farklı coğrafi alanlarda, farklı iklim koşullarında ve farklı beslenme 

alışkanlıklarında benzer oranlarda ortaya çıktığını gözlemledik. 

 

Anahtar kelimeler: Helicobacter pylori, Frekans, İzmir, Çanakkale, Kars 

 

1. GİRİŞ 

1983 yılına kadar midenin açlık pH'sının 1,5-2 olmasından ötürü bakterilerin yaşamasının mümkün olmayacağı, 

bir diğer deyiş ile steril olduğu düşünülmekteydi. Barry Marshall ve Robin Warren'ın Helicobacter pylori’ yi (Hp) 

mide dokusunda tanımlamaları (Warren ve Marshall, 1983) tıp dünyasında çığır açıp 2005 yılında Nobel Tıp 

ödülünü almalarını sağlamıştır. Gram negatif bu basilin gastrit, peptik ülser, MALTOMA ve kronik gastrit 

zemininde gelişebilen gastrik adenokarsinomaya sebep olması önemini ortaya koymaktadır (Malfertheiner ve ark., 

2012). 

Tüm dünyada yaygın olarak görülen Hp üre nefes testi, kültür, serolojik testler, histopatolojik inceleme ve PCR 

gibi invaziv ve invaziv olmayan yöntemler ile tespit edilmektedir. Histopatolojik olarak Kanada'da yaşayan aborjin 

nüfusunda yapılan bir çalışmada %37.9 oranında Hp pozitifliği saptanmıştır (Sethi ve ark., 2013). Hindistan ve 

Fas'ta yapılan histopatolojik çalışmalarda ise Hp oranları sırasıyla %58 ve %75.5 olarak bulunmuştur (Sodhi ve 

ark., 2013; Benajah ve ark., 2013). Ülkemizde yapılan çalışmalarda ise %39.9 ile %82.1 arasında Hp pozitifliği 

bildirilmektedir (Korkmaz ve Kerpiç, 2015; Bayındır Bilman ve ark., 2016; Adalı ve ark. 2017). Biz de 

çalışmamızda, saptandığında eradike edilmesi hedeflenen bu mikroorganizmanın ülkemizin 3 farklı bölgesinde 

bulunan 3 farklı şehirde yapılan mide endoskopik biyopsilerde saptanma sıklığını araştırdık. 

 

2. MATERYAL VE METOD 

Çalışmaya Çanakkale, İzmir ve Kars şehirlerindeki 3 ayrı hastanede, 2 ayrı patolog tarafından değerlendirilen 

toplam 300 mide endoskopik biyopsi dahil edildi. Olguların yaş ve cinsiyet bilgileri hastane otomasyon 

mailto:yasemenadali@hotmail.com
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sisteminden elde edildi. Helicobacter pylori değerlendirmesi var- yok olarak ve 0-3 arasında skorlandırılarak 

yapıldı (0= Hp yok, 1= Hafif derecede Hp pozitifliği, 2= Orta derecede Hp pozitifliği, 3= Şiddetli derecede Hp 

pozitifliği). Olguların istatistiksel analizleri SPSS 15.0 paket program ile yapıldı. 

 

3. SONUÇ 

Olguların yaş ortalaması 50.98+ 16.24 olup 166 (%55.3) olgu kadın, 134 (%44.7) olgu erkektir. Tüm olgular 

değerlendirildiğinde Hp görülme sıklığı %71.7 olarak saptanmıştır. 

Çanakkale, İzmir ve Kars şehirleri için olguların yaş ortalamaları ve cinsiyet dağılımları tablo 1'de verilmiştir. 

Şehirlere göre Hp görülme sıklıkları ve Hp yoğunluk dereceleri tablo 2'de verilmiştir. Şehirler arasında yapılan 

analizlerde Hp görülme sıklığı açısından istatistiksel anlamlılık saptanmamıştır (p değerleri tablo 3). Ancak Hp 

yoğunluk dereceleri değerlendirildiğinde İzmir- Çanakkale arasında yapılan analizlerde İzmir'de daha yoğun Hp 

varlığı (p= 0.040), İzmir- Kars arası analizlerde Kars'ta daha yoğun Hp varlığı (p= 0.042), Çanakkale- Kars arası 

analizlerde ise Kars'ta yoğun HP varlığı (p= 0.000) dikkati çekmektedir. 

 

Tablo 1: Çanakkale, İzmir ve Kars şehirleri için olguların yaşları ve cinsiyetleri 
 

Çanakkale İzmir Kars 

Yaş 52.7+ 16.15 50.61+ 16.58 49.62+ 15.98 

Cinsiyet – N (%) 
 

Kadın 61 (%61) 66 (%66) 39 (%39) 

Erkek 39 (%39) 34 (%34) 61 (%61) 

 

Tablo 2: Şehirlere göre Hp görülme sıklıkları ve Hp yoğunluk dereceleri 

 
Çanakkale N (%) İzmir N (%) Kars N (%) 

Helicobacter pylori yok 23 (%23) 35 (%35) 27 (%27) 

Hafif derecede Hp pozitifliği 67 (%67) 30 (%30) 21 (%21) 

Orta derecede Hp pozitifliği  10 (%10) 24 (%24) 36 (%36) 

Şiddeti derecede Hp pozitifliği 3 (%3) 11 (%11) 16 (%16) 

Toplam Hp pozitifliği 77 (%77) 65 (%65) 73 (%73) 

 

Tablo 3: Helicobacter pylori görülme sıklığına dair şehirler arasında yapılan analizlerde elde edilen p değerleri 

 
P değeri 

Çanakkale- İzmir 0.920 

Çanakkale- Kars 0.749 

İzmir- Kars 0.172 
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4. TARTIŞMA 

Helicobacter pylori ilişkili mide hastalıkları günümüzde hastaneye başvuruda sıklıkla karşımıza çıkmaktadır. Üre 

nefes testi gibi non-invaziv yöntemler Hp tanısında kullanılsa da histopatolojik incelemede Hp'nin gösterilmesi 

oldukça değerlidir. Hematoksilen&Eozin (H&E) kesitlerde de değerlendirilebilmekle birlikte neoplastik açıdan da 

son derece önemli Hp' yi göstermek için Giemsa ya da Warthin Starry gibi özel histopatolojik boyalar 

kullanılmaktadır. 

2017 yılında Japonya'da yayınlanan bir çalışmada %6.1 saptanan Hp oranı (Verby ve ark., 2017) bizim 

çalışmamızda her üç ilde de saptadığımız oranlarımızın oldukça altındadır. Hindistan'da yapılan farklı 

çalışmalardaki oranlar %58 ile %62 arasında değişmekte olup bizim çalışmamızdaki oranlar kadar yüksek 

olmamakla birlikte göreceli olarak yakınlık göstermektedir (Sodhi ve ark., 2013; Adlekha ve ark., 2013). 

Yurtdışında çalışmamıza en yakın Hp oran Fas'tan bildirilmiş olup %75.5 olarak karşımıza çıkmaktadır (Benajah 

ve ark., 2013). 

 Ulusal çalışmalar değerlendirildiğinde Bayındır Bilman F. ve ark çalışmasında Hp pozitifliği %65 olarak 

bildirilmiştir (Bayındır Bilman ve ark., 2016). İzmir'de 1840 olgu üzerinde yapılan çalışmada Hp pozitifliği %39.9 

olarak raporlanmıştır. Emre E ve ark çalışmasında ise Hp oranı %44.8 olarak saptanmıştır (Emre ve ark., 2013). 

Çalışmamızda bu oranın üzerinde saptadığımız Hp görülme sıklığı açısından temel sebebin şehrin aldığı özellikle 

yurtdışı kökenli göçler olduğunu öne sürmekteyiz. Kars ili 2014-2016 yılları arası mide endoskopik biyopsi 

bulgularını değerlendirilen çalışmada %82.1 oranında Hp pozitifliği saptanmıştır (Adalı ve ark., 2017). 

Çalışmamızda bu oranın altında saptadığımız Hp görülme sıklığının iklim değişiklikleri nedeni ile hijyen 

kurallarının daha çok gözetilmesi yanısıra sosyoekonomik gelişmenin etkisinde olduğunu 

düşünmekteyiz.  Şanlıurfa'da endoskopi materyalleri üzerinden yapılan bir çalışmada kadın olgularda Hp 

pozitifliği %70, erkeklerde ise %66 olarak bildirilmiştir. Aynı çalışmada genel Hp pozitifliği ise %67.9 olarak 

rapor edilmiştir (Nazligül ve ark., 1999). Helicobacter pylori'yi Türkiye'nin 3 farklı coğrafyasından 3 farklı ilde 

değerlendirdiğimiz çalışmada saptadığımız oranlar ülkemizden bildirilen oranlar içerisinde yer almaktadır ve 

değerlendirdiğimiz şehirler arasında yapılan analizlerde Hp görülme sıklığı açısından istatistiksel anlamlılık 

saptanmamıştır.  İklim şartları, coğrafi konum, kültürel ve etnik farklılıklar, beslenme alışkanlıkları gibi faktörlerin 

Hp görülme sıklığında etkili olmadığı saptadığımız çalışmamızda bu faktörlerin Hp yoğunluk dereceleri üzerinde 

etkisi olabileceğini gözlemledik. Yapılan istatistiklere göre Hp yoğunluk dereceleri Kars> İzmir> Çanakkale 

olarak izlenmektedir. 

 Helicobacter pylori gerek semptomları gerekse yol açabileceği morbiditeler açısından saptanması ve tedavi 

edilmesi gereken bir mikroorganizmadır. Çalışmamızda, dünya ve ülkemiz literatüründe belirtilen oranlar 

içerisinde saptadığımız Hp' nin farklı coğrafi alanlarda, farklı iklim koşullarında ve farklı beslenme 

alışkanlıklarında benzer oranlarda ortaya çıktığını gözlemledik. Bu bağlamda bu mikroorganizmanın 

eradikasyonunda tüm ülke içerisinde yaygın bir korunma ve tedavi yaklaşım programının düzenlenmesi 

gerektiğini düşünmekteyiz. 
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Özet 

Metal matrisli parçacık takviyeli kompozit (MMKp) malzemeler, kullanım alanında sağladığı üstün özellikleri 

sebebiyle yaygın olarak kullanılan ve halen geliştirilme süreci devam eden mühendislik malzemeleridir. Gerek 

kompozit üretim yöntemlerinin ve gerekse üretilen MMKp malzemelerin işlenebilirliği ile ilgili çalışmalar halen 

devam etmektedir.  MMKp  malzemelerin üretim yöntemlerinden en önemlisi de toz metalurjisidir (T/M) ve bu 

yöntemde matris/partikül arayüzey bağının geliştirilmesi önemli çalışma amaçlarından biridir. Bu amaçla yapılan 

çalışmada, Cu+SiC karışım tozlarının farklı sürelerde öğütülmesiyle elde edilen karışım toz kullanılarak Al-Cu 

alaşımı matrisli ve SiC takviyeli MMKp malzeme üretilmiştir.  Ağırlıkça %93 alüminyum, %4,7 Cu ve %2,3 SiC 

içeren MMKp malzemelerin tel erezyon yöntemiyle işleme süreci araştırılmıştır. Tozlar, sıcak presleme 

yöntemiyle 500℃'de 200 MPa basınçta 30 dakika süreyle preslenerek kompakt malzemeler elde edilmiştir. Bu 

malzemeler farklı tel erezyon parametreleriyle işlenerek, yüzey pürüzlülüğü değerleri incelenmiştir. Tel erezyonla 

kesim işlemi üç farklı vurum süresi (TON; 6, 9, 12 µs), üç farklı akım (IP; 4, 6, 8 A) ve üç farklı voltaj parametresi 

(VG; 4, 6, 8 V), L9 Taguchi yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Elde edilen verilere göre en iyi yüzey 

pürüzlülüğü en düşük vurum süresi ve akımda elde edilmiştir. Voltaj parametresinin, yüzey pürüzlülük değeri 

üzerine etkisinin düşük olduğu gözlenmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Toz Metalurjisi, MMKp, Tel Erezyon, Yüzey Pürüzlülüğü, Taguchi    

 

1. GİRİŞ 

Kompozit malzemeler, kimyasal bileşimi ve özellikleri farklı olan iki veya daha fazla malzemenin makro düzeyde 

birleştirilmesiyle elde edilen malzemeler olarak tanımlanmaktadır (Kaw, 2017) . Kompoziti oluşturan malzemeler 

ara yüzeylerle birbirlerinden ayrılır ve yapı içinde kendi özelliklerini korurlar. Ancak kompozit malzemenin 

özellikleri, kendisini oluşturan malzemelerin özelliklerinden üstündür (Hull ve Clyne, 1996). Kompozit malzeme 

üretim yöntemlerindeki gelişmelerle birlikte, farklı uygulama alanlarında kullanılmakta ve halen kompozit 

malzemelerin geliştirilme süreci devam etmektedir. Toz metalurjisi (T/M) yöntemi de halen geliştirme süreci 

devam eden üretim yöntemlerinden biridir  (Akoral ve ark., 2002)-(German, 2007). Son zamanlarda T/M ile 

malzeme üretimi hızlı gelişen imalat yöntemlerinden birisi olmuştur. T/M ile üretim yönteminde, karıştırılmış 

metal tozlarının, oda sıcaklığında veya yüksek sıcaklıklarda, üretilecek parça şekli ve boyutlarına sahip kalıp 

içinde preslenerek şekillendirme ve ardından belirli bir sıcaklıkta sinterleme ile gerçekleştirilen bir imalat 

yöntemidir (Ibrahim ve ark., 1991). Bu yöntemle her ne kadar net biçim ve boyutlara yakın parçalar üretilebiliyor 

olsa da, T/M yöntemiyle üretilen MMKp malzemelerin işlenebilme problemleri nedeniyle farklı işleme 

özelliklerinin araştırılması önemli çalışma konuları arasındadır (Ozcatalbas 2003) –(Akoral ve ark., 2004). 

Günümüz işleme teknolojisinde yaygın kullanım alanına sahip olan tel elektro erozyon ile işleme (WEDM) 

yöntemi, karmaşık, ince kalıp profillerinin şekillendirilmesinde sağladığı imkânlar ve düşük ölçüsel toleranslar 

sebebiyle geniş kullanım alanlarına sahip olmuştur. WEDM işlemi ısınma ve soğumayı içeren karmaşık bir süreç 

gerçekleşmekte ve servo voltajı, vurum süresi, vurum ara süresi, boşalım akımı, dielekrik sıvı basıncı, tel 

gerginliği, tel hızı ve malzeme özellikleri gibi işlem faktörlerine bağlı olarak değişmektedir. Bu kesme 

parametrelerine bağlı olarak iş parçasında oluşan kraterlerin büyüklüğünü belirlemekte, dolayısıyla yüzey yapısını 

ve işlem etkinliğini belirlemektedir (Liao ve Woo, 1997). Operasyon sonunda beklenen önemli çıktıların başında 

yüzey kalitesi gelmektedir.  
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Tilekar ve ark. elektrik iletkenliği 3,5 x 107 s/m ve termal iletkenlik sayısı 205 w/(m.k) olan alüminyum 

malzemenin tel erezyon ile işlenmesinde farklı vurum süreleri, vurum ara süreleri, boşalım akımı ve farklı tel 

hızlarını kullanarak yüzey pürüzlülük özelliklerini incelemiştir. ANOVA sonuçlarına göre vurum süresinin 

boylamasına kesimde %98’lik bir etkisinin olduğunu ortaya koymuştur. Yüzey pürüzlülüğü üzerine yapılan diğer 

araştırmalarda, AlSi7Mg/SiC kompozit malzemenin (Rozenek ve ark., 2001), Al2O3 partikül takviyeli 6061 

alüminyum kompozit malzemenin (Yan ve ark., 2005) işlenmesinde de benzer sonuçlar bulunmuştur. 

Singh ve Sarma gerçekleştirdikleri çalışmada MWCNT alüminyum oksit kompozit malzemenin, tel erezyon ile 

işlenmesinde yüzey pürüzlülük değerlerini incelemiş ve boşalım akımın artmasıyla yüzey pürüzlülük değerinin 

arttığını vurgulamışlardır. Ayrıca yapı içerisindeki hacimsel MWCNT oranının 7,5 den 10’ a çıkmasıyla malzeme 

kaldırma oranının da arttığını gözlemlemişlerdir.  

Bu çalışmada, Cu+SiC karışım tozlarının, farklı sürelerde öğütülmesiyle elde edilen, karışım toz kullanılarak Al-

Cu alaşımı matrisli ve SiC takviyeli MMKp malzeme üretilmiştir. Ağırlıkça %93 Alüminyum, %4,7 Cu ve %2,3 

SiC içeren MMKp malzemelerin, tel erezyon yöntemiyle işleme süreci araştırılmıştır. Bu malzemeler farklı tel 

erezyon parametreleriyle işlenerek, yüzey pürüzlülüğü ilişkisi incelenmiştir.  

 

2. MALZEME VE METOD 

2.1 Metal Matrisli SiC Takviyeli Kompozit Malzeme Üretimi 

Deneysel çalışmalarda, atomizasyon yöntemiyle üretilmiş %99,7 saflıkta alüminyum ve %99 saflıkta elektroliz 

yöntemi ile üretilmiş dentiritik bakır tozları kullanılmıştır. Üretilen MMKp numunelere ait kodlama ve 

mikroyapılar Tablo 1'de verilmiştir. 

 

Tablo 1. Öğütülmüş Tozlar ve Özellikleri 

Cu+SiC Tozların 

Öğütme Süreleri 

(Saat) 

5  10  15  

Kodlama A5 B10 C15 

Üretilen MMKp 

Malzemelerin 

Mikroyapıları 

   

 

Al-%4,7Cu toz karışımında Al toz tane boyutu 160 µm altında, Cu toz tane boyutu ise 140 µm altında ve ortalama 

olarak 40 µm' dur. Ağırlıkça %67 Cu ve %33 SiC  toz karışımı 45 dakika süreyle turbula cihazında ön karıştırma 

işlemi gerçekleştirilmiştir. Bu karışım toz 5, 10, 15 saat süresince paslanmaz çelik kap içerisinde, çapı 10 mm olan 

zirkonya bilyalar ile mekanik öğütme işlemine tabi tutulmuştur. Devamında ağırlıkça %7 oranında Cu+SiC 

öğütülmüş toz ile %93 Al tozu turbula da 45 dakika karıştırılarak ağırlıkça %4,7Cu, %2,3 SiC ve %93Al karışım 

tozu elde edilmiştir. Bu toz karışımı 30x50 mm2 lik kalıp içerisine alınarak oda sıcaklığında ön şekillendirme için 

20MPa ön yük uygulanmış ve devamında 500 °C kalıp sıcaklığında ve 200 MPa basınç altında 30 dk süre ile tek 

yönlü sıcak preslenerek kompozit numune haline getirilmiştir. Bu sayede 30x50x13 mm ölçülerinde MMKp blok 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                          2346 

 

 

numuneler üretilmiştir. Tablo 1’de gösterilen mikroyapılarda matris Al alaşımı,  iri koyu renli taneler bakırca 

zengin fazlar ve siyah küçük parçacıklar ise SiC parçacıklardır. 

 

2.2 Tel Erezyon ile İşleme 

Deney numunelerinin kesilme işlemleri Mitsubishi 1200MV-S Advance tel erezyon tezgahında, 0,25mm 

çapındaki SUNCUT marka pirinç tel ile gerçekleştirilmiştir. Üretilmiş olan blok numuneler tel erezyon yöntemi 

ile değişken parametreler kullanılarak işlenmiştir.Bu değişken parametler Akım (4,8,12 amper), Vurum süresi 

(6,9,12 s), Voltaj (60,80,100 volt) olarak belirlenmiştir. İşlenmiş yüzeylerin yüzey pürüzlülüğü ölçümleri için 

her numuneden 7 ayrı ölçüm alınıp ortalama değerler belirlenmiştir.. Böylece değişken parametrelerin, MMKp 

numunelerin yüzey pürüzlülüğüne etkisi Taguchi Yöntemi ile analiz edilmiştir. İstatistiksel veri incelemelerinin 

ardından numunelerin işlenmiş yüzeyleri optik mikroskop ile incelenmiştir. 

 

3. DENEY SONUÇLARI VE TARTIŞMA 

3.1. Yüzey Pürüzlülüğü 

Yüzey pürüzlülük ölçümleri Mitutoyo SJ-201 profilometre ile Ra cinsinden gerçekleştirilmiş ve ölçülen  

pürüzlülük değerleri Tablo 2’de verilmiştir. Deneyler Taguchi L9’a göre gerçekleştirilmiş olup ANOVA ile 

incelenmiştir. 

Tablo 2. MMKp Numunelerin Yüzey pürüzlülük değerleri 

Deney 

No 

Boşalım 

Akımı 

(Amper) 

Vurum 

Süresi   

(μs) 
Servo 

Voltajı 

(V) 

MMKp Numunelerin Yüzey Pürüzlülüğü – Ra (μm) 

(N0) (A5) (B10) (C15) 

1 4 6 60 1.844 1.779 1.765 1.748 

2 4 9 80 1.932 1.810 1.812 1.840 

3 4 12 100 1.917 1.869 1.892 1.836 

4 6 6 80 1.981 1.916 1.880 1.946 

5 6 9 100 2.092 1.982 1.929 2.059 

6 6 12 60 2.174 2.040 2.096 2.027 

7 8 6 100 2.141 1.954 2.029 2.125 

8 8 9 60 2.328 2.200 2.172 2.241 

9 8 12 80 2.382 2.234 2.168 2.263 

 

3.2 ANOVA Sonuçları 

Kesme Parametrelerinin yüzey pürüzlülüğü üzerine etkisinin tam olarak açıklana bilmesi için ANOVA testi 

gerçekleştirilmiş ve sonuçları Tablo 3’de verilmiştir. ANOVA sonuçlarına göre güven aralığı en kötü %95 olarak 

elde edilmiştir.  
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Tablo 3. ANOVA Sonuçları 

N0 Numunesi 

Source DF Adj SS Adj MS F-

Value 

P-

Value 

Pegression 3 0.27304 0.09101 74.65 0.000 

Voltaj 1 0.00636 0.00636 5.22 0.071 

Ton 1 0.04288 0.04288 35.17 0.002 

Akım 1 0.22379 0.22379 183.54 0.000 

Hata 5 0.00609 0.00121   
 

A5 Numunesi 

Source DF Adj SS Adj MS F-

Value 

P-

Value 

Pegression 3 0.192346 0.064115 31.17 0.001 

Voltaj 1 0.007618   0.007618   3.70 0.112 

Ton 1 0.040640   0.040640   19.76 0.007 

Akım 1 0.144088   0.144088   70.06 0.000 

Error 5 0.010284 0.002057   
 

B10 Numunesi 

Source DF Adj SS Adj MS F-

Value 

P-

Value 

Pegression 3 0.178854 0.059618 103.34 0.000 

Voltaj 1 0.005599   0.005599   9.71 0.026 

Ton 1 0.038644   0.038644   66.99 0.000 

Akım 1 0.134610   0.134610   233.34 0.000 

Error 5 0.002884 0.000577   
 

C15 Numunesi 

Source DF Adj SS Adj MS F-

Value 

P-

Value 

Pegression 3 0.257351   0.085784     56.95     0.000 

Voltaj 1 0.000002   0.000002   0.00     0.971 

Ton 1 0.015767     0.015767     10.47     0.023 

Akım 1 0.241582   0.241582   160.37     0.000 

Error 5 0.007532   0.001506   
 

Şekil 1’de ise boşalım akımı, vurum süresi ve servo voltajı parametrelerine ait etki oranları verilmiştir. Sinyal 

gürültü grafikleri ise Şekil 2 ve 3 de verilmiştir. Burada, bütün MMK numuneler için %71-91 aralığında değişen 

değerlerde boşalan akım (A) değerinin önemli etki oranına sahip olduğu görülmektedir. Bununla birlikte C15 

numunesi için etki oranının maksimum olması dikkat çekicidir. 

N0 Numunesi 

 
 

A5 Numunesi 

 
 

B10 Numunesi C15 Numunesi 
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*  V= Servo Voltajı          T = Vurum Süresi        A= Boşalım Akımı          E = Hata 

 

Şekil 1. N0, A5, B10 ve C15 Numunesi EDM parametrelerinin etki oranları 

   
Şekil 2. N0 ve A5 Numunesi için Sinyal Gürültü Grafiği 

 

   

Şekil 3. B10 ve C15 Numunesi için Sinyal Gürültü Grafiği 

4. SONUÇ  

Farklı öğütme süreleriyle üretilen Al + %4,7Cu + %2,3SiC Katkılı kompozit malzeme tel erezyon yöntemiyle 

işlenmiş ve yüzey pürüzlülük değerleri incelenmiştir. Varyans analizi ile yüzey pürüzlülük değerleri incelenmiştir. 

WEDM’de işlenen kompozit malzemelerin yüzey pürüzlülük değerleri, işleme parametrelerine göre 

incelendiğinde en yüksek etki oranının tüm numunelerde boşalım akımı olduğu gözlenmektedir. 15 saat mekanik 

öğütme yapılan (C15) tozlardan üretilen kompozit malzemede bu oran %91,2 ile en yüksek etkiye sahipken A5 

numunesinde bu oran %71,1 ile en düşüktür. İkinci etkin parametre olarak tüm numunelerde vurum süresi olduğu 

gözlenmiş ve B10 numunesinde %21,3 ile en yüksek etki oranı elde edilmiştir. Voltajın etkisinin ise en yüksek 

%3,8 değer ile düşük olduğu gözlenmektedir. 
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Sinyal gürültü grafikleri incelendiğinde N0, A5, B10 numunelerinde en iyi yüzey pürüzlülüğü için boşalım akım 

değerinin 4, vurum süresinin 6 ve servo voltajının 100 olduğu durumda elde edilmiştir. C15 numunesi için ise 

boşalım akım değerinin 4, vurum süresinin 6 ve servo voltajının 60 olduğu durumda elde edilmiştir. Fakat C15 

numunesinin etki oranları incelendiğinde servo voltaj etkisinin 0 olarak sayılabileceği ve bu sebeple tüm 

numunelerde en iyi yüzey pürüzlülüğü için servo voltaj değerinin 100 olarak kabul edilebilir. 

N10, A5 ve B10 numunelerinde öğütme süresinin artmasıyla, vurum süresinin yüzey pürüzlülüğü üzerine etkisini 

arttığı gözlenmektedir. Fakat C15 numunesinde vurum süresinin etkisinin %6 ya düştüğü gözlenmektedir. Bu 

durum aşırı mekanik öğütmenin tozların karışımında topaklanmaya neden olduğu ve malzemenin homojenlik 

oranının düşürmesinden kaynaklanabilir. 

5. TARTIŞMA 

Üretilen alüminyum matrisli SiC ve Cu partiküllü kompozit malzemede iyi yüzey pürüzlülük değeri elde etmek 

için düşük yüksek voltaj, düşük boşalım akımı ve düşük vurum sürelerin seçilmesi uygun olacaktır. Fakat düşük 

boşalım akımı ve düşük vurum sürelerinin işleme süresini uzatacağı da göz önüne alınmalıdır. Bu çalışma ile 

öğütme süresinin yüzey pürüzlülüğüne belirgin etkisinin olduğu ortaya konulmuştur.  
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Abstract 

This study focuses on gesture recognition for Turkish sign language. The aim is to provide a communication 

between hearing impaired (HI) people and normal hearing people (NH), who do not know Turkish sign language, 

by using a deep learning approach with recurrent neural network (RNN) and convolutional neural network (CNN). 

The dataset for this study was collected from YouTube sign language training videos with 480x1080 resolution. 

Long short term memory (LSTM), which is a special type of the RNN, was used for classifying sequential data. 

We trained the system with only two labels, which are “mother” and “father”. The accuracy of this system is 83%. 

As future work we want to increase these number of labels. 

 
Keywords: Gesture Recognition, Recurrent neural network, Convolutional network 

 
1. INTRODUCTION 

Turkish sign language is used by HI people who live in Turkey and Turkish Republic of Northern Cyprus. There 

are a lot of HI people who living in Turkey or Cyprus.  Therefore, providing a communication channel between 

HI and NH people is very important because a lot of people do not know sign language. For example, HI people 

cannot communicate easily in hospitals, shops, schools, and such. There needs to be a third person, who knows 

sign language or uses an electronic dictionary that converts the sign to text or speech to provide communication. 

In this study, communication between the HI people and the NH people, who does not know Turkish sign language, 

is provided via a translation platform. This system uses a deep learning approach with RNN and CNN. We use 

CNN architecture for extracting spatial features from the discrete frames in videos and RNN architecture for 

extracting temporal features, that is, combining the frames of the videos. 

 

2.Related Work 

Deep learning is very popular machine learning method. It extracts features from data automatically, not hand 

crafted. Thus, it gives better results. Due to its higher accuracy, it has become very popular in machine learning 

field. With a high amount of data, a deep neural network’s performance can increase. CNN is a special type of 

deep learning technique inspired by human visual system. CNN can classify and process discrete frames only. In 

order to recognize a gesture, discrete CNN is not sufficient on its own but a combination of  RNN and CNN is 

required. The frames in a video are related and requires RNN to learn this interdependency. CNN uses for spatial 

features while RNN uses temporal modelling, which makes them a good combination to learn sign language. This 

method was proven to work for recognizing German sign language (Necati Cihan Camgoz Simon Hadfield Oscar 

Koller Hermann Ney Richard Bowden). The architecture for it is given in Figure 1. 
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Figure1: German sign language project pipeline 

In Figure 1, the sign language glosses show the meaning and the order of signs in the video, but 

the spoken language equivalent has both a different length and order as in stated in this study.For this 

reasons, they used a state of art sequence to sequence approach for doing full translation based on deep 

learning, which involved a spatio-temporal representation of the signs. 

Another study about gesture recognition is uses a pipeline shown in Figure 2 (Building a Gesture 

Recognition System using Deep Learning ). We also employed a pipeline like this in our study. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2: Gesture Recognition Pipeline 

 

In another study, a dataset captured with depth, color and stereo-IR sensors was used and it was reported to have 

an 83% accuracy (Pavlo Molchanov Xiaodong Yang Shalini Gupta Kihwan Kim Stephen Tyree Jan Kautz). It 

classifies dynamic hand gestures with 3D-CNN (-3dimensional Convolutional Neural Network) and RNN as 

shown in Figure 3 by clipping the video frames feed the 3D-CNN. The output of the 3D-CNN feeds RNN and 

computes the probability of the frames to get the result. 
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                                                                Figure 3: Pipeline of the study  

There are few studies about Turkish sign language recognition. One of them recognizes static signs with Leap 

motion (Burçak Demircioğlu Güllü Bülbül Hatice Köse, 16-19 May 2016). The authors used a Random forest 

(RF) model and a multi-layer perceptron (MLP), and achieved 99.03% accuracy on average, with 93.59% accuracy 

in RF, and 96.67% in MLP. Another study about Turkish sing language translator uses a capsule net for 

recognizing static sign and reported 94.2% (Fuat Beşer Merve Ayyüce Kızrak Bülent Bolat Tülay Yıldırım, 2-5 

May 2018). 

3. MATERIALS AND METHODS 

Due to the fact that studies in this area are few and the fact that there are no databases available, we did this project 

by collecting our own data and using deep learning. We are able to achieve 83% accuracy. The number of training 

data was small. For this reason, we got low accuracy, but in future work we will increase the number of data and 

segment the hand automatically. 

3.1 The Hand Gesture Database 

The training and testing database of our study are as shown in Figure 4 and Figure 5. All of these samples taken 

from YouTube videos. 

 

                                                                 Figure 4: Training sample for our study 

 

 

 

 

 Figure 5: Testing sample for our study 
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3.2 CNN Model for Gesture 

We used CNN to detect spatial features, and RNN was used to detect temporal features for this project. Firstly, we 

used transfer learning and retrained the inception V3 network as shown in Figure 6. In other words, we froze all 

layers except the softmax layer. According to our class number, we converted the output of the CNN, that is 

individual or discrete frames into sequences of frames. The output of the CNN was used as input for the RNN and 

trained the system with this pipeline. We eventually achieved 83 % accuracy according to our own test set. 

 

 

 

 

                                     

 

 

 

Figure 6 -The network of the inception V3 

3.3 LSTM Model for Gesture 

Our problem was to recognize the video frames, that is a sequence of the frames not discrete ones. RNN allows us 

to understand of the content of the video by learning from consecutive frames. RNN achieves this by processing 

the output of training at the step t to the input of the next training step t+1, along with the new frames. 

Our RNN architecture is given below, gives a better result for the problem. We decided on this architecture 

experimentally. 

net = tflearn.input_data(shape=[None, frames, input_size]) 

net = tflearn.lstm(net, 128, dropout=0.2) 

net = tflearn.fully_connected(net, num_classes, activation='softmax') 
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net = tflearn.regression(net, optimizer='adam', loss='categorical_crossentropy', name='output1') 

4. RESULTS 

We trained the system with only two labels, “mother” and “father”. Training dataset contains 660 number of frames 

for “mother” and 660 number of frames as “father”, a total of 1320 frames. On the other hand, the test dataset 

contains 132 “mother” and 132 “father” gestures. According to this sets, we achieved 83% accuracy. We did not 

split our dataset to get a validation set because CNN splits the training dataset to get a validation set during training. 

We used 100 batches for training the RNN. It means that loss and backpropagation are performed for the frames 

in 100 batches. After this process, our final loss is 0.06. We have 132 images per class and 3 videos. Each video 

contains 44 frames to represent the gesture. “Anne”, which means mother is represented with 0 while and “baba”, 

father, is denoted by 1. Inside 6 videos, only one video received an erroneous labelling. 

For future work, we want to increase the number of training data with Turkish sign language annotation tool. 
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ÖZET 
Büyüyen ve hızla kalabalıklaşan şehirlerde otopark sorunu en önemli ulaşım problemlerinden biri 

haline gelmiştir. Özellikle büyük şehirlerde sınırlı sayıdaki park yerlerinin yüksek otopark ücreti ile 

kullanılmasıyla park talebi karşılanmaya çalışılmaktadır. Bu durumda sürücüler uzun süre park yeri 

aramakta, hem trafik sıkışıklığını arttırmakta hem de büyük zaman ve enerji kaybına neden olmaktadır. 

Çevre kirliliğini de büyük oranda arttıran bu durum çeşitli yönlendirme sistemleri ve akıllı uygulamalar 

ile kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır. 

Sınırlı sayıdaki park alanlarının en uygun ve etkili şekilde kullanılması amacıyla çeşitli otopark 

yönlendirme sistemleri günümüzde etkin olarak kullanılmaktadır. Otopark yönlendirme sistemlerinin 

araçları uygun park alanlarına yönlendirilerek park arama sürelerini düşürdüğü ve hatalı ya da yol üstü 

parktan vazgeçmeye yönlendirdiği düşünülmektedir.  Çalışmada çeşitli park yeri bilgilendirme 

sistemleri, bu sistemlerin kullandığı teknolojiler ve etkinlikleri araştırılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Otopark Bilgilendirme Sistemi, Akıllı Ulaşım Sistemleri, Otopark Problemi. 

 

1. GİRİŞ 

Hızla artan nüfus ve paralelindeki araç sahipliği oranı özellikle şehir merkezlerinde ciddi trafik 

sıkışıklığı ve otopark problemine sebep olmaktadır. Otopark problemi en basit ifade ile artan taşıt 

sayısına bağlı olarak karşılanamayan park yeri talebi olarak açıklanabilir. Günümüzde birçok gelişmiş 

ve büyük kentte yaşanmakta olan otopark problemi bir yandan günlük trafik sıkışıklığında artışa neden 

olurken bir yandan da yol kapasitesinde düşüşe ve karayolu dar boğazlarına yol açar. Ayrıca hava 

kirliliği, gürültü kirliliği, yakıt sarfiyatı, kentsel yaşam alanlarının zarar görmesi, zaman kaybı gibi birçok 

olumsuz durumu da beraberinde getirir.   Arnott ve arkadaşları yapmış oldukları çalışmada şehir 

merkezinde yol üzerinde hareket etmekte olan araçların %30'unun park yeri aramakta olduğunu ve bu 

sürenin yaklaşık 7,8 dakika sürüdüğünü belirmiştir (Richard, Arnott Tilmann, Rave Ronnie, 2005). 

Shoup çalışmasında yol üzerindeki araçların %30'unun park yeri aramakta olduğunu belirtmiştir (Shoup, 

2006). Çalişkan ve arkadaşları Almanya'da park yeri aramalarından kaynaklanan ekonomik kaybın 20 

milyon euro olduğunu hesaplamıştır (Caliskan, Graupner, & Mauve, 2006). Giuffrè ve arakadaşları park 

yeri arayan araçların kentiçi trafik akımını %25-40 oranında arttırdığını belirmiştir (Giuffrè, Siniscalchi, 

& Tesoriere, 2012). Axhausen ve arkadaşları yaptıkları çalışmada inceledikleri sürücü grubu için park 

yeri arama süresinin toplam seyahat süresinin yaklaşık %25'ini bulduğunu ve aynı sürücülerin park yeri 

arama süresine seyahat süresinden 1,5-2 kat daha fazla önem verdiğini belirlemişlerdir  (Axhausen, 

Polak, & Boltze, 1993).  

Yapılan çalışmalarda normal binek otomobillerin gün içinde yalnızca 1,5-2,0 saatlik bir süre 

hareket halinde oldukları ve ekonomik ömürlerinin yaklaşık %90'lık kısmını park halinde geçirdikleri 
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belirtilmektedir  (Yardim, 2005). Ulaşım sistemindeki en önemli sorunlardan biri olan otopark ihtiyacını 

karşılayabilmek için genellikle yeni park alanları oluşturulmaya çalışılsa da özellikle kent 

merkezlerindeki boş alanların az ve kıymetli oluşu bu çözümü zorlaştırmaktadır. Ayrıca artan talebe 

cevap verebilmek çoğu zaman mümkün değildir ve sürdürülebilir bir çözüm yaklaşımı da sunmaz. Bu 

sebeple son yıllarda özellikle kentsel bölgelerdeki otopark alanlarının planlanması ve yönetilmesi büyük 

önem kazanmıştır. Yönetim çalışmalarındaki temel hedef kısıtlı sayıdaki park alanlarından maksimum 

düzeyde fayda sağlamaktır. Son yıllarda gelişmiş birçok şehirde otopark alanlarının merkezi düzeyde 

yönetilebilmesine olanak sağlayan, sürücülere gerçek zamanlı olarak park yeri bilgisi aktarabilen ve 

rezervasyon imkânı sağlayan otopark bilgilendirme ve yönlendirme sistemleri kullanılmaya başlanmıştır.  

Bu çalışmada birçok gelişmiş kentte yaygın olarak kullanılan park yeri bilgilendirme sistemleri 

incelenmiş, bu sistemlerin kullandığı teknolojiler ve etkinlikleri araştırılmıştır. Ayrıca İzmir'de 

uygulanmakta olan otopark bilgilendirme sistemi tanıtılmış ve sistemin etkinliği araştırılmıştır.  

1.1 Otopark Yönlendirme ve Bilgilendirme Sistemleri 

Akıllı ulaşım sistemleri (AUS), güvenliği, hareketliliği ve verimliliği arttırmak amacıyla analiz, 

kontrol ve iletişim teknolojilerinin yer taşımacılığına uygulanması olarak açıklanmaktadır (U.S. DOT - 

ITS/JPO, 2014). Bu sistemler trafik yönetimini iyileştirerek tıkanıklığını azaltmak ve çevresel etkileri en 

aza indirmek amacıyla bilgi toplayan, işleyen ve gerçek zamanlı olarak paylaşan çok çeşitli konulardaki 

uygulamaları içerir. Uygulamalar; yolcu bilgilendirme sistemleri, araç kontrol ve güvenlik sistemleri, 

toplu taşıma sistemleri, ticari araç yönetim sistemleri, elektronik ödeme sistemleri ve trafik yönetimi 

sistemleri gibi birçok konuda hizmet verebilmektedir (UDHB Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2014). 

Trafik yönetim sistemleri içerisinde yer alan park yönetim sistemleri birçok gelişmiş şehirde kullanılan, 

otopark alanlarını yönetme ve daha etkin kullanabilmek adına teknolojik çözümler sunabilen 

sistemlerdir. 

Otopark soruna ilişkin ilk çalışmalarda mevcut kapasitenin talebi karşılamaya yetmediği 

düşünülerek, kapasiteyi arttırıcı ve talebi kısıtlayıcı yöntemler denenmiştir. Ancak bazı durumlarda 

sorunun yol ağından kaynaklanan eksiklikler, kötü otopark tasarımı veya sürücülerin alternatif 

otoparklara ilişkin bilgisi olmamasından da kaynaklanabileceği fark edilmiştir. Bunun üzerine mevcut 

kapasitenin daha etkin kullanabilmesi için sürücülere otoparklar ile ilgili bilgi sağlayan sistemler 

oluşturulmaya başlanmıştır (Polak, Hilton, Axhausen, & Young, 1990). Otopark yönlendirme ve 

bilgilendirme sistemlerinin (PGIS) ilk uygulamaları 1970lerin başında Batı Almanya'da yollara 
yerleştirilen değişken mesajlı tabelalar (variable message signs-VMS) ile başlamıştır (Axhausen ve ark., 

1993). 1980'li yıllarda telekomünikasyon ve enformatik kelimelerinin birleştirilmesiyle oluşan, bilginin 

telekomünikasyon ağı üzerinden iletilmesi ve bu bilginin bilgisayar aracılığı ile işlenmesi süreçlerinin 

birleştirilmesi olarak tanımlanan "telematik" kavramı ile otopark bilgilendirme ve yönlendirme sistemleri 

de hızla gelişmiştir (Nowacki, 2012; Tufan, 2014). Teknolojik gelişmeler ile desteklenen sistemler, hem 

otopark hem de trafik koşullarını dinamik olarak bilgilendirebilen özellikler kazanmıştır. Bilgilendirme 

ve yönlendirme sistemleri dört ana bileşenden oluşmaktadır. Bunlar,  bilgi toplama işleyişi, bilgi yayma 

işleyişi, kontrol merkezi ve telekomünikasyon ağları olarak sıralanabilir (Idris, Leng, Tamil, Noor, & 

Razak, 2009). Akıllı otopark bilgilendirme ve yönlendirme sisteminin işleyişine dair örnek bir şema Şekil 

1’de verilmiştir.  
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Şekil 1. Akıllı Park Sistemi Genel Mimarisi (Nocera, Napoli, & Rossi, 2014) 

Otopark bilgilendirme ve yönlendirme sistemlerinin işleyişinde birçok teknoloji ve analiz yöntemi farklı 

amaçlara hizmet sağlayabilmek için bir arada kullanılmaktadır. Kullanılan bazı analiz yöntem ve 

teknolojileri Tablo 1’de verilmiştir.  

Tablo 1. Akıllı Otopark Sistemleri ve Özellikleri (Faheem, Mahmud, Khan, Rahman, & Zafar, 2013) 

Kullanılan 

Teknolojiler 
Özellikler Verilen Hizmetler 

Ajan Tabanlı 
Dinamik olarak veri girişi yapılabilir, 

kompleks trafik ağları yaratılabilir 

Güzergah alternatiflerinin kıyaslanması, 

rota seçimi ve otopark yönlendirmesi  

Bulanık Mantık Tabanlı 
İnsan benzeri zekâ ve deneyim ortamı 

oluşturulabilir 

Akıllı park yöntemleri örn. Yatay ve dikey 

park vb. 

Kablosuz Sensor Tabanlı 
Düşük güç tüketimi ile düşük maliyetli 

uygulamalar 

Otopark tesisinin durum tespiti ve 

izlenmesi 

GPS Tabanlı 
Gerçek zamanlı konum bilgisi ve hedefe 

doğru yönlendirme 

Otoparkın konumu ve uygunluğu/doluluğu 

hakkında bilgilendirme 

İletişimli Araçlar 
Mobil araçlar için park durum bilgisi 

hizmetinin sağlanması 

Hırsızlık koruması, gerçek zamanlı park 

navigasyon hizmeti vb. 

Görsel Tabanlı 
Geniş otoparklarda park yeri araması için 

yardımcı 

Park yeri doluluk algılama, park alanı 

tanıma, park ücretleri toplama vb. 

 

1.2 İzmir Ulaşım Merkezi (İZUM) Bilgilendirme Sistemi 

Gelişen birçok şehirde olduğu gibi İzmir’de de özellikle trafikte oluşan talep artışı ve altyapı  

çalışmalarının yüksek maliyetleri sebebi ile akıllı kent projeleri bir çözüm yolu olarak sunulmaktadır.  

Bu kapsamda, İzmir Büyükşehir Belediyesi "Tam Adaptif Trafik Yönetim, Denetim ve Bilgilendirme 

Sistemi" oluşturmuştur. Kent geneline yayılan kablo ağı, kamera ve sensörler vasıtasıyla birçok kavşak 

merkezi olarak yönetilebilmekte, hız ve kural ihlalleri tespit edilebilmekte, toplu taşıma araçlarına 

öncelik tanına bilmekte, yoğunluk haritaları oluşturulmakta ve otoparklar ile ilgili anlık bilgi toplayarak, 

cep telefonu uygulaması ve internet aracılarıyla bilgi aktarımı yapılabilmektedir.  

2017 yılından itibaren Akıllı Trafik Sistemi’nin (ATS) parçası olan İZUM (İzmir Ulaşım Merkezi) 

Bilgilendirme Sistemi hizmete geçirilmiştir. Bu sistem ile kullanıcılar; şehrin önemli yol kesişim 
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noktalarının anlık kamera görüntülerine, hedeflenen noktaya seyahat sürelerine, otobüs hat bilgilerine, 

otopark konum ve boş yer bilgisine, sağlık hizmetleri olarak açık eczane bilgisine, yol çalışması durum 

bilgisine, kaza bilgisine, yayalaştırılmış bölge bilgisine ve konuma göre hava durumu bilgisine 

ulaşabilmektedir. İZUM Bilgilendirme Sistemine hem internet sitesi (https://izum.izmir.bel.tr/) hem de 

uygulama mağazalarından elde edilebilecek mobil telefon uygulaması ile ulaşılabilmektedir.  

 

    
 Şekil 1. IZUM Akıllı Telefon Uygulaması ve İnternet Arayüzü 

Mevcut IZUM otopark bilgilendirme sisteminde, sürücülere otopark konumları ve anlık doluluk bilgisi 

verilmektedir. Sürücüler sistemi kullanarak otoparkların konumuna ve doluluk oranlarına göre otopark 

tercihi yapabilmektedir. IZUM internet sitesinin ana ekrandaki otopark menüsünde otoparkların anlık 

boş yer bilgisi görülmektedir (Şekil 2). Menü üzerindeki“OTOPARKLAR” sekmesi üzerinden seçilen 

otopark ile ilgili konum ve boş yer sayısının gösterildiği otopark yerleşim planı sayfasına ulaşılmaktadır 

(Şekil 3). Açılan yerleşim planı sayfasında, İzmir haritası üzerinde otoparkların konumları ile anlık boş 

yer bilgisi yeşil ve kırmızı daireler şeklinde verilmektedir. Dairelerin içerisinde yazan sayılar otoparktaki 

boş yer sayısını ifade etmektedir. Eğer park yerinde boş yer kalmamış ise dairenin rengi, park etmek için 

uygun olmadığını ifade eden kırmızı renk ile gösterilmektedir. Diğer durumlarda daireler park için 

uygunluğu ifade eden yeşil renkte tanımlanmıştır.  

 

 
Şekil 2. IZUM İnternet Arayüzü Otopark Menüsü 
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Şekil 3. IZUM İnternet Arayüzü Otopark Yerleşim Planı 

 
2. METOD 

Daha önce de belirtildiği gibi 2007 yılından beri İzmir’de İZUM bilgilendirme sistemi kullanılmaktadır. 

Çalışmada, ilk olarak İzmir’in en büyük ilçelerinden olan Konak ve Karşıyaka ilçelerinde seçilen 4 farklı otoparkta 

İZUM bilgilendirme sisteminin internet sitesi ve/veya telefon aplikasyonu kullanılarak gözlemler yapılmış ve 

gözlem yapılan saatlik dilimler boyunca otoparklara giren ve çıkan araç sayıları gözlemlenmiştir. İkinci aşamada, 

gözlem yapılan saat dilimi içinde her dakikada giren ve çıkan araç sayıları dikkate alınarak doluluk oranları 

hesaplanmıştır. Hesaplanan doluluk oranları, 2016 Ulaşım Ana Plan Revizyonu çalışmaları kapsamında otoparklar 

hakkında toplanan doluluk oranları ile karşılaştırılarak otopark talebindeki değişim ve sistemin olası etkileri 

incelenmiştir.  

Örnek kavşaklardan iki tanesi şehrin merkezi konumundaki Konak ilçesi Alsancak semtinde bulunan Alsancak 

Katlı Otoparkı ve Kordon Yol Kenarı Otoparklarıdır. Diğer otoparklar Karşıyaka ilçesinde bulunan Bahriye Üçok 

Yeraltı Otoparkı ve Karşıyaka İskele Otoparklarıdır. Şekil 4 ve Şekil 5'te İzum otopark ekranı üzerinde 

otoparkların yerleri gösterilmiş ve otoparklara ait bazı bilgiler Tablo 2de verilmiştir. Örnek olarak seçilen 

otoparklara gelen ve otoparklardan ayrılan araç sayıları, hafta içi günlerde trafiğin ve park talebinin yoğun olduğu 

8:00a.m. – 10:30a.m. saatleri arasında birer saatlik gözlemler ile toplanmıştır.  

Tablo 2. Seçilen Otoparkların Özellikleri 

No Otopark Tür Kapasite 

1 Alsancak Katlı Otoparkı Kapalı 550 

2 Kordon 1 Yol Kenarı Otoparkı Yol Kenarı 132 

3 Bahriye Üçok Yer Altı Otopark Kapalı 268 

4 Karşıyaka İskele Açık Otoparkı Açık 65 
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Şekil 4. IZUM Otopark Harita Ekranı ve Alsancak Bölgesinde Gözlem Yapılan Otoparklar 

 

 
Şekil 5. IZUM Otopark Harita Ekranı ve Karşıyaka Bölgesinde Gözlem Yapılan Otoparklar 

 
Seçilen otoparklara gelen ve otoparklardan ayrılan araç verilerini toplamak için İZUM bilgilendirme sistemi 

kullanılmıştır. Gözlem anında sistemde belirtilen boş park yeri sayısındaki azalma araç gelişi olarak dakika 

bazında kaydedilmiştir. Aynı şekilde boş park yeri sayısındaki artış da otoparktan araç ayrılışı olarak dakika 

bazında kaydedilmiştir. Gözlemlerden elde edilen veriler Tablo 3’te verilmiştir. 

Tablo 3. Seçilen Otoparkların Gözlem Verileri 

Göz. No Tarih Saat 
Alsancak Katlı Otoparkı Kordon 1 Yol Kenarı O. 

Geliş Ayrılış Geliş Ayrılış 

1 19.09.2018 
09:20a.m. 

10:20 a.m. 
46.00 8.00 5.00 5.00 

2 26.09.2018 
08:10a.m. 

09:10 a.m. 
48.00 6.00 19.00 11.00 

3 3.10.2018 
08:30a.m. 

09:30 a.m. 
51.00 4.00 12.00 4.00 

4 10.10.2018 
08:28a.m. 

09:28 a.m. 
60.00 3.00 23.00 6.00 

5 17.10.2018 
08:20a.m. 

09:20 a.m. 
57.00 3.00 17.00 5.00 

6 23.10.2018 
08:30a.m. 

09:30 a.m. 
16.00 15.00 19.00 11.00 

7 24.10.2018 
08:23a.m. 

09:23 a.m. 
53.00 5.00 30.00 8.00 

8 25.10.2018 
08:20a.m. 

09:20 a.m. 
50.00 9.00 32.00 14.00 

9 1.11.2018 
08:20a.m. 

09:20 a.m. 
51.00 14.00 26.00 8.00 

Göz. No Tarih Saat Bahriye Üçok Yeraltı O. Karşıyaka İskele Otoparkı 
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Gözlemler sonucunda her gözlem günü ve saat aralığı için otoparklara ait doluluk oranları hesaplanmıştır. Her 

otoparkın araç kapasitesi ile saatlik park süresi çarpılarak saatlik toplam kapasitesi "araç.dakika" cinsinden 

hesaplanmıştır. Örneğin Bahriye Üçok Yeraltı Otoparkı için toplam araç kapasitesi 268dir. 1 park yeri için 1 saat 

boyunca 60 dakika park kapasitesi ile toplam park yeri sayısı (268 araç) çarpılınca 60dk x 268 araç =16.080 dakika-

araç park etmek kapasitesine ulaşılmaktır. Gözlem sonucu elde edilen dakikalık araç doluluk miktarlarının 1 saatlik 

toplamı, gözlem dakika- araç kullanım miktarını vermektedir. Gözlem dakika-araç kullanım miktarı ile kapasite 

dakika-araç miktarının oranı otoparkın doluluk oranı olarak alınmıştır.  

Elde edilen doluluk oranları 2016 yılında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Ulaşım Ana Planı 

Revizyon (İzmir Büyükşehir Belediyesi Alanı Kent İçi ve Yakın Çevre Ulaşım Ana Planı Revizyonu, 2016) 

çalışmalarında aynı otoparklar için elde edilen doluluk oranları (Tablo 4) ile kıyaslanmıştır.  Elde edilen değerler 

kıyaslamalı olarak Şekil 6, Şekil 7 ve Şekil 8 ‘de verilmiştir.  

Tablo 4. İzmir Büyükşehir Belediyesi 2016 Yılı Ulaşım Ana Planı Revizyonu Otopark Doluluk Verileri 

Otopark 
Çarşamba 

08:00 - 09:00 09:00 - 10:00 10:00 - 11:00 

Alsancak Katlı Otoparkı 31.5% 38.5% 42.0% 

Karşıyaka İskele Otoparkı 44.1% 86.3% 108.8% 

Bahriye Üçok Yeraltı Otoparkı 31.3% 52.6% 72.4% 

 

Alsancak Katlı Otoparkında elde edilen doluluk oranları değerleri 2016 yılı verileri ile karşılaştırıldığında doluluk 

oranının büyük oranda arttığı gözlenmiştir. Bu sonuçlar bir açıdan şehir merkezine özel araç ile gelişlerin arttığını 

diğer açıdan da otoparkların daha etkin kullanıldığını göstermektedir. Mevcut kapasitelerin daha etkin kullanılması 

açısından Akıllı Trafik Sisteminin kullanımının gerekliliği görülmektedir. İZUM sisteminin daha yaygın ve etkin 

kullanımının gerekliliği ve uygulama özelliklerinin arttırılması sistemin kullanılma oranının da arttıracağı 

düşünülmektedir.  

 
 

Şekil 6. Çarşamba Günü için Alsancak Katlı Otoparkı Gözlem ve Ulaşım Ana Planı Karşılaştırmalı Tablosu 

Geliş Ayrılış Geliş Ayrılış 

1 7.11.2018 
08:25a.m. 

09:25 a.m. 
76.00 4.00 36.00 3.00 
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Şekil 7. Çarşamba Günü için Karşıyaka İskele Otoparkı Gözlem ve Ulaşım Ana Planı Karşılaştırmalı Tablosu 

 

 
Şekil 8. Çarşamba Günü için Bahriye Üçok Yeraltı Otoparkı Gözlem ve Ulaşım Ana Planı Karşılaştırmalı 

Tablosu 

 

3. SONUÇLAR 

Çalışmada son yıllarda hızla artan otopark probleminin çözümü için geliştirilen otopark bilgilendirme ve 

yönlendirme sistemleri tanıtılmış ve uygulamaları ile ilgili bilgi verilmiştir. İzmir'de 2017 yılında  

kullanılmaya başlanan İZUM uygulaması ve otopark bilgilendirme sistemi tanıtılmıştır. Belirlenen 4 

otoparkta İZUM kullanılarak otopark gözlemi yapılmış ve doluluk oranları hesaplanmıştır. Hesaplanan 

doluluk oranları 2016 yılında bulunmuş olan doluluk oranları ile karşılaştırılarak otoparkların kullanım 

oranlarındaki değişiklikler incelenmiştir. İncelemeler sonucunda Konak ilçesinde incelenen otoparklar 

için doluluk oranlarının arttığı belirlenmiştir. Karşıyaka ilçesinde incelenen otoparklar için yapılan 

karşılaştırmada doluluk oranlarında 2016 yılına kıyasla önemli bir değişikliği olmadığını tespit 

edilmiştir. 

4. TARTIŞMA 

Elde edilen sonuçlara göre IZUM bilgilendirme sisteminin hizmete geçmesinden sonra Konak 

ilçesindeki otoparkların doluluk oranının arttığı görülmekle birlikte kent merkezine özel araçla ulaşım 

talebinin de artma eğiliminde olduğu söylenebilir. Karşıyaka ilçesinde incelenen otoparklar için doluluk 

oranlarında değişiklik olmaması verimliliğinin arttırılması gerektiği şeklinde yorumlanabilir. Bu durum 

sürücülerin İZUM gibi bilgilendirme sistemleri ile ilgili farkındalığının arttırılması gerektiğini ve aktif 

olarak kullanmaları için teşvik edilmesi gerektiğini düşündürmektedir.  



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                          2363 

 

 

İleriki çalışmalarda çeşitli anket çalışmaları ile sistemin etkinliğinin daha detaylı incelenmesi 

hedeflenmektedir.  
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Özet 

Yarı iletken ve metal nanoparçacıklar endüstriyel alanlarda geniş uygulama alanı bulmalarından dolayı büyük bir 

öneme sahiptir. Bu nedenle son zamanlarda yarı iletkenlerin boyut ve morfoloji kontrollü üretimi kimya, fizik ve 

malzeme bilimi gibi bir çok alanda yoğun ilgi görmektedir. Bunların arasından, benzersiz yapıları ve fiziksel 

özelliklerinden dolayı gelecek vaat eden uygulamalar sunan yarı iletken metal oksitler, ayarlanabilir özelliklere 

sahip fonksiyonel ve akıllı malzemeler olarak bilinir. Yarı iletken metal oksitlerin özelliklerinin ayarlanmasında 

ise boyut ve morfolojinin kontrolü belirgin bir etkiye sahiptir. Bu malzemelerin arasından kalay dioksit (SnO2) 

geniş band aralığı (Eg=3.6 eV, 300 K), mükemmel optik ve elektriksel özelliklerinden dolayı önemli fonksiyonel 

bir malzemedir. Bu derleme, literatürdeki ilgili örnekleri inceleyerek SnO2 nanoparçacıklarının boyut ve morfoloji 

kontrollü sentezini tartışmakta ve nanopartiküllerinin büyüklüğü ve morfolojisi üzerinde kontrol sağlayan 

parametreleri özetlemektedir. SnO2 naoparçacıklarının boyut ve morfolojisinin kontrol edilebilirliğinin üretim 

yöntemlerine ve sıcaklık, ortam pH’ı, reaksiyon süresi ve sıvı içeriği gibi deneysel koşullara bağlı olduğu 

görülmüştür. Ayrıca, sentez yönteminde organik sürfaktant kullanılarak sürfaktant türünün ve miktarının 

değiştirilmesiyle SnO2 düzlemlerinin oluşumunun etkilenebildiği ve böylelikle istenilen boyut ve morfolojilerde 

SnO2 nanoparçacıklarının sentezlenebildiği belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Yarı iletken, kalay dioksit, boyut ve morfoloji kontrolü, sürfaktant 

 

1. GİRİŞ 

Yarı iletken nanoparçacıklar fotokataliz, optik duyarlaştırıcılar, yeni biyomoleküler uygulamalar, kuantum 

cihazları ve benzeri gibi geniş uygulamalarından dolayı yoğun ilgi çeken bir konu olmuştur. (Pan ve ark., 2012). 

Boyut ve morfoloji yarı iletken oksitlerin özellikleri üzerinde belirgin bir etkiye sahiptir. Yarı iletken oksitlerin 

eşsiz morfolojisi ve yapısı bir çok alanda yeni özellikler ve gelecek vaat eden uygulamalar sunabilir (Sun ve ark., 

2012). 

2. YARI İLETKEN METAL OKSİTLER VE NANOYAPILARI 

Üç boyutlu düzgün kompleks hiyerarşik nanoyapılar içerisinde nanoparçacıklar, nanoçubuklar ve nanotellerin 

düzenlenmesi için birçok çaba gösterilmiştir. Bu üç boyutlu hiyerarşik yapılar özelliklerin geliştirilmesinde en 

etkili yol olduğu düşünülmektedir (Zhou ve ark., 2013). Nanoyapılı malzemeler, küçük boyutları, yüksek yüzey-

hacim oranları, boyut veya şekliyle ilgili özelliklerinden dolayı genellikle yeni özellikler sergilemektedirler (Wang 

ve ark., 2012). Kolay üretim yöntemleri, düşük fiyat ve diğer parçalarla ve işlemlerle yüksek uyumlulukla birlikte 

çoğu hedef gazlara karşı, yüksek duyarlılıklarından dolayı, yarı iletken metal oksitler gaz algılama uygulamaları 

için gelecek vaat eden adaylardır. Bu güne kadar ZnO, SnO2, TiO2, In2O3, WO3, TeO2, CuO, CdO, Fe2O3 ve MoO3 

nanoyapılar farklı boyutlar ve sensör şekillerinde geliştirildi. Hem yüzey durumu hem de metal oksitlerin 

morfolojisinin gaz algılama performansında önemli rol oynadığı bulunmuştur. Üretim yöntemlerinin ilgi çeken ve 

kullanılabilirliğinin uygulamalarına bağlı olarak, metal oksitlerin farklı yüzey morfolojisi ve konfigürasyonları tek 

kristal, ince film, kalın film ve tek boyutlu nanoyapılar elde edilmiştir (Arafat ve ark., 2012). 

Şekli, büyüklüğü ve boyutları yarı iletkenlerin çok önemli özellikleridir. Kompleks hiyerarşik yapı içerisine, 

moleküllerin kendiliğinden bir araya gelip bağ oluşturması ve yüksek sıralı organizasyon yaklaşımı ile nano ölçekli 

blokların yapımının hazırlanmasında geliştirilen kolay ve ucuz solüsyon yolu, hem malzeme bilimi hem de ileri 

nanocihazlarda önemli bir araştırma konusudur. Hem spesifik yüzey alanı hem de bitişik yapı bloklarından oluşan 

gözenekli nanoyapı avantajlarından dolayı nanokristallerin uzaysal yönlendirilmeleri ve düzenlenmelerinden 

kaynaklanan bazı yeni özellikler ve uygulamalar ortaya çıkacaktır (Zhou ve ark., 2013). 
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2.1 Kalay dioksit (SnO2 ) ve Özellikleri 

Geniş band aralığı (Eg= 3,6 eV, 300 K’de) ve mükemmel optik ve elektriksel özelliklerinden dolayı önemli 

fonksiyonel malzeme olarak rutil kristal yapılı kalay dioksit oldukça ilgi çekmektedir (Wang ve ark., 2012). n-tipi 

yarı iletken olarak, SnO2; boya bazlı güneş pilleri, elektrokromik cihazlar (Lim ve ark., 2013], fotovoltaikler (Sun 

ve ark., 2012), geçirgen elektrotlar, katalizörler (Wang ve ark., 2012), transistörler (Sun ve ark., 2011), gaz 

algılama, Li-iyon pil ve güneş pilleri gibi teknolojik uygulamaların geniş bir yelpazesinde büyük önem 

taşımaktadır (Zhou ve ark., 2013). Ayrıca lityum-iyon pilleri anot malzemeleri arasında SnO2 bazlı malzemeler, 

SnO2’nin yüksek teorik kapasitesi ve düşük fiyatından dolayı en umut verici adaylardan biri olmaya başlamıştır 

(Liu ve ark., 2012). Hem boyut hem de malzeme şekli gaz algılama özellikleri üzerine büyük etkiye sahiptir (Xu 

ve ark., 2010) ve düşük fiyat, yüksek duyarlılık, hızlı gaz tepkisi ve yüksek kararlı parametrelerinden dolayı gaz 

sensör uygulamalarında büyük ölçüde kullanılmaktadır (Lingmin ve ark., 2011). 

SnO2; CO, H2 ve NO’nun çevresel izlemesi için katı-hal gaz sensörleri alanında en etkili sensör malzemesi olarak 

kullanılmaktadır. SnO2’nin geniş yüzey alanı, CO adsorpsiyonu ve sonrasında CO2 desorpsiyonu için daha fazla 

yüzeyle kullanılabilir olmasını sağlar. Nanoboyutlu SnO2 mikro yapısal karakteristikleri ve elektronik 

özelliklerinden dolayı sensör performansını geliştirebilir. Nanometre ölçekli metal ve yarı iletken parçacıklar 

endüstriyel uygulamalar için geniş potansiyele sahiptir (Farrukh ve ark., 2010). 

2.2 SnO2’in Sentez Yöntemleri 

Siprey proliz, hidrotermal yöntemler, havada kalay taneciklerinin buharlaştırılması, kimyasal buhar biriktirme, 

oksit tozlarının termal buharlaştırılması, element kalayın hızlı yükseltgenmesi ve sol-gel yöntemi gibi bir çok 

proses SnO2 nanoyapıların sentezi için geliştirilmiştir (Patil ve ark., 2012). Bu yöntemler arasında SnO2 üretimi 

için hidrotermal yöntem; basit, çevre kirliliğine yol açmaz ve enerji ekonomili bir prosestir. Hidrotermal yöntemle 

sentezlenen ürünler yüksek saflıkta, iyi dağılabilir ve kontrol edilebilir boyutlardadır. SnO2’nin hidrotermal sentezi 

(Şekil 1), başlangıç malzemesi olarak inorganik kalay tuzları ve organik kalay bileşenleri kullanılarak sulu 

çözeltide gerçekleştirilir. İstenilen morfolojilerde SnO2 parçacıkları sentezlemek için genellikle organik 

sürfaktantlar uygulanabilir. Bu sürfaktantlar, son ürünün saflığını artırmak için su ve etanolle yıkanarak veya 

yüksek sıcaklıkta sinterlenerek kolaylıkla uzaklaştırılabilir (Wang ve ark., 2012). Hidrotermal sentezde, su, yüksek 

sıcaklık ve basınçlarda katı faz bileşeni ve katalizör olarak kullanılmaktadır. Pahalı otoklav kullanımı ise bu sentez 

yönteminin dezavantajıdır (Farrukh ve ark., 2010).  

 

Şekil 1. Hidrotermal proseste SnO2 morfolojisinin sürfaktantlarla kontrol mekanizması (Wang ve ark., 2012) 

Patil ve arkadaşları, nanokristal SnO2 tozlarını sentezlemek için basit hidrazin destekli hidrotermal yontemi 

kullanmislardir. Hidrazin ve SnCl4.5H2O’nun olası reaksiyonu ile NH4OH ile Sn+4’ün reaksiyonuyla SnO2 

nanoparçacıklarını sentezlemişlerdir ve bu süreci aşağıdaki gibi ifade etmişlerdir; 

mSnCl4 + nN2H4 → (SnCl4)m (N2H4)n          (1) 

(SnCl4)m (N2H4)n → mSn4+ + nN2H4 + 4mCl-          (2) 

3N2H4 + 4H2O → 4NH4OH + N2           (3) 

Sn4+ + 4NH4OH → SnO2 ↓ + 4NH4+ + 2 H2O          (4) 
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Hidrotermal proses öncesinde, reaksiyon (1) ile (SnCl4)m (N2H4)n kompleks yığınları oluşturuldu ve aynı zamanda 

yığınlar çamurumsu beyaz çökelti halinde toplandı. Reaksiyon (2)’de gösterildiği gibi, hidrotermal basamak 

boyunca çözelti 100 0C’ye ısıtıldığı zaman (SnCl4)m (N2H4)n yığını ayrışmaya uğramıştır. Reaksiyon (3)’de 

N2H4’ün NH4OH ve N2’ye ayrışmasıyla OH- iyonları oluşmaktadır. Reaksiyon (4)’te; reaksiyon (3)’de oluşan OH- 

iyonlarıyla Sn4+ arasındaki reaksiyonla SnO2 nanoparçacıklarının oluşumu gösterilmiştir. 

Gnanam ve Rajendran; 160 0C’de 12 saat boyunca hidrotermal reaksiyonla setiltrimetil amonyum bromid, sodyum 

dedosil sülfat ve polietilen glikol gibi farklı sürfaktantlar kullanarak 8-13 nm boyutlarında nanokristal kalay dioksit 

tozları sentezleyerek onların yapısal ve fotolüminesans özelliklerini çalışmışlardır (Patil vd., 2012). 

Geniş yüzey alanlı metal oksitlerin hazırlanması için çeşitli kimyasal sentez yöntemleri arasında, sol-jel prosesi; 

basit prosedür, düşük işlem sıcaklığı ve daha iyi homojenlik içermesiyle diğer yöntemlere göre daha avantajlıdır. 

Kalay alkoksit ve çeşitli kalay tuzları gibi farklı başlatıcılar sol-jel prosesi kullanılarak kalay dioksit hazırlamak 

için başlangıç malzemesi olarak kullanılabilirler. Fakat kalay alkoksitler hem pahalı hem de nem, ısı ve ışığa karşı 

son derece hassastırlar. Ekonomik olmamasının yanında bu prosesi kontrol etmek de zordur. Geniş spesifik yüzey 

alanlı tozlar hazırlamak için, düşük yüzey geriliminden dolayı su yerine alkollü solventler tercih edilmektedir. 

Böylece serbest bırakılan toz, çöken jel yapısından elde edilebilir. Alkollü solvent kullanılan prosesin diğer bir 

avantajı ise sol çözeltisinin Cl- varlığında kararlı olmasıdır (Jiang v.d., 2005). 

Jiang ve ark. 2005 yılında atmosferik basınç altında SnCl2 içeren etilen glikol (EG) çözeltisinin ısıtılmasıyla SnO2 

nanoparçacıkları hazırlamışlardır. Nanopartiküllerin partikül boyutunun ve partikül dağılımının sıcaklık, 

reaksiyon süresi ve su içeriği gibi deneysel koşullara bağlılığını incelemişlerdir. Çözücülerin su içeriği önemli bir 

parametredir. Partikül boyutu ve dağılımı büyük oranda [H2O]/[EG]’nın başlangıç mol oranına bağlıdır. Yaptıkları 

çalışmada deneysel sonuçlarla SnO2’nin parçacık boyutunun kontrolünü reaksiyon sistemindeki su içeriğinin 

değiştirilmesi ile kolayca gerçekleştirilebildiğini ve partikül boyutunun reaksiyon sistemindeki su içeriğine duyarlı 

olduğunu göstermişlerdir. Ayrıca parçacık boyutunun sistemin artan pH değeriyle küçüldüğünü ve pH değerinin 

2-6 arasında değiştirilmesiyle parçacık boyutunun 6 ile 12 nm arasında kontrol edilebildiğini bildirmişlerdir. 

Ancak pH değeri 7’ ye ayarlandığında 6 sa. 190ºC’de sentezlenen örneklerde parçacıkların oluşmadığını 

açıklamışlardır. Bununla birlikte, parçacık boyutunu 40-360 dak. aralığında artan ısıtma süresiyle 1,2-12 nm 

aralığında kontrol edebilmişlerdir (Jiang ve ark., 2005). 

Zamand ve ark. 2014 yılında küresel SnO2 nanoparçacıklarını anyonik sürfaktant olarak SDS kullanarak 

mikroemülsiyon yöntemiyle sentezlediklerini ve nanoparçacıkların boyutunu su ve sürfaktant oranını değiştirerek 

kontrol ettiklerini rapor etmişlerdir. SnO2 nanoparçacıkların boyutunun su-sürfaktant oranının azaltılması ile 

düştüğünü göstermişlerdir. Ayrıca SnO2 nanoparçacıkların oluşumu için şematik modeli (Şekil 2) göstermişlerdir 

(Zamand ve ark., 2014). 

 

Şekil 2. SnO2 nanoparçacıkların mikroemülsiyon yöntemiyle oluşumu için şematik model (Zamand ve ark., 

2014) 

Zhou ve ark. 2015 yılında Na3C6H5O7.2H2O ve etanol kullanarak sentez ortamına PEG ekleyip ve PEG 

kullanılmadan 12 sa. 180ºC’de hidrotermal yöntemle sık ve seyrek birleşmiş iki tür SnO2 nanoçiçek yapıları elde 

etmişlerdir. PEG kullanılarak sık yapılar elde edilirken, PEG kullanılmadığında seyrek yapılar oluştuğunu 

bildirmişler ve bu iki gaz sensör malzemesinin gaz ortamına konulduğunda gaza karşı davranışını şematik olarak 
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göstermişlerdir (Şekil 3). Ayrıca, sık yapılı SnO2 nanoçiçeğin 250ºC’de etanol gazına karşı seyrek yapılı SnO2 

nanoçiçeğe karşı daha yüksek gaz duyarlılığı gösterdiğini rapor etmişlerdir (Zhou ve ark., 2015). 

 

Şekil 3. Sık ve seyrek birleşmiş SnO2 nanoçiçek sensör malzemesinin şematik gösterimi (Zhou ve ark., 2015) 

Gajendiran ve Rajendran 2012 yılında CTAB, SDS ve poli(etilen glikol) (PEG ) kullanarak kullanarak 4 sa. 

150ºC’de hidrotermal yöntemle 5-10 nm kristal boyutuna sahip küresel SnO2 nanoparçacıkları sentezlemişlerdir. 

Sentez yönteminde sürfaktant türünün değiştirilmesinin nanoparçacıkların parçacık boyutunu değiştirdiğini ve 

küresel ve aglomera olmuş küresimsi yapı oluşturarak morfolojisi üzerine etki ettiklerini göstermişlerdir 

[Gajendiran ve Rajendran, 2012]. 

Wang ve ark. hidrotermal yöntemle hazırlanan SnO2 nanokristallerin morfolojisi üzerine sürfaktantların etkisini 

incelemişlerdir. Bu amaçla katyonik (CTAB, tetrapropilamonyumbromür (TPAB)), anyonik 

(sodyumdodesilsülfonat(SDS)) ve polimerik (PVP) sürfaktantlar ile su ve etanol olmak üzere iki farklı çözücü 

kullanmışlardır. Organik sürfaktantın miktarı ve türü değiştirildiği zaman nanoküp, nanolevha, nanoçubuk, 

nanoşeritler ve nanoparçacık olarak farklı morfolojilerde SnO2 nanokristaller sentezlediklerini rapor etmişlerdir. 

Burada sürfaktantların büyük oranda SnO2 düzlemlerinin oluşumunu etkileyebildiğini ve anyonik (SDS) ve 

katyonik (CTAB) sürfaktantların SnO2 kristallerinin büyümesi üzerine zıt etki gösterdiği ve ayrıca bu duruma 

SnO2 düzlemlerinin oluşumunu kontrol edebilen, SnO2 çekirdeklerinin yüzeyine sürfaktantların seçici 

adsorpsiyonunun neden olmuş olabileceğini bildirmişlerdir. Bu etki yeterli miktarda sürfaktant kullanıldığında 

elektrostatik etkileşimin başlıca rol oynadığını göstermektedir. Anyonik ve katyonik sürfaktantların derişiminin 

değişimiyle morfoloji değişirken, SnO2 nanokristallerin hidrotermal sentezinde organik sürfaktantların oynadığı 

rol, daha çok seçici adsropsiyon ve Van der Waals güçlerinin kombinasyonunun etkisi gibidir. Eser miktarda 

sürfaktant eklendiği zaman, reaksiyon ajanları arasındaki Van der Waals güçleri azalacaktır ve bu da küçültülmüş 

kristal boyutlarına ve zayıf yönelimli büyümeye sebep olmaktadır (Wang ve ark., 2012). 

Zhou ve ark. etanol ortamında CTAB (hekzadesiltrimetilamonyumbromür) kullanarak hidrotermal yöntemle 20 

nm çapında SnO2 nanoçubuklar sentezlemişlerdir. 24 sa. 200ºC’de sentezledikleri SnO2 nanoçubukların 300ºC’de 

100 ppm etanol gazına karşı gaz duyarlılığının amonyak, metan, karbon monoksit gibi diğer gazlara karşı üç kat 

daha yüksek olduğunu rapor etmişlerdir. Ayrıca, CTAB kullanmadıklarında SnO2 örneklerinin içi boş mikroküre 

yapılar şeklinde sentezlenirken CTAB kullandıkları zaman SnO2 nanoçubuk elde edildiğini göstermişlerdir (Zhou 

ve ark., 2013). 

Yukarıda bahsedilen çalışmaların dışında SnO2 nanoparçacıklarının boyut ve morfolojisine etki eden 

parametrelere bir çok çalışmada rastlanılmıştır. Tablo 1’den farklı tepkime koşulları, sürfaktant türü, su/baz ve 

Su/sürfaktant oranları, kullanılan asit içeriği gibi bir çok parametrenin son ürün olarak elde edilen SnO2’in  partikül 

boyutu ve morfolojisini etkilediği görülmektedir. 
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Tablo 1. SnO2 nanoparçacıklarının boyut ve morfolojisine etki eden çalışılmış parametreler 

Başlangıç 

malzemesi 
Sürfaktant 

Destek 

malzeme/ 

sulu ortam 

Sentez 

yöntemi 

Sentez/ incelenen 

koşullar 
Morfoloji Boyut Kaynaklar 

SnCl4.5H2O 

CTAB 

etanol hidrotermal 24 sa 200 °C 

nanoçubuk 20 nm 

Zhou ve ark., 2013 

sürfaktantsız 
içi boş mikro 

küre 
˃ 100 nm 

SnCl2. 

2H2O 

sodyum 

sitrat,  PVP, 

glikol  

su hidrotermal 20 sa 160 ºC  nanoçiçek 4 µm çaplı Jin ve ark., 2015 

SnCl4.5H2O yok hidrazin hidrotermal  12 sa. 100 ºC 
kübik yapıda 

nanokristal 
22,4 nm  Patil ve ark., 2012 

SnCl4.5H2O 

CTAB( 1:5 

Sn4+ 'e göre 

mol oranı) 

üre 

hidrotermal  24 sa. 140 ºC nanolevha 9.36 nm 

Farrukh ve ark., 

2010 
CTAB( 1:1 

Sn4+ 'e göre 

mol oranı) 

klasik 

ısıtma 
72 sa. 100 °C nanotop 4.51 nm 

SnSO4 sodyum sitrat 

gliserol/HCl 

yok 

hidrotermal  

24 sa. 180 ºC/ HCl 

yok 

çiçek benzeri 

nanoyapılar 

2 µm ( 20-30 nm 

kalınlıkta) 

Sun ve ark., 2012 

gliserol/HCl 
24 sa. 180 ºC / 

HCl içeriği 

çiçek benzeri 

nanoyapılar 

1 µm ( 10-15 nm 

kalınlıkta) 

HCl içeriği ˃0.3 

ml aglomere 

oluşum 

SnCl4.5H2O yok su hidrotermal  

reaksiyon 

karışımının pH’ı 

hidrotermal işlem 

sıcaklığı  

pH 4.5-13, 180-

225°C ve 12-24 sa. 

pH 5-7 küresel, 

pH˃9 

nanoçubuk, 

yüksek 

sıcaklıkta daha 

uzun yapılar 

3,5-6,4 nm Pal ve ark., 2012 

SnCl4.5H2O 

CTAB 

su hidrotermal  4 sa. 150 ºC  

nanoküre 5 nm 

Gajendiran ve  

Rajendran, 2012 

SDS 
aglomere 

nanoküreler 
6-7 nm 

PEG 
nanoküre 

benzeri 
8-10 nm 

sürfaktantsız su  hidrotermal  nanolevha 10-20 nm 
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SnCl2. 

2H2O 

PVP 

12 sa. 180 °C / 

sürfaktant oranı 

nanolevha 10-20 nm 

Wang ve ark., 

2012 

SDS (%1-5) 
nanolevha-

nanosekizyüzlü 
10-20 nm/200 nm 

TPAB (%1-

5) 

nanolevha-

nanoçubuk 

10 nm / 300-500 

nm 

CTAB (%1-

5) 

nanolevha-

nanoçubuk 

10 nm / 300-500 

nm 

PVP(%5) 

etanol hidrotermal  12 sa. 180 °C 

nanolevha daha ince  

SDS (%5) 
nanodikdörtgen

-nanokemer 

˃1000 nm uzunluk 

˂100 nm genişlik 

TPAB (%5) 
altıgen benzeri 

nanolevhalar 
˂500 nm genişlik 

CTAB (%5) 
altıgen benzeri 

nanolevhalar 
~500 nm genişlik 

SnCl2. 

2H2O 

sodyum 

sitrat/PEG 

etanol/su 

(1:1) 
hidrotermal  12 sa. 180 °C 

sık birleşmiş 

nanoçiçek 
~50 nm genişlik 

Zhou ve ark., 2015 
sodyum 

sitrat/sürfakta

ntsız 

seyrek 

birleşmiş 

nanoçiçek 

~50 nm genişlik 

SnCl4.5H2O SDS-su hekzan 

tek fazlı 

mikroemül

siyon 

Sürfaktant/yağ 

oranı=%4 de sabit 

Su/sürfaktant oranı 

10.8-16.3 

aralığında 

küresel 

~11-16 nm 

aralığında 

(su/S oranı arttıkça 

boyut büyüyor) 

Zamand ve ark., 

2014 

SnCl2. 

2H2O 
EG-su su hidrotermal  

6 sa. 190 °C 

pH, ısıtma süresi, 

su içeriği 

küresel 

ısıtma süresi 

arttıkça 40-360 

dak. 

boyut 1.2-12 

nm'ye artmış 

su içeriği 

artmasıyla 

aglomere oluşumu 

gözlenmiş 

Jiang ve ark., 2015 

 

3. SONUÇ  

SnO2 naoparçacıklarının boyut ve morfolojisinin kontrol edilebilirliğinin üretim yöntemlerine ve sıcaklık, ortam 

pH’ı, reaksiyon süresi ve sıvı içeriği gibi deneysel koşullara bağlı olduğu görülmüştür. Ayrıca, sentez yönteminde 

organik sürfaktant kullanılarak sürfaktant türünün ve miktarının değiştirilmesiyle SnO2 düzlemlerinin oluşumunun 

etkilenebildiği ve böylelikle istenilen boyut ve morfolojilerde SnO2 nanoparçacıklarının sentezlenebildiği 

belirlenmiştir.  
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4. TARTIŞMA 

Elde edilen sonuçlarına göre, 1.2 nm ve 100 nm aralığında çalışmak istediğimiz boyutta ve nanoçiçek, nanotop, 

nanolevha, nanoçubuk ve nanoküre gibi çeşitli morfolojilerde SnO2 nanopartiküllerini kontrollü olarak 

sentezleyebiliriz. 
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Abstract 

Mushrooms that affect human health negatively due to the toxic compounds they contain are called 

''poisonous mushrooms''. Mushrooms, which can cause serious health problems in consumers, can cause 

death. Although many negative health problems in humans, poisonous mushroom are medically 

important natural resources. Studies conducted by many researchers have identified antioxidant, 

antimicrobial, anticancer, antibacterial, antiviral and antiproliferative activities of poisonous mushroom. 

In these regards, the aim of this review was to evaluate the medical potential of poisonous mushroom. 

 

Keywords: Mushroom, Poisonous Mushrooms, Pharmacologia, Antioxidant, Antimicrobial. 

 

INTRODUCTION 

The worldwide diversity of mushroom species is roughly accounted as 140.000 . Of these, 14.000 are 

known and 7.000 are considered to have varying levels of edibility. More than 2.000 species are safe and 

700 are documented to have considerable pharmacological properties (Akgul et al., 2017; Bal et al., 

2017). Mushrooms are a recognized component of the human diet, with versatile medicinal properties. 

Some mushrooms are popular worldwide for their nutritional and therapeutic properties. Some species 

are well utilized for food and medicine due to the presence of pharmacologically active substances and 

essential nutrients. Because of these properties, mushrooms were described as popular remedies in 

ancient oriental documents and some of them became ingredients in traditional medicine (Sevindik 

2018a; Sevindik et al., 2018a; Bal 2018). 

There are many thousands of mushroom species in the world, some are edible and some are poisonous 
due to containing significant toxins. The edible mushroom is a common food item with tempting flavour, 

taste and nutritive value; nowadays quite often grown at home and cultured with commercial marketing. 

A great variety of species was classified as poisonous and represents risks to health if ingested. Apart 

from mushrooms that contain psychoactive toxins, ingestion of toxic mushrooms is invariably accidental 

and caused by misidentification of species (Adejumo and Awosanya 2005; Jo et al., 2010; Sanchez, 2017; 

Sevindik 2018c).  

Mushrooms are a recognized component of the human diet, with versatile medicinal properties. Some 

mushrooms are popular worldwide for their nutritional and therapeutic properties. But, some species are 

dangerous because they cause toxicity. There are many data explaining the medicinal and/or toxic effects 

of these fungal species. Various substances belonging to poisonous mushrooms were already identified 

and are related with different symptoms and signs. Intoxications caused by commonly consumed 

mushrooms were already described, for this reason edible mushrooms and the ones having 

pharmacological potential must be carefully studied in order to identify the possibility of intoxications, 

so more studies have to be carefully conducted, clinical and experimental assays with medicinal species 

must investigate the side effects that may occur (Toth et al., 1989; Tomasi et al., 2004; Riede, 2011; 

Ruthes et al., 2013; Chelela et al., 2014; Poyraz et al., 2015; Tel et al., 2015; Akgul et al., 2016; Sevindik 

et al., 2017; Sevindik et al., 2018b; Sevindik 2018c; Colak et al., 2018). Mushrooms are of particular 
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interest owing to the limited knowledge of mushroom toxins at the present time giving opportunities for 

further investigative studies. Mushrooms play a great part in numerous cuisines across the world. All 

mushrooms that are considered poisonous have been classified as such; the classification is actually done 

following hospital admissions of individuals who, after consuming mushrooms, have suffered symptoms 

of poisoning. Moreover, it is possible that many of mushrooms will contain toxins which have not yet 

been scientifically analysed and identified. Especially, when a mushroom was labelled as poisonous, 

scientists were rarely interested in identifying the hazardous chemical constituents. The lack of interest 

in the fungi kingdom caused many gaps in our current knowledge about mushrooms, fungi and their 

toxins (Toth et al., 1989; Tomasi et al., 2004; Riede, 2011; Fiedziukiewicz 2013; Ruthes et al., 2013; 

Chelela et al., 2014; Poyraz et al., 2015; Tel et al., 2015; Akgul et al., 2016; Sevindik et al., 2017; 

Sevindik et al., 2018b; Sevindik 2018c; Colak et al., 2018). 

Mushrooms are enriched with great quantities of complex polysaccharides possessing broad spectrum of 

therapeutic capacities. They are also rich in vitamins and minerals with excellent bioprotective properties. 

The amino acid content is well balanced and contains most of the essential amino acids required for 

normal functions in the body. Also, they have large amounts of trace elements required for major 

metabolic reactions. Mushrooms have been considered as an important source of bioactive natural 

compounds and many of the metabolites have shown to possess biological properties and potent health 

benefits (Adejumo and Awosanya 2005; Jo et al., 2010; Sanchez, 2017; Sevindik 2018b).  

Finally, we can suggest that natural compounds such as natural products including mushrooms which are 

exploited for drug development must be evaluated for the presence of toxicity and other physiological 

effects (Toth et al., 1989; Tomasi et al., 2004; Riede, 2011; Ruthes et al., 2013; Chelela et al., 2014; 

Poyraz et al., 2015; Tel et al., 2015; Akgul et al., 2016; Sevindik et al., 2017; Sevindik et al., 2018b; 

Sevindik 2018c; Colak et al., 2018). 

CONCLUSION 

Toxicity investigations of mushroom species have showed that mushroom poisoning can cause adverse 

effects such as liver failure, bradycardia, chest pain, seizures, gastroenteritis, intestinal fibrosis, renal 

failure, erythromelalgia, and rhabdomyolysis. Different materials responsible for the fatal signs and 

symptoms of mushroom toxicity have been identified from various poisonous mushrooms. No adequate 

database exists to estimate the worldwide exposure and fatality due to mushroom poisoning. Correct 

categorization and better understanding are essential for the safe and healthy consumption of mushrooms 
as functional foods as well as for their medicinal use. Most important factor is not to eat wild or 

uncultivated mushrooms as it is very difficult to correctly identify edible from poisonous mushrooms. 

Although many negative health problems in humans, poisonous mushrooms are medically important 

natural resources. 
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Abstract 

 

Lichens are symbiotic associations formed by mushrooms together algae or cyanobacteria. The studies 

on lichens due to the difficulties encountered in artificial cultivation are still a few nowadays. Lichens 

contain bioactive compounds with pharmacological potential in their structure, same as plants and 

mushrooms. Lichens are the source of many compounds rich in active substances with different 

biological activities such as antibiotics, antifungal, antiviral, anti-inflammatory, analgesic, antipyretic, 

antimutagenic, antiproliferative, antitumor, allergic and cytotoxic effects. In this context, information 

about the pharmacological potential of lichens is given in this work. 

 

Keywords: Lichens, Alternative medicine, Medicinal lichens 

 

INTRODUCTION 

Lichens are symbiotic associations formed by mushrooms and cyanobacteria and /or algae. Lichens are 

known for their powerful medicinal properties as well as for many environmental roles. Lichens are 

association between fungi (mycobionts) and photoautotrophic, algal partners (photobionts). Since the 

mycobiont is unique in the symbiotic association and usually dominates the association, lichens are 

traditionally classified as a life form of fungi. Interactions between the symbiotic partners allow lichens 

to live in unusual environments. Lichens are able to survive in extreme ecological conditions; they can 

adapt to extreme temperatures, drought, inundation, salinity, high concentrations of air pollutants and 

nutrient-poor, highly nitrified environments. Despite this extreme range of ecological adaptations, most 
lichens are sensitive to changes of their preferred ecological conditions and can hardly grow in non-

native habitats (Demoulin, 1974; Sanders, 2001; Munzi et al., 2014; Spribille et al., 2016; Muggia and 

Grube, 2018).  

Lichens are complex symbiotic associations between fungi and algae which are important constituents 

of many ecosystems. Mushrooms contain many bio-active compounds in their structures (Bal et al., 2017; 

Sevindik, 2018; Sevindik et al., 2018).  Lichens, like mushroom, have many bio-active compounds that 

are unique in their symbiotic association. The production of various unique extracellular secondary 

metabolites known as lichen substances is the result of this symbiosis. These compounds exist within the 

thalli and typically form crystals on the surface of the fungal hyphae. Thus, many secondary metabolites 

of lichens have been discovered, most of them being exclusively present in lichens. Nowadays, lichens 

have been taken up for many researches concerning the phytochemical and pharmaceutical applications. 

Lichens and their secondary metabolites have many pharmaceutical activities, especially including 

antimicrobial, antioxidant, antiviral, anticancer, antigenotoxic, anti-inflammatory, analgesic and 

antipyretic properties (Potts et al., 1987; Okuyama et al., 1995; Bugni et al., 2009; Türkez et al., 2010; 

Mitrović  et al., 2011; Shrestha and Clair, 2013; Vu et al., 2015; Cardile et al., 2017; Kumar and 

Mohandas, 2017; Millot et al., 2017; Nagao et al., 2017; Korkmaz et al., 2018). 
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Lichens have effective interactions with their environment. Production of secondary metabolites in 

lichens is complex and differently influenced by environmental factors, including light, UV exposure, 

elevation, temperature and seasonality. Secondary metabolites are not completely essential for the 

survival and growth of lichens, and the functions of these components in the lichen symbioses are still 

poorly understood. But, it is important that they may help to protect the thalli against herbivores, 

pathogens, competitors and external abiotic factors, such as high UV irradiation (Demoulin, 1974; 

Sanders, 2001; Munzi et al., 2014; Spribille et al., 2016; Muggia and Grube, 2018).  

Lichens are used for various medicinal purposes, but there are many general categories of use that reoccur 

across the world. Lichens in traditional medicine are mostly used to treat wounds, skin problems, 

respiratory and digestive disorders, and obstetric and gynecological case. Mostly the traditional 

medicinal uses of lichens are probably related to their secondary metabolites, many of which are known 

to both be physiologically activev and to act as antibiotics. Moreover, some of the traditional uses of 

lichens also rely on the qualities of lichen carbohydrates. They have been used about both their secondary 

metabolites and their storage carbohydrates. Lichens are often ate as a decoction to treat ailments relating 

to either the lungs or the digestive system. Some other uses of lichens are related to obstetrics or treating 

gynecological problems (Richardson ve Young, 1977; Nash, 1996; Reddy, 2001; Ranković  and Kosanić 

2015). 

CONCLUSION 

Lichen is a dual organism consisting of photosynthetic partner (algae) and a mycobiont (fungi). The 

optimal physiological circumtances for both the bionts in symbiosis is still unknown. This condition may 

create an ultimate advantage to provide a continuous, reliable source of natural products from these 

complex organisms. In the future, metabolic and biotechnological approaches can be used as an 

alternative production to overcome the limited availability of biologically active, commercially valuable 

and medicinally important secondary metabolite components. 
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Özet 

 

Kükürtdioksit ve azotoksitler, hava kirliliğine neden olan ve insan sağlığını önemli ölçüde etkileyen kirleticiler 

arasında yer almaktadır. Dünyada bir çok şehirde olduğu gibi Ankara’da da  özellikle kış aylarında kükürtdioksit 

ve azotoksit kirleticilerinin hava kirliliğine olan etkisini görmek mümkündür. Ankara’da Ölçümler T.C. Çevre ve 

Şehircilik Bakanlığı tarafından 8 yerleşim yerinde hava kalitesi izleme istasyonları tarafından ölçülmektedir. Bu 

yerleşim yerleri Bahçelievler, Cebeci, Demetevler, Dikmen, Keçiören ve Sıhhiye şehir merkezinde; Sincan ve 

Kayaş ise, şehir merkezinin dışında yer alan büyük yerleşim yerlerindendir. Çalışmada, Sonlu Karma Dağılım 

Modeli kullanılarak Ankara’da şehir merkezi ve şehir merkezinin dışında yer alan yerleşim yerlerindeki  Kasım 

2016 ile Mart 2017 tarihleri arasındaki aylık SO2 , NO, NO2  ve NOX verilerinin parametreleri EM (Expectation-

Maximization) algoritması ile tahmin edilmeye ve karşılaştırılmaya çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Sonlu Karma Dağılım, SO2 , NO, NO2,  NOX , EM algoritması 

 

1. GİRİŞ 

 

Hava kirliliği genel olarak ısınma, sanayi ve motorlu araçlardan kaynaklanmaktadır. Bunun yanı sıra 

çarpık kentleşme, nüfus yoğunluğu, şehirlerin topografik yapısı, rüzgar hızı-yağış gibi meteorolojik 

etkenler özellikle kış aylarında hava kirliliğinin artmasına neden olmaktadır. 

Kükürtdioksit ve azotoksitler, hava kirliliğine neden olan ve insan sağlığını önemli ölçüde etkileyen 

kirleticiler arasında yer almaktadır. Genel olarak fosil yakıt yanması ve taşıt emisyonları  kükürtdioksitin; 

taşıt emisyonları, yüksek sıcaklıkta yakma prosesleri azotoksitlerin ana kaynağını oluşturmaktadır.  

Kükürtdioksit ve azotoksitler asit yağmurlarına, göz ve solunum yolu hastalıklarına sebep olmaktadır 

(URL 1).  

Hava kirliliği ile ilgili yapılan tahmin veya modelleme üzerine birçok çalışma vardır. Erbaşlar ve 

Taşdemir (2007); SO2, PM, CO gibi hava kirleticilerin sıcaklık, basınç, nem ve rüzgâr hızı ile 

ilişkilendirilmesini regresyon modeli kullanarak, değerlendirmişlerdir. Yüksek ve arkadaşları (2007); 

Sivas ili için meteorolojik ve diğer kirlilik parametrelerinin, kentsel bölgedeki etkisini ölçmek amacıyla 

yapay sinir ağlarını kullanarak SO2 tahmini yapmışlardır. Cengiz ve ark. (2013); Samsun bölgesindeki 

hava kirliliğinin neden olduğu hastalıkları belirleyebilmek için genelleştirilmiş tahmin denklemleri 

yöntemini  kullanmışlardır. Arabacı ve ark. (2010); tuğla ve kiremit fabrikalarının hava kirliliğine olan 

etkilerini yapay sinir ağı ile modellemişlerdir. Haiming ve Xiaoxiao (2013); PM2.5 konsantrasyonunu 

tahmin etmişler ve giriş verisi olarak SO2, PM10, Sıcaklık, basınç, nem, NO2, rüzgâr hızı ve rüzgâr yönü 

verilerini kullanarak, tahmin metodunda yapay sinir ağları radyal tabanlı ağ yapısını kullanmışlardır.  

Kaplan ve ark. (2014); hava kirliliğine neden olan PM10 ve SO2, maddesini yapay sinir Ağı kullanılarak 

tahminini yapmışlar ve hata oranı hesaplamışlardır.  

Bu çalışmada, Sonlu Karma Dağılım Modeli kullanılarak Ankara’da şehir merkezi ve şehir merkezinin 

dışında yer alan yerleşim yerlerindeki  Kasım 2016 ile Mart 2017 tarihleri arasındaki aylık SO2 , NO, 

NO2  ve NOX verilerinin parametreleri EM (Expectation-Maximization) algoritması ile tahmin edilmeye 

ve karşılaştırılmaya çalışılmıştır. 
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Dünyada bir çok şehirde olduğu gibi Ankara’da da  özellikle kış aylarında kükürtdioksit ve azotoksit 

kirleticilerinin hava kirliliğine olan etkisini görmek mümkündür. Ankara şehir merkezi, yaklaşık 5.5 

milyon nüfuslu Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin ikinci büyük şehri ve başkentidir. 25437 km2 

yüzölçümüne sahiptir. Ankara’da motorlu araçların sayısı her geçen gün hızla artmaktadır.  

 Ankara’daki motorlu araçların sayısı yaklaşık 1780000 civarındadır. Bunların yaklaşık 1300000’i 

otomobildir. Bu araçların %20 kadarı diesel motorludur. (URL 2).  

Ankara’da yaklaşık 3.200 adet orta ve büyük ölçekli sanayi üretim tesisi faaliyet göstermektedir. Aynı 

alanda küçük ve orta ölçekli işletmelerin büyük çoğunluğunu barındıran 2 adet Organize Sanayi Bölgesi  

(OSB) (İvedik ve Ostim) ile orta ve büyük ölçekli sanayi tesislerinin çoğunluğunun bulunduğu Sincan 

bölgesindeki beş adet Organize Sanayi Bölgesi  (OSB) bulunmaktadır. Sincan’da yer alan Başkent 

Organize Sanayi Bölgesi , Türkiye’nin en iyi yönetilen organize  sanayi bölgelerinden  biri olarak  metal, 

kimya, savunma, maden, matbaacılık, gıda gibi bir çok sektöre ev sahipliği yapmaktadır ( URL 3). 

Ankara’da Ölçümler T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 8 yerleşim yerinde hava kalitesi 

izleme istasyonları tarafından ölçülmektedir. (URL 4). Bu yerleşim yerleri Bahçelievler, Cebeci, 

Demetevler, Dikmen, Keçiören ve Sıhhiye şehir merkezinde; Sincan ve Kayaş ise, şehir merkezinin 

dışında yer alan büyük yerleşim yerlerindendir. şehir merkezinde yer alan bu yerleşim yerleri gerek nüfus 

bakımından gerekse trafik bakımından çok yoğun olan yerlerdir. Sincan ve Kayaş ise, şehir merkezinin 

dışında yer alan büyük yerleşim yerlerindendir. 

Ankara’da Kasım, Aralık, Ocak, Şubat ve Mart aylarında havaların soğumasıyla birlikte ısınmak için 

yakıt tüketilmektedir. Bu nedenle, çalışmaya yukarıda söz edilen 5 ay ve yerleşim yeri olarak da 

Ankara’nın şehir merkezi olan 6, şehir merkezinin dışında yer alan 2 yerleşim yeri alınmıştır.  

Böylece, ısınmak için yakıt tüketiminin olduğu bu aylarda şehir merkezi ve şehir merkezinin dışında olan 

yerleşim yerlerindeki SO2 , NO, NO2  ve  NOX  kirleticilerinin incelenmesi planlanmıştır. Veriler, 2016 

yılı Kasım, Aralık; 2017 yılı Ocak, Şubat, Mart ayları T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hava 

kalitesi izleme istasyonları web sayfasından alınmıştır (URL 4). 

 
2. MATERYAL VE METOD 

 

2.1. Sonlu Karma Dağılım Modeli 

 

        Bir  X  rasgele değişkeninin veya vektörün olasılık (yoğunluk) fonksiyonu, 

               )(xf 



k

j

jjj fp
1

)( θx,                                                                                              (1) 

biçiminde olduğunda X’e sonlu karma dağılıma sahiptir denir. 

Burada 𝑘 bileşen sayısını, )( jjf θx,    𝑗. bileşenin olasılık (yoğunluk) fonksiyonunu ve jp   ,  



k

j

jp
1

1  

ve 0jp   olmak üzere, karma dağılımın 𝑗. bileşeni için karma oranını göstermektedir  

(McLachlan ve Peel, 2000).

   

 

 

2.2. Normal  Karma Dağılımlar  
 

        Bir boyutlu k-bileşenli normal karma dağılımın olasılık yoğunluk fonksiyonu  
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dır. Her bileşen yoğunluğunda iki tane parametre vardır. Bunlara her bir bileşen için karma oranı 

parametresi eklendiğinde,(3k-1) tane parametre söz konusu olmaktadır. Burada  
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dır. k=2 için  iki bileşenli karma dağılımın olasılık yoğunluk fonksiyonu 
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biçimindedir.  

 

2.3. EM Algoritması (Expectation-Maximization)  

 

EM algoritması, bir karma dağılımdaki parametrelerin en çok olabilirlik tahminlerini parametrelerin bir   

Φ0  başlangıç tahmin değerinden başlayarak yakınsama sağlanana kadar  Φ  'yi tekrar tekrar 
hesaplamak suretiyle bulan yinelemeli bir tahmin yöntemidir. EM algoritması, E (Expectation) ve M 

(Maximization) olmak üzere iki aşamadan oluşur. Karma dağılımlar için EM algoritmasındaki her 

yineleme,  

E-aşaması:    Q(Φ,Φt) = EΦ(t) [lnL(Φ)|Y] 

M- aşaması:    Φ
(𝑡+1) = 𝑎𝑟𝑔Φ

𝑚𝑎𝑥𝑄(Φ,Φ𝑡) 
biçimindedir (McLachlan ve Krishnan. 1997). Burada 𝑡 yineleme sayısıdır.  

 

2.4. Normal Karma Dağılımlarda EM Algoritması  
 

     Karma dağılımlarda EM (Expectation-Maximization) algoritması, olabilirlik fonksiyonunu 

maksimize etmek için kullanılan bir yöntemdir. EM algoritmasının genel biçimi Dempster et al. (1977) 

tarafından verilmiştir.  

       (2) Eşitliği ile olasılık yoğunluk fonksiyonu verilen bir boyutlu k-bileşenli Normal karma bir 

dağılımın olabilirlik fonksiyonu  
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ve  logaritmik olabilirlik fonksiyonu  
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dır. Olabilirlik fonksiyonunu maksimize edebilmek için Lagrange çarpanından yararlanmak suretiyle 
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olur. Logaritmik olabilirlik fonksiyonunun jp  , j   ve j ’ye göre türevleri alınır ve sıfıra eşitlenir. 

Böylece,  
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1

1   olmak üzere ,  Lagrange çarpanı  
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)1(  olarak  alınır. 
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olarak elde edilir. Burada, c bir sabit ve 
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elde edilir. 

 

2.5. Cut-off değerinin belirlenmesi 

 

Çalışmada karma dağılım şehir merkezi ve dışı olmak üzere iki bileşenlidir. İki gruptaki (bileşen) cut-

off değeri (z0), center of area (COA) yöntemiyle belirlenmiştir.  
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             𝑧0 = 
𝑝1. 𝜇1 + 𝑝2. 𝜇2
𝑝1 + 𝑝2

 

                                                                                                                                               (11)  

 

 Ratio = ∆μ Dağılım aralığı⁄  
 

Burada,  

Dağılım Aralığı=Mak.-Min.  

 

                            ∆𝜇 = |𝜇1 − 𝜇2| 
 

dır.  

 

 

3. BULGULAR 

 

Ankara’da Kasım 2016 ile Mart 2017 arasında aylık SO2 , NO, NO2  ve NOX kirleticilerinin tanımlayıcı 

istatistikleri Tablo 1’de verilmiştir. SO2 ’in en yüksek olduğu aylar Ocak ve Aralık; en düşük olduğu ay 

Marttır. NO’in en yüksek olduğu ay Aralık, en düşük olduğu ay Marttır. NO2  ’nin en yüksek olduğu ay 

Şubat ve Aralık ayı, en düşük olduğu ay ise, Ocaktır. NOX’in en yüksek olduğu ay Aralık, en düşük 

olduğu ay Marttır.  

 

Table 1. Kasım 2016 ile Mart 2017 arasında aylık SO2 , NO, NO2  ve NOX 

                  kirleticilerinin tanımlayıcı istatistikleri (birim: g m-3). 

 Month Kirleticile
r 

𝜇 𝜎 Min. Mak.                

Kasım 

 

 

 

SO2 

NO 

NO2 

NOX 

11.45 

67.54 

65.66 

133.25 

5.87 

55.06 

33.58 

83.94 

1 

4 

14 

18 

33 

253 

154 

401 

Aralık 

 

 

 

 SO2 

NO 

 NO2 

NOX 

14.02 

110.67 

77.44 

188.15 

6.30 

75.97 

29.45 

102.49 

1 

7 

23 

31 

33 

389 

148 

537 

Ocak 

 

 

 

SO2 

NO 

NO2 

NOX 

14.33 

65.31 

60.34 

125.73 

7.68 

66.82 

21.93 

82.98 

3 

2 

12 

15 

55 

354 

204 

476 

Şubat 

 

 

 

 SO2 

NO 

 NO2 

NOX 

7.30 

58.03 

86.34 

144.42 

4.35 

47.96 

32.52 

67.93 

1 

2 

27 

31 

22 

255 

177 

414 

Mart 

 

 

 

SO2 

NO 

 NO2 

NOX 

6.23 

37.49 

67.73 

105.98 

3.53 

33.62 

30.58 

60.13 

1 

2 

18 

24 

19 

192 

174 

356 
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Ankara'da kükürtdioksit ve azotoksit kirleticilerinin Kasım 2016-Mart 2017 arasındaki ortalama 

değerlerinin dağılım grafiği Şekil 1’deki gibidir.  

 

 

 
Şekil 1. Ankara'da kükürtdioksit ve azotoksit kirleticilerinin  

Kasım 2016-Mart 2017 arasındaki ortalama değerlerinin dağılımı 

 
Ankara’da şehir merkezindeki 6, şehir merkezi dışındaki 2 yerleşim yeri çalışmaya alınmıştır. Şehir merkezi ve 

şehir merkezi dışındaki yerleşim yerleri olmak üzere kirleticilerin her birine iki bileşenli normal karma dağılım 

modeli uygulanmış, parametreler EM algoritması ile tahmin edilmiştir.  

Kasım 2016 ile Mart 2017 arasında aylık SO2 , NO, NO2  ve NOX kirleticilerinin karma dağılım modeli tahmin ve 

cut-off değerleri Tablo 2’deki gibidir.  

 

Tablo 2. Kasım 2016 ile Mart 2017 arasında aylık SO2 , NO, NO2  ve NOX kirleticilerinin karma dağılım 

modeli ve cut-off değerleri   
Aylar PM          Grup             p                                    Cut-off  Ratio (%) 

Kasım 

 

 

 

 

 

 

 

SO2             2    M      0.83        8.27        3.60          9.28 

                             MD    0.17       14.23        6.12   

NO             2    M       0.47      29.07      14.97         67.33 

                             MD    0.53    101.26       54.85     

NO2            2    M      0.28       33.71         8.99       65.59 

                             MD    0.72      78.00       31.17 

NOX          2     M      0.27      60.67       18.79      133.53 

                             MD    0.73    160.48       82.23   

5.96 

 

72.19 

 

44.29 

 

9.81 

 

 18.63 

 

28.99 

 

31.64 

 

26.06 

 

Aralık 

 

 

 

 

 

SO2            2     M      0.76       12.38       4.89         13.99 

                             MD    0.24       19.11       7.26   

NO             2    M      0.85      107.62       5.34       110.63 

                             MD   0.15      127.69     71.89 

NO2             2    M     0.51        82.51     57.84        77.42 

                             MD   0.49       72.14     29.00 

NOX          2    M      0.70      140.00    21.30        15.80 

                             MD   0.30     200.00     84.22 

6.73 

 

20.07 

 

10.37 

 

     60.00 

 21.03 

 

5.25 

 

8.29 

 

       11.85 

0

50

100

150

200

Kasım Aralık Ocak Şubat Mart

SO2

NO

NO2

NOX
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Ocak 

 

 

 

 

 

 

 

SO2            2    M      0.78       11.67     3.98           14.37 

                             MD   0.22       23.98     9.78   

NO             2    M      0.47       23.21   14.97           65.09 

                             MD   0.53       54.73     9.54     

NO2             2    M     0.17        61.50   23.49          60.34 

                             MD   0.83       78.00   31.17 

NOX          2     M    0.26       70.12    18.75         126.02 

                             MD  0.74     145.67    87.73   

12.31 

 

79.02 

 

6.77 

 

75.55 

 

       23.67 

 

22.45 

 

3.58 

 

16.39 

 

Şubat 

 

 

 

 

 

 

 

SO2            2     M    0.80         5.98      2.95             7.28 

                             MD  0.20       12.49      4.98   

NO             2     M    0.32       17.01      9.92          57.90 

                              MD 0.68       77.16    46.43     

NO2             2     M    0.15       55.69    12.77          83.81 

                              MD 0.85       88.78    32.27 

NOX          2     M    0.10       37.34      5.53        138.32 

                             MD  0.90     149.54    65.04   

6.51 

 

60.16 

 

33.09 

 

112.20 

 

31.00 

 

23.78 

 

  22.06 

 

29.29 

 

Mart 

 

 

 

 

 

 

 

SO2            2    M     0.84         5.84      3.98            6.19 

0.16         8.03      4.64   

NO             2    M     0.55       18.28     10.67         37.36 

0.45       60.69     36.92     

NO2             2     M    0.38       50.03     10.38         67.74 

0.62       78.60     33.57 

NOX          2     M    0.86        67.29     14.31      106.20 

0.14      124.52     64.60   

 

2.19 

 

42.41 

 

28.57 

 

57.23 

 

12.17 

 

22.32 

 

 18.31 

 

17.24 

M: Merkez, MD: Merkez dışı 

 

 

Tablo 2’ye göre, Ankara’da kükürtdioksit ve azotoksit kirleticilerinden hangisinin şehir merkezi ve şehir 

merkezi dışındaki yerleşim yerleri arasında en fazla ve en az farklılığı oluşturduğuna bakıldığında NO2 

’in Kasım ayında (%31.64) ile en çok; ve yine NO2 ’in Ocak ayında (%3.58) en az farklılığa neden olduğu 

görülmektedir. Kasım ayında fark oranının (ratio) yüksek olması şehir merkezi dışındaki yerleşim 

yerlerinde (Sincan, Kayaş) NO2 ’in yüksek olmasından, şehir merkezi yerleşim yerlerinde düşük 

olmasından kaynaklanmaktadır.  

Kasım 2016 ile Mart 2017 arasında SO2 karma dağılımının cut-off değerleri sırasıyla 9.28, 13.99, 14.37, 

7.28, 6.19; NO karma dağılımının cut-off değerleri sırasıyla 67.33, 110.63, 65.09, 57.90, 37.36; NO2 

karma dağılımının cut-off değerleri sırasıyla 65.59, 77.42, 60.34, 83.81, 67.74 ve NOX karma 

dağılımının cut-off değerleri sırasıyla 133.53, ?? , 126.02, 138.32, 106.20. dir (Tablo 2).  

Bu değerler eşitlik (10) kullanılarak belirlenmiştir. Cut-off değerleri, bütün verilerin ortalama değerlerine 

yakın bulunmuştur (Tablo 1).  

Ratio değerine göre, NO2 ’in Ocak ayında en az farklılığa neden olmaktadır. Bunun sebebi de Ocak 

ayında NO2 ’in şehir merkezi ve şehir merkezi dışındaki yerleşim yerlerinde de yüksek olmasından 

kaynaklanmaktadır.  

 

SONUÇ 

 

Kirleticilerin aylık gerçek ortalama değerleri ile karma dağılım modeli kullanılarak tahmin edilen aylık 

ortalama değerleri birbirine benzer bulunmuştur. Her iki durumda da SO2 miktarının en yüksek olduğu 

ay Ocak ve Aralık , en düşük olduğu ay Marttır. Ratio değerlerine bakıldığında ise, şehir merkezi ve şehir 

merkezi dışındaki yerleşim yerleri arasındaki farklılığın en yüksek olduğu ay (%31) Şubat, en düşük 
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olduğu ay ise (%12.17) Marttır. Bu farklılığın nedeni şubat ve mart aylarında şehir merkezi ve dışı 

yerleşim yerlerinin ikisinde de SO2 miktarının  düşük olmasındandır.  

NO kirleticileri de gerçek ve tahmini ortalama değerlerine göre Aralık ayında en yüksek, Mart 

ayında en düşük değerdedir. Fark ortalamalarına göre ise, Kasımda en yüksek, Aralık ayında en düşük 

değerdedir. Bu farklılığın nedeni, kasım ayında merkeze nazaran merkez dışı yerleşim yerlerinde NO 

miktarının fazla olmasından ve aralık ayında da her iki yerleşim yerlerinde NO değerinin yüksek 

olmasındandır.   

NO2 kirleticileri de gerçek ve tahmini ortalama değerlerine göre Şubat ayında en yüksek, Ocak 

ayında en düşük değerdedir. Fark ortalamalarına göre ise, Kasımda en yüksek, Ocak ayında en düşük 

değerdedir. Bu farklılığın nedeni, kasım ayında şehir merkezinde NO miktarının en düşük değerde 

olmasından ve ocak ayında da her iki yerleşim yerlerinde NO değerinin düşük olmasındandır.   

NOX kirleticileri de gerçek ve tahmini ortalama değerlerine göre Şubat ayında yüksek, Mart ayında 

düşük değerdedir. Fark ortalamalarına göre de, Şubatta en yüksek değerdedir. Bu farklılığın nedeni de 

şubat ayında şehir merkezinde NOX miktarının en düşük değerde olmasındandır.   

Genelde kirleticilerin en yoğun olarak görüldüğü ay Aralık, en az görüldüğü ay ise Mart ayıdır. 

SO2 , NO, NO2  ve NOX kirleticilerinin şehir merkezine göre, şehir dışı yerleşim yerlerinde (Sincan, 

Kayaş) daha yüksek değerde olduğu belirlenmiştir. Bunun sebebi buralarda kalitesiz kömür vs. yakıt 

tüketimi, bacaların temizlenmemesi, Sincan bölgesindeki sanayi tesislerinden kaynaklanıyor olabilir.  
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Abstract 

Pulse Doppler radars can measure the velocity and range of the targets of interest in a very short amount of time. 

However, while these targets are being detected, inherently resulted the doppler and range ambiguities should be 

resolved. In this paper, medium PRF pulsed Doppler radar performance is analysed for multiple target ambiguity 

case. For the purpose of making this analysis, a MATLAB simulation which models the pulse Doppler radar signal 

processing chains is developed. Firstly, target echo is input to the detection blocks of radar signal processors such 

as FFT, MTI, CFAR and pulse compression in an environment that contains clutter and noise. In order to resolve 

ambiguities in range and velocity, the coincidence algorithm is employed. In the unambiguous region, the 

characteristics of signal processing techniques are examined. The detection performance of the pulse Doppler radar 

in the ambiguous regions is analysed by using signal processing techniques and the coincidence algorithm. It is 

concluded that pulse Doppler radars can detect multiple targets cruising at long distances and high speeds 

successfully. 

Keywords: Ambiguity, Pulse Doppler Radar, Pulse Compression, CFAR, CA-CFAR, LFM, MTI, Coincidence 

Algorithm. 

1. INTRODUCTION 

Radar is an electronic system that emits radio-frequency electromagnetic waves and senses signals that are emitted 

by the reflection of these electromagnetic waves from objects. Pulse Doppler radars determine the range of the 

target by using the time delay of the echoes and the speed as well by using the Doppler effect (Richards et al., 

2014). 

Pulse Doppler radars are widely used in many application areas in an emphasise in defense purposes. However, 

one of the biggest challenges of such radars are the needs to resolve the inherent ambiguities at speed and range 

domain at the same time. Both range and Doppler ambiguities occur in the medium pulse repetition frequency 

(PRF). Nevertheless, it provides high performance due to the fact that these ambiguities can be solved efficiently 

(Schikorr, 2014). 

The simulation of the pulse Doppler radar starts with modeling the reflected echo from the target in an environment 

consisting of clutter and noise. Then, each block of a typical pulse doppler radar receiver are modeled. The received 

signal consisting the echoes from multiple targets and clutter buried in noise is processed to detect the number of 

the targets and determine the range and velocity information of them. The simulation helps the user to analyse and 

have the full grasp of the effects of the chosen parameters such as the number of PRFs and their values and their 

blind regions as well. 

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1 Pulse Doppler Radars and Ambiguity Problem 

Pulsed radars transmit a sequence(s) of modulated pulses and then receives the reflected echoes from the target 

and the objects, etc. The distance of the target is calculated by measuring the time delay between the transmitted 

and received pulses. To determine the speed of the targets, received signals are processed by analysing them in 

narrow spectral bands using the Fourier transform or similar techniques. These spectral bands provide for reducing 

or eliminating the environmental echoes in the target region and allows the detection and tracking of the target 
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(Mahafza, 2004), (Cury, 2011). The frequency shift occurring at the frequency of the wave emitted from a moving 

target at any speed is called a Doppler shift (Morris, 1996). 

Figure 1 shows the Doppler spectrum of the pulse Doppler radar (Richards et al., 2005). A pulse Doppler radar 

located on the aerial platform also receives the echoes of the altitude, clutter of the main lobe, and clutter of the 

side lobes, apart from the targets in the main lobe. 

 
Figure 42. Doppler Spectrum of the Pulsed Doppler Radar (Richards, 2005) 

Depending on the PRF values used by the pulse Doppler radar, different ambiguities may occur at the range and 

Doppler frequency. Maximum detectable range without falling into the range ambiguity can be determined by (1).   

Rmax ≤ Run =
PRI ×c

2
    (1) 

 

In cases where range ambiguities are not desired, the pulse repetition interval (PRI) should be as long as possible. 

So low PRF should be used in these cases. The actual range of the target is the sum of the apparent range and the 

multiplies of the maximum detectable range as indicated by (2). Where x may be 1, 2, 3 etc. and indicate the degree 
of the range ambiguity  (Alabaster, 2012). 

 

Ract ≤ Rapr + xRun         (2) 

 

The smallest value that PRF can take to avoid Doppler ambiguity can be calculated with (3). 

 

PRF > fdmax =
2Vmax

λ
   (3) 

 

Figure 2 shows a Doppler shift of a signal which turns from a target. Doppler ambiguity problem of pulse 
Doppler radar can be identified by the aif of this figure.  

 
Figure 2. Doppler Ambiguity  (Alabaster, 2012) 

The apparent Doppler shift is + fd. However, as indicated by (4) actual Doppler shift it is found by subtracting 

or adding the multiples of the PRF from/to the apparent value. The degree of Doppler ambiguity is expressed here 
by the variable y (Alabaster, 2012).  

 

fd_act ≤ fd ± yPRF   (4) 

 

Pulse Doppler radars face a dilemma known as Doppler dilemma. This means that unambiguous Doppler area 

reduces as a result of the selected PRF for the purpose of wide unambiguous range (Ounissi, 2006). Today, most 
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of the algorithms used to solve unambiguity are based on Chinese Remainder Theorem (CRT). However, the CRT 

approach is likely to yield incorrect results. For this reason, many improved CRT approaches are often used, such 

as the clustering algorithm (Sun et al., 2010). 

2.2 Pulse Doppler Radar Signal Processing Techniques 

The signals from the target and signal to the signal processor are arranged according to the ranges and saved in the 

range bins. After the clutter filtering, the signals in each range bin are arranged according to the Doppler 

frequencies. The most common technique used to filter clutter is the Moving Target Indicator (MTI). Since the 

clutter has low frequencies, it is suppressed by the MTI technique. and it is only possible to detect targets that 

exceed a certain speed. In this way, only targets that exceed a certain speed can be detected (Figure 3). 

 

 

Figure 3. MTI Filtering (Richards, 2005) 

The resulting signals are sent to the Doppler filter bank for the separation of the target Doppler frequency or by 

using FFT the Doppler frequency spectrum of the signals collected during the pulse collection period can be get. 

In practice, interference levels may vary in a wide range. CFAR is known as adaptive threshold detection or 

automatic threshold detection. CFAR is a technique designed to provide predictable target detection and false 

alarm rate in scenarios with realistic interference. CA-CFAR, one of the CFAR techniques, used a window of 

many cells around the test cell (xi) and the signal level remaining inside this window is evaluated (Figure 4) 

(Richards, 2005). When determining the threshold value, the signals in this window are averaged. 

 

 

Figure 4. One Dimensional CA-CFAR Window (Richards, 2005) 

In pulse doppler radars, both the long-range detection and good range resolution are required, so the shortest pulses 

must be sent with very high powers. To do this, it is also necessary to use pulse compression techniques. For pulse 

compression, commonly linear frequency modulated (LFM) or phase modulated pulses are used. LFM is obtained 

by linear increasing or decreasing the carrier frequency of the pulse as seen in Figure 5 (Stimson, 1998). 

 
Figure 5. Linear Frequency Modulation (Stimson, 1998) 
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3. RESULTS  

3.1 Pulse Doppler Radar Simulation 

Modeling detection performance of air-to-air pulse Doppler radars is a complex issue and this issue is relatively 

few in the open literatüre (Kinghorn et al., 1998). In this study, factors affecting target detection in radars were 

simulated in the MATLAB environment. Firstly, the effects of MTI, CFAR and pulse compression techniques on 

the target detection performance of pulse Doppler radar were investigated in the absence of ambiguity. In the next 

section, in the case of ambiguity, the performance analysis of the pulse Doppler radar was conducted in multiple 

target tracking. 

3.2 Signal Processing in the Case of Unambiguity 

The range and velocity values of the targets are analyzed by selecting them under the longest unambiguous range 

and the highest unambiguous velocity values due to the PRI and PRF parameters. 

The processes in Figure 6 are operated respectively in the simulation. 

 

Figure 6. Signal Processing Block Diagram 

Randomly generated noise, as well as the generated clutter, are added to the reflected echo. After this phase, the 

target or targets are detected by radar signal processing techniques performed in the radar receiver. The effects of 

MTI, CFAR and pulse compression techniques on target detecting are investigated in a pulse Doppler radar 

receiver. 

The MTI filter used to suppress clutter was found to be very successful for this purpose. However, the MTI filter 

also makes it difficult to detect low-velocity targets while suppressing the zero Doppler region. Assume the 

velocities of the two targets 3 and 6 km at a range of 50 m/s and 90 m/s, respectively. As seen in Figure 7, the echo 

reflected from the target at a speed of 50 m/s could not exceed the detection threshold and could not be detected 

and only a target of 90 m/s was detected. 

 

Figure 7. Effect of MTI Filter On Target Detection 
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It has been shown that using the LFM pulse compression technique, the range resolution is improved and the 

amplitude of the pulse is increased. In the case where the chirp BW was 2 MHz, two targets of 75 m between them 

were indistinguishable. But when chirp BW was 5 MHz, both of the targets were detected (Figure 8). 

   

Figure 8. Detection of two targets next to each other while chirp BW is 2 MHz and 5 MHz 

In the simulation, CA-CFAR technique was used. If another target is entered in the CFAR window opened for the 

detection of a target in the CA-CFAR application, the detection of low amplitude targets may not be possible. This 

situation is called a masking effect and in this study, the effects of masking on target detection were investigated. 

If the low amplitude target signal is considered to be the cell of the test cell, high amplitude targets entering the 

CFAR window raise the CFAR detection threshold and detection of the target in the test cell becomes difficult. In 

figure 9, the distance between targets is taken as 2000 and 400 m, respectively, when CFAR lagging and leading 

window widths were 687.5 m. In the case where the distance is 400 m, low amplitude target could not be detected 

due to the masking effect. 

 

   

Figure 9. Target detection when the distance between targets is 2000 m and 400 m 

3.3 Multiple Target Detection in Ambiguity 

Hitherto, ambiguity resolution in medium PRF systems can be achieved by comparing ambiguous target data in a 

minimum of two PRFs (M=2), although practical constraints often dictate that targets must be detected in a 

minimum number of three PRFs (M=3) (Alabaster, 2012). 8 PRIs (63.11, 69.97, 77.07, 81.31, 90.06, 99.90, 

109.75, 119.00 us) were used in the simulation and the binary integrator sets the threshold requiring target data in 

at least 3-of-8 PRIs.  could be detected in the target. So here 3-of-8 schedule is used. CA-CFAR was used when 

these detections were made, and targets were determined when the reflecting signals exceeded the CA-CFAR 

threshold at both range and velocity. 

The method known as the coincidence algorithm or the unfolding algorithm is used to solve the uncertainties of 

range and velocity in the simulation. Any range and velocity that are likely to be true for each PRI for which the 
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target can be detected are calculated up to a maximum value determined before. For each PRI, the range of the 

target's ambiguous range is determined by the range bin. The range bin of the ambiguous target is expressed by 

(5). Where x indicates the degree of the range ambiguity, m indicates the number of range bin in the PRI, Aa 

indicates the apparent range bin in which the target is detected, and Aux is the number of the possible unambiguous 

range bin. 

 

𝐴𝑢𝑥 = 𝐴𝑎 + 𝑥𝑚  𝑥 = 0,1,23..  (5) 

 

In cases where the algorithms which solve the ambiguity are not used, if the PRI 50 is taken, the highest specific 

range will be 7.5 km. As shown in figure 10, ambiguity will occur if two targets with a range of 3 and 20 km and 

a velocity of 100 m/s. And the actual range of the second target of 20 km can be perceived as the apparent range 

at 5 km. If the coincidence algorithm is used, ambiguity in the range can be solved and the actual target of 20 km 

can be detected at 20 km. 

      

Figure 10. Ambiguity in range and solution 

If the PRI 50 us and the carrier frequency of the radar are set to be 10 GHz, the highest unambiguous velocity will 

be 150 m/s. Ambiguity will occur if two targets are tried to be detected at ranges of 3 and 5 km and velocities of 

100 m/s and 210 m/s, and the actual speed of the second target at 210 m/s can be detected as the apparent velocity 

at -90 m/s. If the coincidence algorithm is used, the ambiguity in velocity can be solved and the real target at 210 

m/s can be detected at 210 m/s (Figure 11). 

  

Figure 11. Ambiguity in velocity and solution 

The longest range and maximum velocity values that can be detected in the simulation can be determined. When 

the range and speed values of the targets to be detected are selected below these limits, many targets with different 

range and velocity values can be detected by the simulation at the same time as shown in Figure 12. 
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Figure 12. Multiple target detection in case of ambiguity 

 

4. DISCUSSION 

In this paper, the signal processing units of the pulse Doppler radar that is operating in the middle PRF are 

simulated in MATLAB environment. The range and Doppler ambiguity can be solved for this type pulse Doppler 

radar. In this simulation, the echo reflected from the target is generated in an environment where is consist of 

clutter and noise. Signal processing techniques such as FFT, MTI, pulse compression and CFAR were formed in 

signal processor and all of them were operated in a coordinated manner in the simulation. A signal transmitted 

from a pulse Doppler radar and its reflecting echo from the target with clutter and noise modeled and it is shown 

that targets can be detected by using signal processing techniques. Then ambiguities in range and Doppler which 

are big problems for target detection were solved by using this pulse Doppler radar model. It has been shown that 

by pulse Doppler radar and coincidence algorithm many targets can be detected at the same time, even at a long 

distance and high speeds. In addition, it is possible to analyze the effects of signal processing techniques and target 

detection algorithms used in simulation on the target performance of the pulse Doppler radar. 

4. CONCLUSION 

It is obvious that modeling the operation principles of pulse Doppler radars, which are used extensively in defense 

field, is of great importance for understanding the strengths and weaknesses of these radars. By using these and 

similar simulations, significant gains can be achieved in the field of defense. 
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Abstract 

 

The main scope of this paper is fault tolerant estimation of the system dynamics. For this purpose, the paper 

presents sensor fault detection, isolation and accommodation algorithms applied to dynamic model of the light 

utility helicopter. Fault detection and isolation methods based on the normalized innovation sequence of the 

Kalman filter (KF) are used to detect faults in the sensors that affect the helicopter dynamics. The optimal Kalman 

filter normalized innovation sequence based statistics are used to detect and isolate the faults. In addition, robust 

Kalman filter and reconfigurable Kalman filter algorithms are investigated for fault accommodation purpose. In 

order to test algorithms, faults have been implemented in three scenarios; continuous bias, noise increment and 

zero sensor output. Firstly, algorithms are tested to detect sensor faults with optimal Kalman filter. After fault 

detection, faulty sensor information is provided to the fault isolation step. Two different methods based on the 

sample mean and sample variance of the normalized innovation sequence are used for fault isolation purpose.  

Finally, the isolated faulty sensor measurements are removed from the process and Kalman filter is reconfigured 

for the rest of the measurement channels.  The proposed fault tolerant estimation algorithm is applied to 

helicopter’s dynamic model and performance of the algorithm in the presence of sensor faults is investigated. 

 

Keywords: Kalman filter, fault tolerant estimation, helicopter dynamics, sensor fault, reconfiguration 

1. INTRODUCTION 

Fault detection, isolation, and accommodation (FDI) of dynamic systems are important topics to develop 

novel theories in recent studies. Proposed study makes possible to increase reliability of helicopter and adaptation 

to change using FDI algorithm. To estimate the state variables, it is important to analyse the helicopter faults 

(Heredia, G., Ollero, A., Bejar, M. and Mahtani, R., 2008). In dynamical systems, faults can be detected with the 

help of the innovation sequence of Kalman filter (Hajiyev, C., 2014). Thus, the effects of the sensor faults in the 

innovation process of KF are investigated and applied to light utility helicopter dynamic model. 

In the proposed study, sensor failure issue has been examined. Fault detection algorithm is used to reveal 

the existence of a fault. After the detection, the faulty sensor is identified in the fault isolation step. FDI algorithm 

is applied to state estimation of the model of dynamics of a light utility helicopter platform. Important sensor 

failure issues are examined. Algorithms are tested for three different measurement malfunction scenarios; 

continuous bias on the measurements, measurement noise increment and “0” sensor output. The paper also focuses 

on the reconfiguration step of the fault tolerant estimation.  Reconfigurable Kalman filter and robust Kalman filter 

are investigated for fault accommodation purposes. 

In this paper, fault tolerant estimation of system dynamics is investigated and sensor fault detection and 

isolation algorithm is presented. The rest of the paper is organized as follows. In the following section, discrete 

model of helicopter dynamics is described. Then, design of Kalman filter is introduced. The latter section presents 

fault detection and isolation approach, and then the results on the application of these techniques to a light utility 

helicopter are presented. Finally, last section is devoted to the conclusions.  
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2. DISCRETE MODEL OF HELICOPTER DYNAMICS 

The dynamic characteristic of a helicopter must be known in order to build Kalman filter for state estimation. 

The function of the discrete flight dynamic model is represented by the following expression (Hajiyev, 2010): 

𝑥𝑘 = 𝐴𝑥𝑘−1 +  𝐵𝑢𝑘−1 + 𝐹𝑥𝑘−1 + 𝐺𝑤𝑘−1                                                      (1) 

𝑧𝑘 = 𝐻𝑘𝑥𝑘 + 𝑣𝑘                                                                              (2) 
 

where 𝑥𝑘−1 is the N-dimensional state vector of the helicopter, A is the transition matrix of order   N x N of the 

helicopter, B is the control distribution matrix of order N x m, 𝑢𝑘−1 is the m-dimensional control input vector, 

𝐹𝑥𝑘−1 is the N-dimensional vector of nonlinear elements of the system, G is the transition matrix of the system 

noises, 𝑤𝑘−1 isthe random N-dimensional vector of system noises. 𝑧𝑘 is the s dimensional measurement vector.  

𝐻𝑘 is the measurement matrix, which is N x N identity matrix in this case, and 𝑣𝑘 is measurement noises. 
 

The aircraft state variables are: 

 

x= [  u   w   q   θ   v   p   r   Φ   ψ   X   Y   Z  ] 
 

where u, v and w are velocity components in the x-,y- and z-directions, respectively, q is pitch rate, p is roll rate, 

r is yaw rate, θ  is the pitch angle,  Φ  is the roll angle, ψ is the yaw angle and X,Y,Z are position coordinates of 

the helicopter. 

 

The control input vector is: 

 

𝑥 = [  𝛿𝑐𝑜𝑙   𝛿𝑙𝑜𝑛𝐶   𝛿𝑙𝑎𝑡𝐶  𝛿𝑝𝑒𝑑  ] 

 

where   𝛿𝑐𝑜𝑙    𝛿𝑙𝑜𝑛𝐶   𝛿𝑙𝑎𝑡𝐶   and  𝛿𝑝𝑒𝑑 are deflections of collective, longitudinal cyclic, lateral cyclic and pedal, 

respectively. 

 

 

3. DESIGN OF THE KALMAN FILTER FOR HELICOPTER MODEL 

The optimal Kalman filter (OKF) is applied to linear systems, and its main purpose is to obtain the state 

vector of the helicopter discrete model. The equations of the OKF algorithm are: 

 

The extrapolation value: 

 

𝑥𝑘 𝑘−1⁄ = 𝐴 𝑥𝑘−1 𝑘−1⁄ + 𝐵𝑢𝑘−1                                                            (3) 

 

The covariance matrix of extrapolation error: 

 

𝑃𝑘 𝑘−1⁄ = 𝐴𝑃𝑘−1 𝑘−1⁄ 𝐴𝑇 +  𝐵𝐷𝑢𝐵
𝑇 +  𝐺𝑄𝐺𝑇                                               (4) 

 

where 𝐷𝑢 is the covariance matrix of the control input error. 

 

The Kalman gain is: 

𝐾𝑘 = 𝑃𝑘 𝑘−1⁄ 𝐻𝑇 [ 𝐻𝑃𝑘 𝑘−1⁄ 𝐻𝑇 + 𝑅 ]
−1

                                                    (5) 

where R is the measurement noise covariance. 

 

The current estimate is: 
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x̂k k⁄  =  x̂k k−1⁄  + 𝐾𝑘[𝑦𝑘 −𝐻 x̂k k−1⁄  ]                                                      (6) 

The covariance matrix of the estimation error is: 

𝑃𝑘 𝑘⁄ =  𝑃𝑘 𝑘−1⁄ − 𝐾𝑘𝐻𝑃𝑘 𝑘−1⁄                                                             (7) 

The innovation sequence of Kalman Filter is defined as: 

∆𝑘=  [ 𝑦𝑘 −𝐻x̂k k−1⁄  ]                                                                  (8) 

The normalized innovation sequence is defined as: 

∆̃𝑘 =  [ 𝐻𝑃𝑘 𝑘−1⁄ 𝐻𝑇 + 𝑅] −
1

2 ∆𝑘                                                         (9)                                                              

 

4. FAULT DETECTION ALGORITHM 

Innovation approach is suitable for detecting sensor faults (Hajiyev and Çalışkan,2014). The faults, which 

change the system dynamic, also change the characteristics of ∆̃𝑘 sequence, displacing its zero mean, and changing 

the unit covariance matrix. 

The hypotheses are introduced: 

𝐻0: System operates normally. 

𝐻1: Fault occurs in the system. 

To detect failures, the following statistical function can be used (Hajiyev and Çalışkan,2014): 

𝛽𝑘 = ∑ ∆̃𝑗
𝑇
∆̃𝑗

𝑘

𝑗=𝑘−𝑀+1

                                                                            (10) 

where  ∆̃𝑗 is the normalised innovation and M is the width of the sliding window. This statistical function has 𝜒2 

distribution. If the level of significance, α, is selected as, 

 

𝑃{𝜒2 > 𝜒𝛼,𝑀𝑠
2 } =  𝛼               0 >  𝛼 > 1 

 

where s is the dimension of the innovation vector. Then, the threshold value, 𝜒𝛼,𝑀𝑠
2 , can be found using the chi-

square distribution. Therefore, when the hypothesis 𝐻1 is true, the statistical value of function  𝛽𝑘 will be greater 

than the threshold value from 𝜒𝛼,𝑀𝑠
2 .  

 

𝐻0: 𝛽𝑘   ≤  𝜒𝛼,𝑀𝑠
2                  ∀k  

 𝐻1: 𝛽𝑘  >  𝜒𝛼,𝑀𝑠
2                    ∃k  

 

5. SENSOR FAULT ISOLATION ALGORITHM 
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Two fault isolation methods are used. The first fault detection algorithm is based on sample variance of the 

normalized innovation sequence. The second one is based on sample mean of the normalized innovation sequence. 

The innovation sample covariance matrix is used for fault isolation purpose. The sample covariance matrix is: 

𝑆𝑘 = 
1

𝑀 − 1
∑ (∆̃𝑗 − ∆ ̅̃𝑘)(∆̃𝑗 − ∆ ̅̃𝑘)

𝑇                                            (11)

𝑘

𝑗=𝑘−𝑀+1

 

The diagonal components of  𝑆𝑘  are multiplied by (𝑀 − 1), and compared with 𝜒𝛼,𝑀−1
2   . 

𝑆∗ = 𝑑𝑖𝑎𝑔(𝑆1
∗, 𝑆2

∗, 𝑆3
∗, … . . , 𝑆𝑛

∗   )                                                              (12)  

Decision rule can be introduced: 

 

𝐻0: 𝑆𝑖
∗   ≤  𝜒𝛼,𝑀−1

2                    ∀k  

 𝐻1: 𝑆𝑖
∗  >  𝜒𝛼,𝑀−1

2                     ∃k  
 

where i is the number of diagonal elements. 

The other method, sensor fault isolation algorithm is based on the mean value of the normalized innovation 

sequence sample. A bias in the measurement innovation is identified when the following condition is met (Groves, 

2013): 

 

|∆ ̅̃𝑖| >  
𝑇𝑏∆

√𝑀
                                                                                      (13) 

 

where 

∆̅̃𝑖=  
1

𝑀
 ∑ ∆̃𝑗             

𝑘

𝑗=𝑘−𝑀+1

                                                                  (14) 

 

𝑇𝑏∆ is the innovation threshold. In theory, the threshold is in units of standard deviations and the false alarm 

rate is determined from the Gaussian distribution (Groves, 2013). 

6. FAULT TOLERANT ESTIMATION FOR HELICOPTER DYNAMICS 

Despite the sensor failures, fulfilling the system requirements is crucial for flight reliability. For this 

purpose, fault tolerant estimation based on robust Kalman filter and reconfigurable Kalman filter is used. 

 

6.1 Robust Kalman Filter 

In case of a malfunction on the measurement system, the adaption of KF is performed by automatically 

increasing  𝑆𝑘 to reduce Kalman gain 𝐾𝑘   (Hajiyev and Söken, 2012). In this situation the Kalman gain becomes: 

 

𝐾𝑘 = 𝑃𝑘 𝑘−1⁄ 𝐻𝑇 [ 𝐻𝑃𝑘 𝑘−1⁄ 𝐻𝑇 + 𝑆𝑘𝑅 ]
−1
                                              (15) 

 

where 𝑆𝑘 can be obtained from the following expression: 

 

𝑆𝑘 = 
∆𝑘 
𝑇 ∆𝑘 − 𝑡𝑟{ 𝐻𝑃𝑘 𝑘−1⁄ 𝐻𝑇}

𝑡𝑟{𝑅}
                                                         (16) 
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6.2 Reconfigurable Kalman Filter 

The reconfigurable Kalman Filter is the novel analysed fault tolerant approach. This strategy’s main purpose 

is minimising the effect of a fault. In a reconfigurable control system, if a failure occurs, the system modifies the 

algorithm in real time which reconfigure its components and isolate the faulty channel from the rest of the system 

or replace it. In the simulations, the faulty measurement channel is removed from the algorithm such as the pitch 

rate or the roll rate. Here, the dimension of the measurement matrix changes depending on the faulty channel. That 

way, during the simulations, the algorithm is estimating N states with only N-1 measurement channels. 

 

7. SIMULATION RESULTS 

Simulations are performed with 2000 iterations for a period of 20 seconds. In each case, the fault is assumed 

to occur between t=3s and t=5s. To test the algorithms, continuous bias, measurement noise increments and zero 

sensor output malfunction cases have been considered during the simulations. 

7.1 Fault Detection Algorithm Results 

Fault detection algorithms have been applied to the helicopter model. The simulations are carried during 

2000 steps. In all cases, s=12 and the reliability parameter 𝛼 = 0.95 is taken. For fault detection,     M = 20 and 

the threshold value  𝜒𝛼,𝑀𝑠
2   is found as 276.974. A continous bias fault and the noise increment fault in the pitch 

rate gyroscope channel are introduced from 3s to 5s. 

 

 
Figure 1: Sensor fault detection with continuous bias on q measurements. 

7.2 Fault Isolation Algorithm Results 

Simulation results for the fault isolation based on sample mean of normalized innovation are presented in Fig 2.  

For the continuous bias case, when a fault in pitch rate gyro occurs, channel’s components of  |∆ ̅̃𝑖| exceeds the 

threshold. 
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Figure 2: Sensor fault isolation with noise increments on q measurements. 

7.3 RKF Algorithm Results  

The simulations of robust Kalman filter are introduced to continuous bias, measurement noise increments 

and zero sensor output faults. Results show that the algorithm achieves smooth estimated values closer to the real 

values. Robust Kalman filter reduces the effect of errors, therefore the outputs are better estimated.  

 

 
 

Figure 3: RKF q values with continuous bias on q measurements. 
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Figure 4: RKF q values with noise increments on q measurements. 

 

7.4 Reconfigurable KF Algorithm Results  

In the system, reconfiguration algorithm is changed to minimize the effect of a fault. The faulty pitch rate of the 

measurement vector is removed. Then, in the H measurement matrix, the row which corresponds to the faulty sensor, 

is removed. State estimations are good, but the error variance is larger and converges slower in the case of pitch rate 

parameter missing. 

 

 
 

Figure 5: Reconfigurable KF q values with noise increments on q measurements. 
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8. CONCLUSIONS 

 Sensor fault detection, isolation and accommodation issues are discussed to detect the most appropriate 

data from the sensors. The presented algorithms are applied to the helicopter model, which has 12 states. 

Diagnostic tests are performed for the different type of sensor faults. Tests are based on the statistical properties 

of the normalized innovation sequence of the Kalman filter. To test the algorithms, continuous bias and noise 

increment sensor fault conditions are investigated. The robust Kalman filter and the reconfigurable Kalman filter 

are designed to correct the effects of sensor faults. The simulation results confirm that the presented algorithms 

enable to detect different type of sensor faults in real time.  The obtained results show the effectiveness of the 

proposed fault diagnosis methods. 
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Özet 

Trafik kazalarının meydana gelmesinde birçok etken mevcuttur. Bu etkenler kazaların bileşenlerinden 

kaynaklanan kusurlardır. Kazaya sebep olan kusurlar genellikle yoldan, araçtan ve sürücüden 

kaynaklanmaktadır. Bu çalışmada karayollarında meydana gelen kaza sayısının yapay zeka 

tekniklerinden yapay sinir ağları kullanılarak tahmin edilmesi amaçlanmaktadır. Bu amaçla beş bağımsız 

değişken kullanılarak kaza sayısı tahmin edilmektedir. Bu bağımsız değişkenler nüfus,  sürücü kusuru, 

araç kusuru, yaya kusuru ve yolcu kusurudur. Bağımlı değişkenimiz ise, meydana gelen kaza sayısı 

olmak üzere bir tanedir. Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı’ndan alınan 2002-

2017 yılları arası 16 yıllık verilerle, bu değişkenlerden oluşan veri seti meydana getirilmektedir. Bu veri 

seti ile yapılan analizler sonucunda, tek gizli katmana, 30 nörona, tansig transfer fonksiyonuna, 

Levenberg-Marquardt eğitim algoritmasına sahip olan model en iyi sonuçları vermektedir. Bu sonuçlara 

göre, en iyi yapay sinir ağları modelinin korelasyonu 0,994, yüzde hataların ortalaması % 1,08 ve 

hataların karelerinin ortalaması 1.185.598.009 değerlerine sahip olmaktadır. Bulunan yapay sinir ağı 

modelinin istatistiki yöntemlerle karşılaştırılması amacıyla çok değişkenli regresyon modelleri 

oluşturulmaktadır. Regresyon modelleri oluşturulurken lineer regresyon ve pure quadratic regresyon 

olmak üzere iki çeşit çok değişkenli regresyon yöntemi kullanılmaktadır. Lineer regresyon ve pure 

quadratic regresyon yöntemlerinin modellerinde de aynı bağımlı ve bağımsız değişkenler yer almaktadır. 

Regresyon analizleri sonucunda lineer regresyon modelinin korelasyonu 0,95, yüzde hataların ortalaması 

%8,88,  hataların karelerinin ortalaması 8.096.927.895 değerlerine sahip olurken, pure quadratic 
regresyon modelinin korelasyonu 0,992, yüzde hataların ortalaması %2,89 ve hataların karelerinin 

ortalaması 1.324.670.954 değerlerine sahip olmaktadır. Bu sonuçlara göre yapay sinir ağları kullanılarak 

oluşturulan model, lineer ve pure quadratic çok değişkenli regresyon yöntemlerinden daha iyi sonuçlara 

ulaşmaktadır. Yani karayollarında oluşan kaza sayısı yapay zeka tekniklerinden olan yapay sinir ağları 

ile çok başarılı bir şekilde tahmin edilmektedir. Oluşturulan tahmin modelleri ile kusurların azaltılmasına 

yönelik yapılacak çalışmaların, kaza sayısını nasıl etkileyeceği kolaylıkla görülebilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Kaza Sayısı, Kusur Türleri, Sürücü Kusuru, Araç Kusuru, Yaya Kusuru, Yapay 

Sinir Ağları, Çok Değişkenli Lineer Regresyon  

 

1. GİRİŞ 

Yük ve yolcu taşımacılığında karayolları yoğun olarak kullanılmaktadır. Dünyada karayollarının 

taşımacılık payı çok yüksek olmasa da, ülkemizde çok büyük değerlere sahiptir. Kaza riski en yüksek 

taşımacılık türü olan karayollarının ülkemizde çok büyük paya sahip olması istenilmeyen bir durumdur. 

Kapıdan kapıya ulaşımı sağlaması, nispeten daha konforlu olması, karayollarının tercih edilmesinin 

nedenlerindendir. Daha çok tercih edilmesi trafikteki taşıt sayısını arttırmakta ve taşıt sayısının 

artmasıyla hava kirliliği, yakıt kullanımı ve meydana gelen kaza sayısı artmaktadır. 

Tüm dünya için çok önemli bir problem olan bu kazalar çoğu zaman can kaybı ve yaralanmalarla 

sonuçlanmaktadır. Meydana gelen trafik kazalarının sayısını azaltmak ve dolayısıyla yaralanmaları ve 

about:blank
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ölümleri önlemek için kazalara neden olan faktörleri iyi bilmek ve iyi analiz etmek gerekmektedir. Çünkü 

ancak kazaya neden olan etkiler bilinip azaltılabilirse meydana gelen kaza sayısı da dolaylı olarak 

azaltılmış olmaktadır. 

Karayollarında meydana gelen trafik kazalarına sebep olan birçok etken olmakla beraber bu çalışma 

kapsamında, sürücü kusuru, araç kusuru, yolcu kusuru, yaya kusuru ve nüfusun etkisi araştırılmaktadır. 

Bu unsurların kazaları ne ölçüde etkilediği ve önceden tahmin edilirse nasıl önüne geçilebileceği 

araştırılmaktadır.  

Karayollarında meydana gelen trafik kazalarını inceleyen birçok çalışma literatürde yer almaktadır. 

Cansız ve arkadaşları (2017) tarafından yapılan çalışmada nüfus, sürücü sayısı, taşıt-km ve taşıt sayısı 

bağımsız değişkenleri ile yapay sinir ağları ve regresyon teknikleri kullanılarak kaza sayısı tahmin 

modelleri oluşturulmaktadır. Oluşturulan regresyon modelleri yapay sinir ağları modelleri ile 

kıyaslanmaktadır. En iyi yapay sinir ağı modelinin en iyi regresyon modeline göre gerçeğe daha yakın 

sonuçlar verdiği gözlemlenmektedir. 

Cansız ve arkadaşları (2017) tarafından yapılan çalışmada Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye 

İstatistik Kurumu’ndan alınan veriler kullanılarak regresyon ve yapay sinir ağları yöntemleri ile 

Türkiye’de karayollarında meydana gelen kazalarda oluşan yaralı sayısı için tahmin modelleri 

oluşturulmaktadır. Yapılan çalışmada nüfus, sürücü sayısı, taşıt sayısı, taşıt-km verileri bağımsız 

değişken, yaralı sayısı verileri ise bağımlı değişken olarak belirlenerek 2’li, 3’lü ve 4’lü kombinasyonlar 

yapılarak tahmin modelleri oluşturulmaktadır. Oluşturulan modellerin değerlendirilmesi için korelasyon 

katsayısı (R), yüzde hataların ortalaması (YHO), hataların karelerinin ortalaması (HKO) değerleri 

kullanılmaktadır. Yapılan çalışma ile elde edilen sonuçlar ışığında, yaralı sayısı tahmin modelleri 

geliştirmede YSA tekniği regresyon tekniğine kıyasla gerçeğe daha yakın sonuçlar vermekte ve 

geliştirilen YSA modeli Türkiye verilerindeki dalgalanmaları tahmin sonuçlarına yansıtabilmektedir. 

 

Cansız ve arkadaşları (2009) tarafından yapılan çalışmada motorlu araç kazalarında ölümcül yaralanan 

kişilerin sayısını tahmin etmek için yapay sinir ağları kullanılmaktadır. Ölümcül kazalarla ilgili veri setini 

analiz etmek için, sosyal ve trafik ile ilgili değişkenler, nüfus ve motorlu araç kayıtları kullanılarak Yapay 

Sinir Ağı Tahmini Ölümcül Kaza (ANNEFA) modeli geliştirilmektedir. En iyi ANNEFA formunu elde 

etmek için farklı transfer fonksiyonlarına, farklı nöron sayısına ve farklı eğitim algoritmalarına sahip 

çeşitli YSA modelleri tasarlanmaktadır. 14 nöron, tansig transfer fonksiyonu ve Levenberg-Marquardt 
eğitim algoritması ile oluşturulan ANNEFA modeli, eğitim ve test verilerine en iyi uyumu sağlamaktadır. 

Sonuç olarak ANN modelinin motorlu araç kazalarında ölümleri tahmin etmede uygun bir yaklaşım 

olduğu öne sürülmektedir. 

 

Çalışıcı ve arkadaşları (2017) tarafından yapılan çalışmada modifiye bitümlü karışımların Marshall 

stabilite değerleri yapay sinir ağları ve regresyon teknikleri ile modellenmekte ve Matlab programında 

analizler yapılmaktadır. Yapılan analizler sonucunda yapay sinir ağı modelleri regresyon modelleri ile 

kıyaslanmakta ve yapay sinir ağlarının regresyon analizlerine göre daha iyi sonuçlar verdiği 

gözlemlenmektedir. 

 

 

2. MATERYAL VE METOD 

 

Bu çalışmada, karayollarında meydana gelen kaza sayısı için tahmin modelleri geliştirilmektedir. Tahmin 

modelleri oluşturulurken yapay zeka tekniklerinden yapay sinir ağları yöntemi ve çok değişkenli lineer 

regresyon yöntemleri kullanılmaktadır. Oluşturulan modellerin tahmin sonuçları gerçek değerlerle 

karşılaştırılmaktadır. Her iki yöntemde de aynı bağımlı ve bağımsız değişkenler kullanılmaktadır. 
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Yapılan çalışmada, nüfus, sürücü kusuru, araç kusuru, yolcu kusuru, yaya kusuru ve kaza sayıları 

kullanılarak bir veri seti oluşturulmaktadır. Giriş veri seti olarak nüfus, sürücü kusuru, araç kusuru, yolcu 

kusuru ve yaya kusuru kullanılmaktadır. Çıktı veri seti olarak meydana gelen trafik kazalarının sayısı 

kullanılmaktadır. Bu veriler Tablo 1 ‘de gösterilmektedir. 

 

Tablo 1. Kusur Türlerine Göre Oluşan Kaza Sayısı 

Yıl Nüfus 
Sürücü 

Kusuru 

Yaya 

Kusuru 

Yolcu 

Kusuru 

Araç 

Kusuru 

Kaza 

Sayısı 

 2002 69302000    521227 12867    1254    1666  439777 

 2003 70231000    551467 13208     882    1552  455637 

 2004 71152000    623578 13987     710    1415  537352 

 2005 72065000    711572 14882     769    1797  620789 

 2006 72974000    834681 13789     739      841  728755 

 2007 70586000    903860 15086     795    1269  825561 

 2008 71517000    151386 13995     713     439  950120 

 2009 72561000    139758 14181     640     445 1053346 

 2010 73723000    141728 14171     564     515 1106201 

 2011 74724000    157494 14860     677     530 1228928 

 2012 75627000    161076 17672     797     597 1296634 

 2013 76668000    162327 16458     774    1558 1207354 

 2014 77696000    171236 18115     901    1122 1199010 

 2015 78741000    187980 18522     915    1165 1313359 

 2016 79815000    190954 18612     869     997 1182491 

 2017 80811000    191717 18095     782    1112 1202716 

 

Oluşturulan veri seti ile analizler yapılmaktadır. Analizler yapay sinir ağları yöntemi ve çok değişkenl i 

regresyon yöntemleriyle yapılmakta ve sonuçlar karşılaştırılmaktadır. 

 

2.1 Çok Değişkenli Lineer Regresyon 

 

Çok değişkenli lineer regresyon yönteminde bağımlı değişkenler ile bağımsız değişkenler arasında bir 

ilişki kurulmaktadır. Bu şekilde regresyon denklemleri elde edilmektedir. Çok değişkenli lineer 

regresyon modeli ve purequadratic regresyon modeli için denklemler oluşturulmaktadır. Bu çalışmada, 

çok değişkenli lineer regresyon modellerinin katsayıları, 16 yıllık verilere göre belirlenmektedir. 

Değişkenlerden üretilen terimler, tahminlerin doğruluğunu artırmada oldukça etkilidir. Çok değişkenli 

lineer regresyon modelleri Denklem 1’deki eşitlikle ifade edilmektedir. 

 

                                         (1)                                    

Bu eşitlikte, xi (i = 1, …, N) bağımsız değişkenleri, y bağımlı değişkeni, β regresyon katsayılarını ve ε 

hatayı temsil etmektedir. Çok değişkenli lineer regresyon yöntemi ile Matlab programında Tablo 1’ de 

verilen 16 yıllık veri seti kullanılarak çok değişkenli lineer regresyon ve pure quadratic regresyon 

modelleri oluşturulmaktadır. Bu modellerin formüllerinin katsayıları Matlab programında 

hesaplanmakta ve denklemler oluşturulmaktadır. Lineer modelin formülü Denklem 2’de verilmektedir. 

55443322110 ***** xxxxxy                                                               (2) 
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Purequadratic model için kullanılan formül Denklem 3 ’te verilmektedir. 

2

510

2

49

2

38

2

27

2

1655443322110 ********** xxxxxxxxxxy         (3) 

Yapılan regresyon analizlerinden sonra modeller, korelasyon katsayısı, hataların karelerinin ortalaması 

ve yüzde hataların ortalamaları performans kriterleri ile karşılaştırılmaktadır.  

2.2 Yapay Sinir Ağları 

Yapay sinir ağları, insanlardaki sinir hücrelerinin çalışma mekanizmasına benzer bir şekilde 

çalışmaktadır. Yapay sinir ağları, sinir sisteminin çalışma mekanizması temelinde geliştirilen bir 

yöntemdir. Yapay sinir ağlarında nöronlar bulunmaktadır. Bu nöronlar birbirleriyle bağlanarak bir ağ 

oluşturmaktadır. Bu yöntemde diğer istatistiksel yöntemlerden farklı olarak herhangi bir ön kabul 

yapılmamaktadır. Öğrenme işlemi veri setindeki bağımsız değişkenlerin değerlendirilmesi ile yapılmakta 

ve bu işlem sonucunda bağımlı değişkenler tahmin edilmektedir. Böylece bağımsız değişkenler ile 

bağımlı değişkenler arasında bağlantı kurulmaktadır. 

Yapay sinir ağları yöntemiyle birçok konuda hızlı ve pratik bir şekilde tahmin modelleri 

oluşturulmaktadır. Oluşturulan tahmin modelleri kullanılan diğer tahmin modellerine göre daha başarılı 

sonuçlara ulaşabilmektedir. Bu nedenle günümüzde YSA yönteminin kullanımı popüler hale 

gelmektedir. 

Yapay sinir ağlarının nöron mekanizması Şekil 1 ’de gösterilmektedir. 

Şekil 1. Yapay Sinir Ağı Nöron Mekanizması 

 

Yapay sinir ağı girdi katmanı, ara katman ve çıktı katmanından oluşmaktadır. Girdiler ağırlıklarla 

çarpılmakta ve bu değerler toplanmaktadır. Daha sonra bias değerleri eklenmektedir. Bu değer transfer 

fonksiyonundan geçirilmektedir. Bu işlemden sonra ağırlık değerleri değiştirilerek aynı döngü 

tekrarlanmaktadır. Bu her bir döngü epoch olarak adlandırılmaktadır. Şekil 1 ’de verilen yapay sinir 

ağlarında nöron mekanizması denklem olarak yazıldığında Denklem 4 ’teki gibi ifade elde edilmektedir. 

y=f(
i

N

i

i wx
1

*
+bi)                                                                                                                      (4) 

Bu eşitlikte, ‘x’ girdileri, ‘w’ ağırlıkları, ‘b’ bias değerlerini ifade ederken ‘f’ transfer fonksiyonu ve ‘y’ 

de nöronla elde edilen sonucu ifade etmektedir.  
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YSA analizleri yapılırken transfer fonksiyonu olarak tansig, logsig ve purelin transfer fonksiyonları 

yaygın olarak kullanılmaktadır. Bu çalışmada ise tansig transfer fonksiyonu kullanılmaktadır. Tansig 

transfer fonksiyonu Denklem 5’te verilmektedir. 

1))*2exp(1/(2)(  NNTansig                                                                                                 (5) 

2.3 Modellerin Analizi 

Nüfus, sürücü kusuru, yaya kusuru, yolcu kusuru ve araç kusuru verileri kullanılarak kaza sayısı tahmin 

modelleri oluşturulmaktadır. Bu modeller lineer regresyon ve pure quadratic regresyon modelleridir. 

Nüfus, sürücü kusuru, yaya kusuru, yolcu kusuru ve araç kusuru olmak üzere çok değişkenli regresyon 

modellerinde kullanılan 16 yıllık verilerle yapay sinir ağlarında kaza sayısı tahmin modelleri 

oluşturulmaktadır. Bu tahmin modelleri oluşturulurken farklı nöron sayıları, farklı transfer fonksiyonları 

ve Levenberg-Marquardt eğitim algoritması kullanılarak en iyi YSA modelini bulmak amaçlanmaktadır. 

En iyi yapay sinir ağı modeli 30 nörona, Levenberg-Marquardt eğitim algoritmasına ve tansig transfer 

fonksiyonuna sahiptir.  

Çok değişkenli lineer regresyon modelleri ve yapay sinir ağları modelleri karşılaştırılırken korelasyon 

katsayısı, hataların karelerinin ortalamaları ve yüzde hataların ortalaması değerleri ile karşılaştırma 

yapılmaktadır. Yapay sinir ağları ile elde edilen en iyi modelin hataların kareleri ortalaması, eğitim süreci 

ve korelasyon grafikleri sırasıyla Şekil 2, Şekil 3 ve Şekil 4 ‘te verilmektedir. 

 

 

 
Şekil 2. Hataların kareleri ortalaması 
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Şekil 3. Eğitim süreci 

 

 
Şekil 4. Korelasyon grafiği 

 

Çok değişkenli regresyon modellerinin regresyon katsayıları regresyon denklemlerinde yerine yazılarak 

her modelin denklemi oluşturulmaktadır. Lineer regresyon denklemi Denklem 6’da verilmektedir. 

K=-1,5730*105+0,0035*N+(-0,3200)*S+90,7310*Y+(-291,0706)*P+(-191,3173)*A          (6) 

Bu formülde, ‘K’ kaza sayısı, ‘N’ nüfus, ‘S’ sürücü kusuru, ‘Y’ yaya kusuru, ‘P’ yolcu kusuru, ‘A’ araç 

kusuru değişkenlerini ifade etmektedir. 

Yapılan analizler sonucunda elde edilen purequadratic regresyon denklemi Denklem 7’de verilmektedir. 

K=-2,4859*107+0,5210*N+(-1,9993)*S+718,1105*Y+(-356,5898)*P+164,6509*A+(-3,3232*10-

9)*N2+1,6103*10-6*S2+(-0,0213)*Y2+0,3546*P2+(-0,1194)*A2                                                           (7) 

 

Yapay sinir ağları yöntemi ve çok değişkenli regresyon yöntemleri ile yapılan analizler sonucunda elde 

edilen tahmin sonuçları Tablo 2’de verilmektedir. 
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Tablo 2. Tahmin Sonuçları 

Yıl    Gerçek Değer Yapay Sinir Ağı 
Çok Değişkenli 

Lineer 
  Pure Quadratic 

2002 439777 443496 401724 444652 

2003 455637 455984 556320 420874 

2004 537352 509709 683415 558166 

2005 620789 620743 649393 630705 

2006 728755 728870 705634 748110 

2007 825561 825445 694646 804627 

2008 950120 949989 1022381 986760 

2009 1053346 1053223 1066726 1061799 

2010 1106201 1105953 1077977 1096291 

2011 1228928 1239297 1103182 1178386 

2012 1296634 1296382 1312579 1283071 

2013 1207354 1207338 1028507 1214820 

2014 1199010 1199036 1226037 1276276 

2015 1313359 1178883 1248956 1227358 

2016 1182491 1182588 1305453 1213240 

2017 1202716 1202746 1265102 1202896 

 

Yapılan analizler sonucunda en iyi yapay sinir ağları modeli ile regresyon modellerinin karşılaştırma 

kriterleri değerleri Tablo 3’de verilmektedir. 

Tablo 3. Model Sonuçları 

      Modeller 
Hataların Karelerinin 

Ortalaması 

Yüzde Hataların 

Ortalaması (%) 
Korelasyon Katsayısı 

 

Yapay Sinir Ağları 

      

     1.185.598.009 

         

        1.08 

           

             0.994 

Çok Değişkenli 

Lineer Regresyon 

 

     8.096.927.895 

 

        8.88 

            

              0.95 

Pure Quadratic 

Regresyon 

     

     1.324.670.954 

        

        2.89 

           

            0.992 

 

Tablo 3’de görüldüğü gibi yapay sinir ağları modeli, çok değişkenli regresyon modellerine göre daha iyi 

sonuçlar vermektedir. Hataların karelerinin ortalaması ve yüzde hataların ortalaması değerleri regresyon 

modellerinde yapay sinir ağları modellerine göre daha büyüktür. Korelasyon katsayısı ise yapay sinir 

ağları modellerinde regresyon modellerine göre 1 değerine daha yakındır. 

 

 

3. SONUÇ 

Karayollarında oluşan kaza sayısı yapay zeka tekniklerinden olan YSA ile çok başarılı bir şekilde tahmin 

edilmektedir. Oluşturulan tahmin modelleri ile kazalara neden olan kusurların azaltılmasına yönelik 

yapılacak çalışmaların, kaza sayısını nasıl etkileyeceği kolaylıkla görülebilmektedir. 
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YSA modelinin gerçek değerlerle olan ilişkisinin oldukça yüksek olduğu tespit edilmektedir. YSA ile 

üretilecek modellerde Levenberg Marquardt öğrenme algoritmasının kullanılmasının uygun olduğu 

görülmektedir.  

Yapılan çalışmada görüldü ki YSA modelinin çok değişkenli regresyon modellerine göre daha iyi 

sonuçlar vermektedir.  

 

4.TARTIŞMA 

Bu çalışma ile kusurlardan kaynaklanan kazaların sayısı tahmin edilerek bu kusurların azaltılmasıyla 

kazaların ne kadar önüne geçilebileceği görülmektedir. 
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Ulaştırma sektöründe karayollarının payına düşen enerji tüketiminin yapay sinir ağları ve 

çok değişkenli lineer regresyon yöntemleri ile tahmini  
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1-2-3 İskenderun Teknik Üniversitesi, Mühendislik Ve Doğa Bilimleri Fakültesi, İnşaat 

Mühendisliği Bölümü, Hatay, Türkiye  
 

*ibrahim.erginer.mfbe18@iste.edu.tr 

 

Özet 

Doğanın temel kurallarından olan iş-enerji bağıntısı, bize hareket edebilmenin, iş yapabilmenin şartının 

enerji olduğunu gösterir. Gelişen teknoloji, sanayileşme gibi nedenler üretimi arttırırken enerji 

tüketiminin de artmasına neden olmaktadır. Enerji tüketiminin belli kısmında ulaştırma sektörünün payı 

da bulunmaktadır. Ulaştırmanın payına düşen enerji tüketiminin büyük kısmını da karayolları 

kaplamaktadır. Bu çalışmada, yapay zeka tekniklerinden olan yapay sinir ağları kullanılarak Türkiye’de 

karayollarında kullanılan enerjinin miktarı tahmin edilmektedir. Bu amaçla beş adet bağımsız değişken 

kullanılmaktadır. Bu bağımsız değişkenler 2000-2016 yılları arasındaki mevcut yol uzunlukları, taşıt-

km, yıllık ortalama günlük trafik, motorlu taşıt sayısı ve nüfus miktarıdır. Bağımlı değişkenimiz ise enerji 

tüketimi olmak üzere bir tanedir. 16 yıl için alınan verilerle, değişkenlerden oluşan veri seti meydana 

getirilmektedir. Veri setinin %80’i eğitim, % 10’u doğrulama ve diğer % 10’u test için kullanılmaktadır. 

Eğitim sonucunda iki gizli katmana sahip; birinci katmanda 12 adet nöronu, ikinci katmanda ise 1 adet 

nöronu bulunan model en iyi sonuçları vermektedir. Bu modelin birinci ve ikinci gizli katmanında 

sırasıyla logsig ve purelin transfer fonksiyonu kullanılmaktadır. Çıktı katmanında ise 1 adet nöron ve 

purelin transfer fonksiyonu kullanılmaktadır. Ayrıca bu modelin öğrenim algoritması Levenberg-

Marquardt olarak belirlenmektedir. Bu sonuçlara göre, en iyi yapay sinir ağları modelinin korelasyonu 

0,99, yüzde hataların ortalaması % 0,88 ve hataların karelerinin ortalaması 60368,73 değerlerine sahip 

olmaktadır. Bulunan yapay sinir ağı modelinin istatistiki yöntemlerle karşılaştırılması amacıyla çok 

değişkenli lineer regresyon modelleri oluşturulmaktadır.  Bu regresyon tekniklerinden lineer ve 

purequadratic regresyon kullanılmaktadır. Çok değişkenli lineer regresyon modellerinde, aynı bağımlı 

ve bağımsız değişkenler yer almaktadır. Lineer regresyon modelinin korelasyonu 0,98, yüzde hataların 

ortalaması %5,37 ve hataların karelerinin ortalaması 891798,91 olarak hesaplanmaktadır. Purequadratic 

regresyon modelinin ise korelasyonu 0,99, yüzde hataların ortalaması %1,99 ve hataların karelerinin 

ortalaması 134929,84 değerine sahip olmaktadır. Bu sonuçlara göre yapay sinir ağları kullanılarak 

oluşturulan model, lineer ve purequadratic regresyon modellerinden daha iyi sonuçlara ulaşmaktadır. Bu 

çalışmada yapay sinir ağları kullanılarak karayollarında tüketilen enerji miktarı çok başarılı bir şekilde 

tahmin edilmektedir.  

 

Anahtar Kelimeler: Enerji Tüketimi, Ulaştırma, Karayolları, Yapay Sinir Ağları, Çok Değişkenli 

Regresyon  

1.GİRİŞ  

Gelişmekte olan ülkelerde nüfus hızla artmaktadır. Bu artış ile birlikte yerleşim, merkezden uzaklaşarak 

geniş alanlara yayılmaktadır. Bu durum karayolları ağının gelişmesi gerekliliğini göstermektedir. 

Türkiye’de bu gibi sebeplerle karayolları ağı yıldan yıla artmaktadır. Bu artışla birlikte günümüzde 

karayollarında kullanılmakta olan enerji miktarı da artmaktadır. 

mailto:*ibrahim.erginer.mfbe18@iste.edu.tr
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Dünya ekonomisinde önemli yere sahip olan enerji, hem üretimi hem tüketimi açısından ülke 

politikalarını etkilemektedir. Türkiye’de de ithalat payının büyük kısmına sahiptir. Bu ülkemiz açısından 

son dönemlerde gerekli üretim adımlarının atılmasına neden olmaktadır. 

Bu çalışmada, Türkiye’de enerji tüketiminin karayollarındaki payına, yol uzunlukları, taşıt-km, yıllık 

ortalama günlük trafik, motorlu taşıt sayısı ve nüfus miktarının etkisi araştırılmaktadır. 

Enerji tüketimini ve YSA’yı inceleyen birçok çalışma literatürde yer almaktadır. Cansız (2007) 

tarafından yapılan çalışmada 1988-2005 yılları arasında enerji analizi yapılarak ulaşımda türlere göre 

enerji yoğunluğu değerleri belirlenmektedir. Bu değerlere göre 1970-1987 ve 2006-2020 arasındaki 

dönemlerdeki enerji tüketim tahminleri yapılmaktadır. Çalışmada 1970-2020 yılları arasında ulaştırma 

sektöründeki enerji tüketiminin şuandaki durumu, değişimi ve gelişimi ortaya konmakta ve YSA 

metodundan faydalanılarak enerji maliyeti tahmin modeli geliştirilmektedir.  

Turhan ve arkadaşları (2013) tarafından yapılan çalışmada YSA ile 148 adet çok katlı binanın toplam 

enerji tüketimi tahmin edilmektedir. Enerji tüketimini etkileyen imar durumu, ısıtma sistemi tipi, 

izolasyon varlığı, duvar toplam ısı transfer katsayısı, cam tipi, alan/hacim oranı, toplam dış yüzey alanı 

ve kat sayısı etkenleri kullanılarak örnek binaların enerji performansları değerlendirilmektedir. Analizler 

incelendiğinde enerji tüketimine en çok etki eden parametrenin binanın ısıtma sistemi tipi olduğu 

belirlenmektedir.  

Özden ve Öztürk (2018) çalışmalarında zaman serileri ve YSA modelleri kullanılarak Türkiye’deki 

endüstri bölgesi için enerji tüketim tahmini yapılmaktadır. Geçmiş günlere ait tüketim verileri ve sıcaklık 

parametreleri kullanılarak hesap yapılan modellerde elde edilen sonuçlara göre; zaman serileri yöntemi 

korelasyonu 0,93901, YSA yöntemi korelasyonu 0,9859 olarak elde edilmektedir. Çalışmada YSA’nın 

daha iyi bir tahmin gerçekleştirdiği gözlemlenmektedir.  

Toker ve Korkmaz (2011) tarafından yapılan çalışmada Türkiye kısa süreli saatlik enerji talebi tahminleri 

3 farklı yöntem kullanılarak yapılmaktadır. Spektrum analiz, AR filtreleme ve YSA modelleri kullanılan 

çalışmada geçmişteki elektrik tüketimi, sıcaklık ve diğer gerekli meteorolojik etkenler, ışıma (günlük 

güneş alma süresi) ve takvim günleri tahmin girdileri olarak kullanılmaktadır. Yapılan çalışmalar 

sonrasında geçmiş tüketimlerin yanı sıra sıcaklık, nem, ışıma ve takvim değerlerinin yüksek korelasyon 

gösterdikleri görülmektedir. 

ES ve arkadaşları (2014) tarafından yapılan çalışmada YSA ile Türkiye’nin enerji talebi tahmin 

edilmektedir. 1970-2010 yılları arasındaki Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla (GSYH), nüfus, ithalat, ihracat, bina 
yüz ölçümü ve taşıt sayısı girdi olarak kullanılmakta ve YSA modelinin tahmin performansı, çoklu 

doğrusal regresyon tekniği ile karşılaştırılmaktadır. Yapılan karşılaştırmalar sonucunda YSA’nın daha 

iyi tahmin verdiği görülmektedir.  

Cansız ve arkadaşları (2017) tarafından yapılan çalışmada kaza sayısının YSA ve regresyon modelleri 

ile tahmin edilmeye çalışılmaktadır. Nüfus, sürücü sayısı, taşıt-km ve taşıt sayısı bağımsız değişkenleri 

oluşturulan modellerde en iyi YSA modeli ile en iyi regresyon modeli karşılaştırılmaktadır. Karşılaştırma 

sonucunda YSA modelinin daha iyi sonuçlar verdiği gözlemlenmektedir. 

Cansız ve arkadaşları (2017) tarafından yapılan çalışmada Türkiye’de karayollarında meydana gelen 

kazalarda oluşan yaralı sayısı için tahmin modelleri oluşturulmaktadır. Çalışmada Emniyet Genel 

Müdürlüğü ve Türkiye İstatistik Kurumu’ndan alınan veriler kullanılarak regresyon ve YSA yöntemleri 

ile tahmin modelleri oluşturulmaktadır. Nüfus, sürücü sayısı, taşıt sayısı, taşıt-km verileri bağımsız 

değişken, yaralı sayısı verileri ise bağımlı değişken alınarak 2’li, 3’lü, 4’lü kombinasyonlar yapılarak 

modeller hazırlanmaktadır. Hataların karelerinin ortalaması (HKO), yüzde hataların ortalaması (YHO) 
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ve korelasyon katsayısı (R) değerlendirme kriteri olarak kullanılmaktadır. Yaralı sayısı tahmin 

modellerinde YSA modelleri regresyon modellerine kıyasla gerçeğe daha yakın sonuçlar vermektedir. 

Cansız ve arkadaşları (2009) tarafından yapılan çalışmada YSA kullanarak motorlu araç kazalarında 

ölümcül yaralanan kişilerin sayısı tahmin edilmektedir. Yapay Sinir Ağı Tahmini Ölümcül Kaza 

(ANNEFA) modeli için, sosyal ve trafik ile ilgili değişkenler, nüfus ve motorlu araç kayıtları veri seti 

olarak kullanılmaktadır. Bu tahmin sonuçlarına göre 14 nörona, tansig transfer fonksiyonuna ve 

Levenberg-Marquardt eğitim algoritmasına sahip olan ANNEFA modeli, en iyi sonucu vermektedir. 

2. MATERYAL VE METOD 

Bu çalışmada karayollarında tüketilen enerji miktarı için tahmin modelleri oluşturulmaktadır. 2000-2016 

yılları arasında toplam 17 adet enerji tüketim verisi kullanılmaktadır. Belirleyici parametre olarak mevcut 

yol uzunlukları, taşıt-km, yıllık ortalama günlük trafik, motorlu taşıt sayısı ve nüfus miktarı göz önüne 

alınmaktadır. Bu parametreler Tablo 1’de verilmektedir. 

Tablo 1. Karayollarında 2000-2016 yıllarına ait veriler 

YIL 

YOL 

UZUNLUKLARI TAŞIT-KM YOGT 

TAŞIT 

SAYISI NÜFUS 

ENERJ

İ 

TÜKE

TİMİ 

2000 62.764 56.151 3.894 8.320.449 64.730.000 10.508 

2001 63.001 52.631 3.706 8.521.956 65.603.000 10.383 

2002 63.082 51.664 3.581 8.655.170 66.402.000 10.475 

2003 63.244 52.349 3.590 8.903.843 67.187.000 10.950 

2004 63.476 57.767 3.907 10.236.357 68.010.000 11.514 

2005 63.606 61.129 4.032 11.145.826 68.861.000 11.785 

2006 63.672 64.577 4.147 12.227.393 69.730.000 12.604 

2007 63.820 69.609 4.442 13.022.945 70.586.000 14.368 

2008 63.945 69.771 4.416 13.765.395 71.517.000 13.404 

2009 64.255 72.432 4.568 14.316.700 72.561.000 13.309 

2010 64.865 80.124 4.917 15.095.603 73.723.000 13.258 

2011 65.049 85.495 5.426 16.089.528 74.724.000 13.757 

2012 65.382 93.989 5.647 17.033.413 75.627.000 18.543 

2013 65.623 99.431 5.937 17.939.447 76.668.000 20.734 

2014 65.909 102.988 6.152 18.828.721 77.696.000 22.058 

2015 66.437 113.274 6.783 19.994.472 78.741.000 22.833 

2016 66.774 119.671 7.152 21.090.424 79.815.000 24.866 

 

Enerji tüketimi, tahmin modelinde kullandığımız veriler de dâhil birçok etkenden dolayı değişkenlik 

göstermektedir. 2000-2016 yılları arasındaki değişim Şekil 1’de grafik şeklinde ele alınmaktadır. 
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Şekil 1. Karayollarında yıla göre enerji tüketimi değişim grafiği 

 

2.1 Regresyon 

Regresyon, birçok değişkenin arasındaki bağıntıları inceleyen istatistiksel bir metottur. Bu metot ile 

bağımlı değişken ve bağımsız değişkenler arasında ilişkiler kurulmaktadır. Çok değişkenli lineer ve 

purequadratic regresyonun denklemlerinde katsayılar farklı olmaktadır. Denklem 1’de çok değişkenli 

lineer regresyon, Denklem 2’ de ise purequadratic regresyonun genel formülü yer almaktadır. 

𝑌𝑖 = (𝐵0 + 𝐵1𝑋1 + 𝐵2𝑋2 +⋯+ 𝐵𝑛𝑋𝑛) + 휀𝑖        (1) 

𝑌𝑖 = (𝐵0 + 𝐵1𝑋1 + 𝐵2𝑋2 +⋯+ 𝐵𝑛𝑋𝑛 + 𝐵𝑛+1 𝑋1
2 + 𝐵𝑛+2𝑋2

2 +⋯+ 𝐵𝑚𝑋𝑛
2 ) +  휀𝑖     (2) 

 

Denklemlerde bağımlı değişken ‘Y’, regresyon katsayıları ‘B’ ve ε hata bileşenini ifade etmektedir. Bu 

denklemler kullanılarak 17 yılın verileri için farklı katsayılar ile iki modelin tahmin sonuçları elde 

edilmektedir. 

 

2.2 Yapay Sinir Ağları 

YSA, birbiri ile doğrusal olmayan birçok girdiyi, ilişkilendirebilen ve bu girdiler ile gerçeğe çok yakın 

sonuçlar verebilen bir çözüm mekanizmasına sahiptir.  

YSA metodu, girdilerle çıktılar arasında lineer olmayan ilişkiler kurabilme yeteneğine sahip 

matematiksel araçlara sahiptir. Her bir girdi değerinin farklı ağırlıklar ile bir sonraki katmandaki bütün 

nöronlara dağıtılması, nöronlara dağıtılan bu değerlerin toplandıktan sonra transfer fonksiyonundan 

geçirilerek sonra tekrar ağırlıklarla bir sonraki katmana dağıtılması verilerin çok sayıda matematiksel 

araçlarla ağda değerlendirildiğini göstermektedir. (Erginer İ.,2018 ) 

YSA yapı olarak katmanlardan oluşmaktadır ve bu katmanların her biri ise yapay nöronlardan meydana 

gelmektedir. Şekil 2’de YSA’nın bir nöronunun işleyiş mekanizması temsili olarak çizilmektedir. 
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Şekil 2. YSA’da nöronun yapısı 

Denklem 3’ te ise nöron mekanizmasının denklemi yer almaktadır. 

𝑌 = 𝑓 (∑ 𝑋𝑛
𝑖=1 𝑖 ∗ 𝑊𝑖 + 𝑏𝑖)         (3) 

Geliştirilen YSA modelinde, mevcut yol uzunlukları, taşıt-km, yıllık ortalama günlük trafik, motorlu taşıt 

sayısı ve nüfus miktarı girdi parametreleri olarak seçilmektedir. Beş farklı bağımsız değişkenin 

kullanılarak tahmin edildiği, enerji tüketimi miktarı tek bağımlı değişken olarak kullanılmaktadır.  

2.3 Modellerin Analizi 

YSA analizleri sonucunda iki gizli katmana sahip, birinci katmanda 12 adet nöronu, ikinci katmanda ise 

1 adet nöronu bulunan model en iyi sonuçları vermektedir. Bu modelin birinci ve ikinci gizli katmanında 

sırasıyla logsig ve purelin transfer fonksiyonu kullanılmaktadır. Çıktı katmanında ise 1 adet nöron ve 

purelin transfer fonksiyonu kullanılmaktadır. Ayrıca bu modelin öğrenim algoritması Levenvberg-

Marquardt olarak belirlenmektedir. 

YSA modelinin hataların kareleri ortalaması, eğitim süreci ve korelasyon grafikleri sırasıyla Şekil 2, 

Şekil 3, Şekil 4’ te verilmektedir. 

 

 
Şekil 3. Hataların kareleri ortalaması Şekil 4. Eğitim süreci 
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Şekil 5. Modelin korelasyon katsayı grafiği 

Çok değişkenli regresyon modellerinin denklemlerinde, enerji tüketimi (E) , mevcut yol uzunlukları (U) 

, taşıt-km (TK) , yıllık ortalama günlük trafik (YOGT) , motorlu taşıt sayısı (MT), nüfus miktarı (N) ve 

regresyon katsayıları kullanılarak her iki modelin denklemi oluşturulmaktadır. Lineer regresyon 

katsayıları Denklem 1 ’de yerine yazıldığında Denklem 4 elde edilmektedir. 

E=1,5002*105+(-3,3707)*U+0,9129*TK+(-6,9747)*YOGT+(-0,0020)*MT+0,0010*N (4) 

Matlab programından pure quadratic regresyon katsayıları alınmakta ve Denklem 2 ’de yerine 

konulmaktadır. Denklem 5 ’te ise purequadratic regresyon denklemi verilmektedir. 

E=3,0582*106+(-93,9699)*U+(-4,0458)*TK+72,9358*YOGT+(0,0040)*MT+0,0036*N+(6,5546*10-

4)*U2+(2,9538*10-5 )*TK2+(-0,0076)*YOGT2+(-2,1971*10-10)*MT2+(-4,9536-10-12)*N2  

  (5) 

Yapılan analizler sonucunda YSA, pure quadratic regresyon ve lineer regresyon tahmin sonuçlarının 

grafiği Şekil 6’da verilmektedir. 

 

 

Şekil 6. Gerçek enerji tüketimi ve 3 modelin tahmininin grafiği 
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Yapılan analizler sonucunda en iyi yapay sinir ağları modeli ile regresyon modellerinin karşılaştırma 

kriterleri Tablo 2’de sunulmaktadır. 

Tablo 2. Modellerin kıyaslanması 

Model 

Hataların 

Karesinin 

Ortalaması 

Yüzde 

Hatalarının 

Ortalaması 

(%) Korelasyon Katsayısı 

YSA 60368,73 0,88 0,998 

Çok Değişkenli Lineer 

Regresyon 891798,91 5,37 0,979 

Purequadratic Regresyon 134929,84 1,99 0,996 

Tablo 3’te karşılaştırma kriteri değerleri karşılaştırıldığında, YSA’ nın regresyon modellerine göre daha 

iyi sonuçlar verdiği görülmektedir. Hataların karelerinin ortalaması ve yüzde hatalarının ortalaması 

YSA’da daha küçük çıkmaktadır. Korelasyon katsayısının 1’e en yakın olduğu model ise YSA’ dır. 

3. SONUÇ  

Yapılan bu çalışmada YSA modelinin regresyon tekniklerine göre daha iyi sonuçlar verdiği 

görülmektedir. YSA modeli kullanılarak yapılan enerji tüketimi tahminleri gerçeğe uygun bir şekilde 

gerçekleştirilmektedir. 

Regresyon teknikleri içerisinde pure quadratic regresyon modeli lineer regresyon modeline göre daha iyi 

sonuçlar vermektedir. 

YSA’nın istatistiksel metotlara üstünlüğü düşünülerek buna benzer çalışmalarda kullanılması daha 

uygun olacaktır. 

4. TARIŞMA 

Sonuçlar yorumlandığında yapay zeka tekniklerinden olan YSA karayollarında tüketilen enerji miktarını 

çok başarılı bir şekilde tahmin edebilmektedir.  
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Özet 

Ülkemizde her yıl artan yol ağı mesafesinin taşıt-kilometre üzerindeki etkisi merak edilmektedir. 

Bu çalışmada yapay zeka tekniği kullanılarak yıllara göre taşıt-km değeri tahmin edilmektedir. Bunun 

için sürücü sayısı, erkek sürücü sayısı, kadın sürücü sayısı, yıllara göre otoyol uzunluğu, devlet yolu 

uzunluğu, il yolu uzunluğu ve taşıt sayısı olmak üzere 7 çeşit bağımsız değişken kullanılmaktadır. 

Bağımlı değişkenimiz ise taşıt-kilometre uzunluğunun yıllara göre dağılımıdır. Eğitim sonucunda tek 

gizli katmana, 10 adet nörona, tansig transfer fonksiyonuna, TrainLM eğitim algoritmasına sahip olan 

model en iyi sonuçları vermektedir. Bu sonuçlara göre, en iyi YSA modelinin korelasyonu 0.97, yüzde 

hataların ortalaması %2.72 ve hataların karelerinin ortalaması 28717393 değerine sahip olmaktadır. 

Bulunan yapay sinir ağı modelinin istatistiki yöntemlerle karşılaştırılması amacıyla çok değişkenli 

regresyon modeli oluşturulmaktadır. Çok değişkenli regresyon modelinde, aynı bağımlı ve bağımsız 

değişkenler yer almaktadır. Yapılan regresyon analizi sonucunda ise modelin korelasyonu 0.022, yüzde 

hataların ortalaması %16,69 ve hataların kareleri ortalaması 1244953637 değerine sahip olmaktadır. 

Sonuç olarak YSA ile taşıt km değerinin yıllara göre tahmini regresyona göre daha iyi yapılabilmektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Taşıt Kilometre, Karayolu Ağı Çeşitleri, YSA, Çok Değişkenli Regresyon 

 

1.GİRİŞ 

Karayolu ağı Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde gün geçtikçe artmaktadır. Bu durum artan nüfus ile 

karayolu kullanımını da arttırmaktadır. Kentleşme ve taşıt sayısının artışı ile doğal olarak taşıt kullanımı 

artış göstermektedir. Bununla birlikte taşıt-km değeri artmaktadır. 

Yol ağı uzunluğunun artan trafik yükünü karşılayabilecek kapasitede olması gerekmektedir. Bu 

çalışmada sürücü sayısı, erkek sürücü sayısı, kadın sürücü sayısı, yıllara göre otoyol uzunluğu, devlet 

yolu uzunluğu, il yolu uzunluğu ve taşıt sayısı olmak üzere 7 çeşit bağımsız değişken kullanılmaktadır. 

Bağımlı değişken olarak taşıt-km değerinin yıllara göre değişimi kullanılmaktadır. 

Ulaştırma mühendisliğiyle ilgili olarak literatürde YSA (YSA) ve istatistiki çalışmalar yapılmaktadır. 

Erginer (2018) tarafından yapılan çalışmada, modifiye bitümlü karışımların Marshall Stabilite 

değerlerini tahmin etmek amacıyla regresyon ve YSA kullanılarak tahmin modelleri oluşturulmaktadır. 

Analizler sonucunda YSA modellerinin regresyon modellerine göre daha iyi sonuçlar verdiği 

görülmektedir. 

Çalışıcı ve arkadaşları (2017) tarafından yapılan çalışmada modifiye bitümlü karışımların Marshall 

stabilite değerleri YSA ve regresyon teknikleri ile modellenmektedir. Oluşturulan modeller Matlab 

programı yardımıyla analiz edilmektedir. YSA’nın regresyon modellerine göre daha iyi sonuçlar verdiği 

gözlenmektedir. 

Cansız ve arkadaşları (2017) tarafından yapılan çalışmada Emniyet Genel Müdürlüğü ve Türkiye 

İstatistik Kurumu’ndan alınan veriler kullanılmaktadır. Bu veriler ile regresyon ve YSA yöntemleri 
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kullanılarak yaralı sayısı için tahmin modelleri oluşturulmaktadır. Yapılan çalışmada nüfus, sürücü 

sayısı, taşıt sayısı, taşıt-km verileri bağımsız değişken, yaralı sayısı ise bağımlı değişken olarak 

kullanılmaktadır. Bu değişkenler kullanılarak YSA ve regresyon modelleri oluşturulmaktadır. 

Oluşturulan modeller analiz edilmektedir. Analizler sonucunda yapay sinir ağı modeli regresyon 

modeline göre daha iyi sonuç vermektedir. 

 

Cansız ve arkadaşları (2009) tarafından yapılan çalışmada motorlu araçlarla yapılan kazalarda ölümcül 

yaralanma sayısını tahmin etmek için YSA kullanılmaktadır. Ölümlü kazalarla ilgili veri setini kullanmak 

için, sosyal ve trafik ile ilgili değişkenler, nüfus ve motorlu araç kayıtları alınarak Yapay Sinir Ağı 

Tahmini Ölümcül Kaza (ANNEFA) modeli oluşturulmaktadır. En iyi ANNEFA formunu elde etmek için 

farklı transfer fonksiyonlarına, farklı nöron sayısına ve farklı eğitim algoritmalarına sahip çeşitli YSA 

modelleri tasarlanmaktadır. On dört nöron, tansig transfer fonksiyonu ve Levenberg-Marquardt eğitim 

algoritması ile oluşturulan ANNEFA modeli, eğitim ve test verilerine en iyi uyumu sağlamaktadır. 

Sonuçlar yapay sinir ağı modelinin motorlu araç kazalarında ölümleri tahmin etmede uygun bir yaklaşım 

olduğunu göstermektedir. 

 

 

2.MATERYAL METOD 

Bu çalışmada karayollarında taşıt-km için tahmin modelleri oluşturulmaktadır. Tahmin modeli olarak 

yapay zeka tekniklerinden YSA ve regresyon yöntemlerinden çok değişkenli lineer regresyon 

kullanılmaktadır.  2007-2016 yıllarında toplamda 10 adet taşıt-km verisi bağımlı değişken olarak 

kullanılmaktadır. Bağımsız değişken olarak sürücü sayısı, erkek sürücü sayısı, kadın sürücü sayısı, yıllara 

göre otoyol uzunluğu, devlet yolu uzunluğu, il yolu uzunluğu ve taşıt sayısı göz önüne alınmaktadır. 

Tablo 1’ de bu değişkenler verilmektedir. 

 

Tablo 1. Karayollarında 2007-2016 yıllarına ait veriler 

Yıllar Toplam 

Sürücü 

Sayısı 

Erkek 

Sürücü 

Sayısı 

Kadın 

Sürücü 

Sayısı 

Otoyolla

r 

(Km) 

Devlet 

Yolları 

(KM) 

İl 

Yolları 

(KM) 

Araç 

Sayısı 

Taşıt-

Km 

2007 18422958 
 

1535546
2 
 

3067496 
 

1908 
 

31333 
 

30579 
 

12988225 
 

6960
9 
 

2008 19377790 
 

1607383
1 
 

3303959 
 

1922 
 

31311 
 

30712 
 

13765395 
 

69771 

 

2009 20460739 
 

1687110
0 
 

3589639 
 

2036 
 

31271 
 

30948 
 

14316700 
 

72432 

 

2010 21548381 
 

1745748
6 
 

4090895 
 

2080 
 

31395 
 

31390 
 

15095603 
 

80124 

 

2011 22798282 
 

1827028
4 
 

4527998 
 

2119 
 

31372 
 

31558 
 

16089528 
 

85495 
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2012 23760346 
 

1884828
1 
 

4912065 
 

2127 
 

31375 
 

31880 
 

17033413 
 

93989 

 

2013 24778712 
 

1936595
3 
 

5412759 
 

2127 
 

31341 
 

32155 
 

17939447 
 

99431 

 

2014 25972519 
 

2005521
0 
 

5917309 
 

2155 
 

31280 
 

32474 
 

18828721 
 

102988 

 

2015 27489150 
 

2095565
0 
 

6533500 
 

2159 
 

31213 
 

33065 
 

19994472 
 

113274 

 

2016 28223393 
 

2142693
2 
 

6796461 
 

2155 
 

31106 
 

33513 
 

21090424 
 

119671 

 

 

Yıllara göre taşıt-km değeri birçok etken nedeniyle değişiklik göstermektedir. 2007-2016 yılları 

arasındaki değişim Şekil 1’de grafik şeklinde sunulmaktadır. 

 
Şekil 1. Karayollarında yıla göre enerji tüketimi değişim grafiği 

 

2.1 Regresyon 

Regresyon değişkenler arasındaki bağlantıyı bulmak için kullanılan bir tekniktir. Regresyon iki veya 

daha çok değişkenin arasındaki bağıntıyı elde etmek için kullanılmaktadır. Regresyon denkleminde 

bağımlı değişken  Y ile, bağımsız değişkenler ise Xj ( j=1, ..., m) ile gösterilmektedir. Burada amaç,  

bağımlı değişken ile bağımsız değişkenler arasındaki ilişki yapısını belirlemektir. Y bağımlı değişkenini 

etkileyen m tane bağımsız değişken X1, X 2, ..., X m olmak üzere tanımlanmaktadır. Regresyon bağımlı 

değişken ile bağımsız değişken arasında ki bağıntıyı tespit etmek ve ne ölçüde birbirini etkilediğini 

görmek için yapılmaktadır. Denklem 1’de çok değişkenli lineer regresyonun genel denklemi yer 

almaktadır. 

𝑌𝑖 = (𝐵0 + 𝐵1𝑋1 + 𝐵2𝑋2 +⋯+ 𝐵𝑛𝑋𝑛) + 휀𝑖        (1) 
 

0

20000

40000

60000

80000

100000

120000

140000

2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018

TA
ŞI

T
-K

M

YIL

TAŞIT-KM

TAŞIT-KM



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                          2420 

 

 

 2.2 YSA 
Beynin ileri derecede gelişmiş özellikleri, bilim adamlarının dikkatini çekmektedir. Bilim adamları 

böylelikle beynin nöronlarla çalışan yapısı üzerine çalışmalara yönelmektedir. Beynin yapısından 

esinlenerek beynin matematiksel modelini oluşturulmaya çalışılmaktadır. YSA, insan beyninin bilgi 

işleme yapısından esinlenerek geliştirilmiş bir bilgi işlem tekniğidir.  

Bu çalışmada YSA yöntemi ile taşıt-km değerlerinin tahmininde, sürücü sayısı, erkek sürücü sayısı, kadın sürücü 

sayısı, yıllara göre otoyol uzunluğu, devlet yolu uzunluğu, il yolu uzunluğu ve taşıt sayısı değişkenlerini temel 

alan modeller çalışılmaktadır.  Oluşturulan YSA modelleri iki gizli katman ve çıktı katmanı ile oluşturulmaktadır. 

YSA nöron yapısı Şekil 2’de gösterilmektedir. 

 

 

 

Şekil 2. Yapay sinir ağı nöron yapısı 

 

Denklem 3’ te ise nöron mekanizmasının denklemi yer almaktadır. 

 

𝑌 = 𝑓 (∑𝑛𝑖=1 𝑋𝑖 ∗ 𝑊𝑖 + 𝑏𝑖)                                                                                      (3) 

 

Oluşturulan YSA modelinde sürücü sayısı, erkek sürücü sayısı, kadın sürücü sayısı, yıllara göre otoyol 

uzunluğu, devlet yolu uzunluğu, il yolu uzunluğu ve taşıt sayısı girdi parametreleri olarak seçilmektedir. 

Taşıt-km ise tek bağımlı değişken olarak belirlenmektedir. Taşıt-km (TK) için elde edilen formül 

Denklem 4’te yer almaktadır. 

 

𝑇𝐾 = −6.2428 ∗ 105 − 2.5610 ∗ 1012 ∗ 𝑆 + 2.5610 ∗ 1012 ∗ 𝐸 + 2.5610 ∗ 1012 ∗ 𝐾 − 9.5745 ∗ 𝑂 +
14.1770 ∗ 𝐷 + 5.2104 ∗ 𝐼 + 0.0044 ∗ 𝑇                                                            (4) 

 

2.3 Modellerin Analizi 

10 yıllık verilerden yararlanılarak hazırlanan YSA ve çok değişkenli lineer regresyon analizleri 

yapılmaktadır. YSA modelinin analizinin eğitim sonucunda iki gizli katmana sahip; birinci katmanda 10 

adet nöronu, ikinci katmanda ise 1 adet nöronu bulunan model en iyi sonuçları vermektedir. Bu modelin 
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birinci ve ikinci gizli katmanında sırasıyla logsig ve purelin transfer fonksiyonu kullanılmaktadır. Çıktı 

katmanında ise 1 adet nöron ve purelin transfer fonksiyonu kullanılmaktadır. YSA’da modelin hataların 

karelerinin ortalaması, eğitim durumu ve korelasyon grafiği sırasıyla Şekil 3, Şekil 4 ve Şekil 5’ te 

verilmektedir. 

 

Şekil 3. Hataların karelerinin ortalaması 
 

 
Şekil 4.YSA modeli eğitim süreci 
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Şekil 5. YSA modeli korelasyon grafiği 

 

Çalışmada kullanılan regresyon ve YSA modellerinin tahminleri Tablo 2’ de verilmektedir. 

 

Tablo 2. Gerçek Taşıt-Km Ve Model Tahminleri 

Yıllar Gerçek Taşıt- 
KM 

Regresyon 
Tahmin 

YSA Tahmin 

2007 69609 61362 70018.1797 
2008 69771 56871 70225.6110 
2009 72432 67084 72679.0456 

2010 80124 74186 80259.6160 
2011 85495 78779 85605.3001 

2012 93989 84618 94012.0630 
2013 99431 97788 104689.4731 

2014 102988 102270 117784.3155 
2015 113274 101350 119607.8680 
2016 119671 10708 119585.3473     

 

 

 

 

Yapılan analizler sonucunda regresyon ve YSA modellerinin karşılaştırması yapılmaktadır. Yapılan 

karşılaştırmada kriter olarak hataların kareleri ortalaması, ortalama yüzde hata ve korelasyon değerleri 

kullanılmaktadır. Regresyon ve YSA modelinin karşılaştırmaları Tablo 3’te gösterilmektedir. 
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Tablo 3. Model Sonuçları 

Modeller Hataların Karelerinin 
Ortalaması 

Yüzde Hatalarının 
Ortalaması(%) 

Korelasyon 
Katsayısı 

YSA 28717393 2,72 0.977 
Çok Değişkenli Lineer 
Regresyon 

1244953637 16.69 0.022 

 

 

3. SONUÇ  

Yapılan analizler sonucunda YSA modelinde korelasyon katsayısı 0,97, yüzde hataların ortalaması 

%2,72,  hataların karelerinin ortalaması 28717393 değerlerine sahip olmaktadır. Çok değişkenli lineer 

regresyon modelinde ise korelasyon katsayısı 0,022, yüzde hataların ortalaması %16,69, hataların 

karelerinin ortalaması 1244953637 değerlerine sahip olmaktadır. 

Yapılan analizler sonucunda YSA ile oluşturulan model regresyon yöntemi ile oluşturulan modele göre 

daha iyi sonuçlar vermektedir. 

 

4. TARTIŞMA  

Yapay zeka tekniği kullanılarak karayollarında araçların taşıt-km değeri YSA ile başarılı olarak tahmin 

edilmektedir.  
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Abstract 

Quality is one of the important factors in agricultural products marketing. This study aims to classify pistachio 

nuts uniformly according to their fields, size, quality, and testing to ensure compliance with certain standard 

specifications. These products will have advantages in price and sales because they will be easier to store and 

process standard products for the same property that can be obtained. Traditionally, pistachio nuts are classified 

via visual inspection of workers, manually. As a result, the classification process is subjected to poor efficiency in 

terms of time and cost. The most effective method used in grading machines today is image processing. So, it is 

important to find a fast and accurate system, and this can be achieved through neural networks. The purpose of the 

research is to create a fast and real time classification system with high accuracy for pistachios or pistachios 

trashes. This work can be divided into two main parts, segmentation and classification. For image segmentation, 

local thresholding with average filter were used to isolate the background from the objects in the input images. 

For image classification, transfer learning to our dataset was used on deep convolutional neural network. The 

neural network was trained by 1500 images of six types of classification (red pistachio, green pistachio, stone, 

leaf, unwanted material and branch of pistachio) 250 images for each type, The system was tested with a set of 

real-time images as well as images stored in the computer, by making a segmentation to the image to make the 

objects separated in individual images, and then classify each object image by the network. This process was given 

high accuracy. 

Keywords: Pistachio classification, Image segmentation, deep learning. 

1. INTRODUCTION 

Pistachio nut can be counted as one of the significant commodity of Turkey. Considering the production capacity, 

Turkey is the third pistachio nut producer in the world (FAO 2016). Generally, 60% - 70% of pistachios in the 

worldwide are consumed as salty roasted nuts, 30% - 40% of it is consumed as sweets and cakes industry (ice 

cream and baklava).  Currently, sorting is performed by human operators through visual inspection. This method 

is time-consuming and subjective as can be affected by several factors including the age of operators, their 

concentration and motivation, fatigue and visual acuity, room conditions (lighting, heating, ventilation, noise, and 

so on), etc. For these reasons, automated systems are especially welcome. Various techniques including optical, 

mechanical, electrical and acoustical are found increasingly useful in the food industry, especially for applications 

in quality inspection, damage detection, and sorting. Researches in this area indicate the feasibility of using such 

systems to improve product quality while freeing people from the traditional manual inspection of agricultural 

materials. Computer vision applications for fruit quality inspection can solve many limitations related to the 

manual inspection. This has a great potential to compensate for the human hand for visually intensive inspection 

work. computer vision testing includes determining fruit quality by analyzing the image of the fruit. A computer 

vision based sorting system consists of a camera and the computer to recognize fruit images, process images, and 

make appropriate test decisions. Classification decisions required in many agricultural processes, which are 

otherwise difficult, can be picked up by computer vision. computer vision is much more cost effective and 

sometimes the only viable solution for increased throughput. Various researches on fruit recognition based on 

images have been performed. Multiple feature based analysis that include color, shape and texture have been 

applied to recognize six different types of fruits that are read apple, banana, lychee, orange, pineapple and 

pomegranate (Zeng, 2017). The researchers have used the Log Gabor filter to recognize the texture of a fruit. The 

hue has been calculated for color and shape was being analyzed by counting the perimeter and area pixels. In 

addition, the Artificial Neural Network (ANN) was being used for the classification and it achieves about 90 % 

classification accuracy. Omid and Mahmoudi (2009) designed an intelligent system based on the combined 
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acoustic detection and ANN for classification of four different pistachio nuts varieties (namely, Akbari, Badami, 

Kalle-Ghuchi and Ahmad-Agaee). The total weighted average in system accuracy was 97.5%. The use of deep 

learning has dramatically improves the performance of object detection, speech recognition, visual object 

recognition and many other domains like genomics and drug discovery (Lecun et al., 2015). 

Deep learning is a class of machine learning algorithms that uses multiple layers that contain nonlinear processing 

units. Convolutional Neural Networks (CNNs) are classified as a deep learning algorithm. It provides successful 

results in areas of image recognition and classification. Besides that, Alexnet is pre-trained CNN model that has 

produced very good results for the past few past years (Zeng, 2017). Alexnet is the winner of ImageNet Large 

Scale Visual Recognition Challenge (ILSVRC) in 2012. These models show big impacts on image recognition 

and classification tasks as they produce outstanding performance. As a result, CNN models were widely used in 

the field of computer vision. As the CNN model goes deeper in their convolution architecture, it can reach a lower 

identification error rate compared to the human’s eyes. Thus, the CNN model was implemented for fruit and 

vegetables classification as it produces great results for other object recognition applications. The objective of this 

study is to develop an intelligent computer vision system for the identification and classification of different 

varieties of pistachios and the trashes using combined image processing and deep learning techniques. 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1 Image Acquisition 

Computer vision system design begins with image acquisition where input data is captured in the form of digital 

images using tools like a digital camera, scanner, or Video recorder. In this study, a bunch of varieties of pistachios 

is distributed on a white plate and a camera captures an image. The images acquired were 1600x1200 pixel size 

and the image was taken by using a digital USB camera (Webcam C905-Logitech). Then the images was 

transformed into a computer for subsequent analysis.  

2.2 Image Segmentation  

The segmentation step is one of the most important steps in image processing and the performance of next steps 

is highly dependent on this step (Brosnan and Sun, 2004). Pistachio sorter systems have different configurations. 

In a class of systems a bunch of objects are distributed on a plate and a camera captures an image. In this study 

mean filter was used as a preprocessing step to the input images, filtering is a technique for modifying or enhancing 

the appearance of an image or part of an image remove some unwanted frequencies and keep desired frequencies. 

Each image consist of different types of objects including pistachios, trashes (chip woods) and other undesired 

pistachios. Thus, segmenting each image to single objects is important. For this purpose, local thresholding used 

to separate the background from the objects of the input images, as it is known Thresholding is usually the first 

step in any segmentation approach. Local thresholding technique, the threshold value T depends on gray levels of 

f(x, y) and some local image properties of neighboring pixels such as mean or variance (Singh, 2013). by selecting 

a threshold T,  any point (x,y) in the image at which f(x,y) >T is called object point otherwise it will be called 

background, for that the output image will be a binary image, local threshold changes the threshold dynamically 

over the image,  and this is the big difference between it and the global threshold which is fixed value over the 

whole imageLocal threshold works by dividing the input image into sub-images, then the threshold will be 

determined independently in each sub-image, each sub-image is then processed with respect to its local threshold, 

this is will lead the threshold of each pixel in the image will be calculated, which means strong separation of 

objects from the background. Some experiments on this method were done in (Nakagawa and Rosenfeld, 1979). 

Morphological operations was used in this study to close the objects holes. Morphological operations can be 

defined as an image built with black and white regions instead of pixel values. These operations that only need an 

image and a structuring element are simple to implement. What the important is pixel order, connectivity, and 

neighborhood. Structuring element is a binary image or kernel which assign to the structure of the neighborhood. 

Structuring element has dimensions, shape and an origin to apply. Matrix size changes depending on the size of 

the image or asked shape of the feature. Structure shape consists of 1 and 0 values and applied to every pixel with 

the sliding window method. There are actually two main operations as Dilation and Erosion but the different form 
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of this operations exist opening, closing, top-hat, and region filling etc. The opening operation involves erosion 

followed by dilation. The opening morphological operation used in this work to make a good isolation between 

objects and the background, by smoothing the contours of objects. To close the objects holes the region filling was 

used to fill object holes, by fill the entire region with ‘object’ pixels.  After that, the limits or borders of each object 

are known, this information will be taken and used in comparison with the input color image, in other words, the 

objects will be cropped from the input image based on the objects limits that obtained from the image processing. 

2.3 Classification Using Deep Learning Technique: 

In the area of image recognition and classification, the most successful results were obtained using artificial neural 

networks (Ciresan et al., 2011). These networks form the basis for most deep learning models. Deep learning is a 

class of machine learning algorithms that use multiple layers that contain nonlinear processing units (Schmidhuber, 

2015). Each level learns to transform its input data into a slightly more abstract and composite representation. 

Deep neural networks have managed to outperform other machine learning algorithms. They also achieved the 

first superhuman pattern recognition in certain domains (Ciresan et al., 2012). This is further reinforced by the fact 

that deep learning is considered an important step towards obtaining Strong AI. Secondly, deep neural networks - 

specifically convolutional neural networks - have been proved to obtain great results in the field of image 

recognition. 

2.3.1 Research Method  

Transfer learning used to classify the objects that cropped from the input images. transfer learning is the 

improvement of learning in a new problem using the knowledge from a related task, which has already been 

learned (Torrey and Shavlik, 2009).With transfer learning you take a pre-existing neural net modify it slightly and 

then retrain it on your images this can produce good results and it's far easier than designing a network from 

scratch, so this important to give excellent and fast results as well as saving your time. The pre-existing neural net 

that used in this study is AlexNet, it is a convolutional neural network architecture, which was developed for object 

recognition by (Krizhevsky et al., 2012). It consists of 25 layers that combine a few stacks of convolutional layers 

and fully connected layers, an illustration of the architecture of AlexNet is shown in Figure 1. AlexNet has been 

trained to classify a thousand different kinds of images and it's been trained on over a million images already, 

AlexNet layers are doing useful image processing things that will work for the system in this study as well as for 

AlexNet, ,in this work left those alone but the 23rd layer has a thousand neurons in it because Alex net classifieds 

a thousand different images, and there were had 6 different kinds of classifications in this study ,  so replaced that 

with a network that only had 6 images finally the output layer was replaced as well the last layer of AlexNet that 

had learned Alex nets classifications those thousand different classes, for that the last layer replaced with an empty 

layer to make it learned the data used in this work. 

 

                                           Figure 1. AlexNet architecture (Krizhevsky et al., 2012). 
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3. RESULTS AND DISCUSSION 

Matlab 2018a used in this work, which is fully support to Alex net, reading images using a digital camera, and 

image processing, The system was running on the laptop with the following specifications, Cpu core i7, Ram 8Gb, 

internal VGA card and with the size of 1 Gb, so there is no GPU. 

3.1 Training  

 Praparing the dataset  

Five images were taken for each type, each image contains 50 objects from the same type, the total number of the 

trained images were 6x5=30 images, the total number of objects for each type were 5x50=250, and the whole 

number of objects were 250x6=1500. The total number of the input trained images were 30 images, the system 

was read these images one by one, and after that the current input image converted from RGB to grayscale image 

then, mean filter would be applied to it, directly the local threshold taken on the current output the next step was 

morphological processing to close the objects holes this step gave us a good isolation between background and the 

objects, finally the objects in the input image  were cropped, based on the object's borders info which has been 

obtained. After that, for each group we have made a folder with subfolders contained the group images. 

 Training the dataset on neural network 

The training time depended to the size of the dataset and the specification of your machine, İf there is a powerful 

GPU, will make a big reduction to your time. To train the dataset the path of the datasets folders were given to 

MATLAB and then the neural network produced a training file, this file used to test new input images. 

3.2 Testing Results 

Test new image from a real time scene or any stored image. The input image here contains random types of objects. 

 Segmentation  

For segmentation, images were converted to grayscale images. Then the mean filter was applied to the color 

images. Afterward, the local threshold was applied to the filtered images. then, Morphological operations were 

used to close the objects holes and to make a good isolation between objects and the background.  whole 

segmentation process took 1.5 seconds for an image including around 35 objects. Subsequently, each object was 

formed in a new image and was sent to classifier. see Figure 2. 

 Classification  

After Converted the objects in the input image to individual images, the size of these images converted to the 

acceptable AlexNet size, 277 x 277, by called the trained file of AlexNet to classify each image, the output would 

be a text not come out from the following text (red hull, green hull, branch piece, leaf, unwanted material, and 

stone) this text will be printed on the original image see Figure 3. The result that got in this study with the neural 

network to test the images in real time was given high accuracy , and this is the advantages of the transfer learning, 

reduce the time with accurate results. 
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Figure 2. Steps of the segmentation. (a) The original image, (b) Grayscale image (c) Filtered image  

 (d) Thresholding image. (e) Morphological operations (f) Each object in separate image 
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                                                       Figure 3. System Output 

 

4. CONCLUSION 

Decreasing the time between harvesting and piling is a significant case to increase the quality of the pistachios. A 

system is implemented to sort of pistachios and trash. Deep CNN classifier is used to classification. Performance 

evaluation in the system shows that the system is very efficient and this is the advantages of the transfer learning, 

reduce the time with accurate results, and with disadvantages are papering a huge dataset. 

In the future, it is intended to extend the classification capability of the proposed system to include split pistachio, 

non-split pistachio and pistachios kernels. We also recommend extracting the geometric information such as area 

and the centroid of the objects, this information may be useful to guide robots to sort the pistachio and trash. 
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Özet 

Ülkemizde her yıl artan tren yolu ağı mesafesinin tren yolcu-kilometre üzerindeki etkisi merak 

edilmektedir. Bu çalışmada yapay zeka tekniği kullanılarak yıllara göre tren yolcu kilometre değeri 

tahmin edilmektedir. Bunun için Sirkeci, Haydarpaşa, Ankara, Marmaray, Mavi Tren, Expres, Normal 

Yolcu, Yataklı, YHT, Uluslararası tren hatları olmak üzere 10 çeşit değişken bağımsız değişken olarak 

kullanılmaktadır. Bağımlı değişkenimiz ise tren cinslerine göre yolcu sayılarının yıllara göre dağılımı 

olmaktadır. YSA modellerinin eğitimi sonucunda tek gizli katmana, 15 adet nörona, tansig transfer 

fonksiyonuna, TrainLM eğitim algoritmasına sahip olan model en iyi sonuçları vermektedir. Bu 

sonuçlara göre, en iyi yapay sinir ağları modelinin korelasyonu 0,99, yüzde hataların ortalaması %23,33 

ve hataların karelerinin ortalaması 10569903,45 değerlerine sahip olmaktadır. Bulunan yapay sinir ağı 

modelinin istatistiki yöntemlerle karşılaştırılması amacıyla çok değişkenli lineer regresyon modeli 

oluşturulmaktadır. Çok değişkenli lineer regresyon modelinde, aynı bağımlı ve bağımsız değişkenler yer 

almaktadır. Sonuç olarak yapay sinir ağları ile tren yolcu km değerleri istatistiki metotlardan lineer 

regresyona göre daha iyi sonuçlar vermektedir.       

Anahtar Kelimeler: Tren yolcu sayıları, Tren Yolcu Kilometre, Yapay Sinir Ağları, Çok Değişkenli 

Regresyon 

 

1.GİRİŞ 
Ülkemizde gün geçtikçe demiryolu ihtiyacı artmakta ve bu yönde çalışmalar hız kazanmaktadır. Yolcu 

taşımacılığı sektörünü elinde bulunduran karayollarına göre demir yolları geri kalmaktadır. Bu durum 

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nı (TCDD) demir yolu ağlarını arttırmaya yöneltmektedir. 
Güvenli, konforlu ve daha birçok üstünlüklere sahip olan demiryolu taşımacılığı, dünya çapında ilgi 

görmektedir. 

Trans European Railway (TER) projesi ile gerçekleştirilmekte olan demiryolu sistemi, Kuzey ve Orta 

Avrupa’dan Ortadoğu ve Afrika’ya kadar geniş bir bölgede yolcu ve yük taşımacılığında önemli 

bağlantılar sağlamakta etkin bir kombine taşımacılığı gerçekleştirmektedir. Türkiye de bu projede coğrafi 

konumu itibariyle ayrı bir öneme sahip olmaktadır. 

Cansız (2011)  tarafından yapılan çalışmada  Smeed denklemi, nüfus ve araç sayısının bağımsız 

değişkenlerinden ve ölü sayısının bağımlı değişkeninden oluşmakta ve kazalarda ölü sayısının tahminini 

iyileştirmek için kullanılmaktadır. Çalışmada sürücü sayısı, nüfus ile değiştirilmekte ve araç kazalarında 

ölü sayısının tahminine bir katkı vermektedir. Bu çalışma, ölü tahmin sayısındaki nüfus yerine sürücü 

sayısının önerilen modellerin doğruluğuyla iyileştirilebileceğini göstermektedir.  

Cansız ve arkadaşları (2017) tarafından yapılan çalışmada modifiye bitümlü karışımların Marshall 

stabilite değerleri, yapay sinir ağları (YSA) ve regresyon teknikleri ile modellenmektedir. Yapılan 

analizler sonucunda YSA modelleri regresyon modelleri ile kıyaslanmaktadır. YSA modellerinin 

regresyon analizlerine göre daha iyi sonuçlar verdiği gözlenmektedir.                  

Cansız ve arkadaşları (2011)  tarafından yapılan çalışmada YSA yöntemleri kullanılarak dikey eğrilerle 

birlikte yatay teğetlerde çarpışma sıklığı tahmin etmektedir. Önerilen YSA modelleri mevcut regresyon 

modelleriyle karşılaştırılmaktadır. Sonuçlar, YSA modellerinin istatistiksel modellerden daha düşük 
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ortalama kare hata değerine sahip olduğunu açıkça göstermektedir. Benzer şekilde, YSA modellerinin 

değerleri, tüm kombinasyonlar için regresyon modellerinden daha küçük olmaktadır. Sonuç olarak, YSA 

modelleri çarpışma frekansını tahmin etmek için istatistiksel modellerden daha iyi istatistiksel 

performanslara sahiptir. Bu yazıda sunulmakta olan YSA modelleri, yatay teğetlerdeki 3D hizalama 

elemanlarının güvenliğini değerlendirmek için önerilmektedir.     

Cansız ve arkadaşları (2018) tarafından yapılan çalışmada elektrik ark ocağı cürufunun alkali 

aktivasyonu (EAFS) kapsamlı bir test programı ile incelenmektedir. En iyi regresyon modellerini seçmek 

için değişkenleri kullanmakta ve regresyon modelleri kendi aralarında karşılaştırılmaktadır. Silikat 

modülü, sodyum konsantrasyonu, bağıl nem, kürleme sıcaklığı ve kürleme süresi değişkenleri ile YSA 

modelleri oluşturulmaktadır. Oluşturulan YSA modelleri ile regresyon modelleri karşılaştırılmaktadır.  

Cansız ve arkadaşları (2018) tarafından yapılan çalışmada motorlu taşıt kazalarında ölümcül olarak 

yaralanmakta olan kişilerin sayısını tahmin etmekte, sinir ağlarına dayanan YSA yaklaşımı olarak bilinen 

yapay zeka yöntemini göstermektedir. Ölümcül kazalarla ilgili bir veri kümesini analiz etmek için, 

ölümcül kazayı tahmin eden YSA modeli kullanılmaktadır. 14 nöronla oluşan model, tansig transfer 

fonksiyonu ve Levenberg-Marquardt eğitim algoritması eğitim ve test verilerine en iyi şekilde uyum 

sağlamaktadır. Tarihsel verilerde kullanılmakta olan değişkenlerdeki dalgalanmalar, modelin sonuçlarına 

yansıtılmaktadır. Sonuçlar, YSA modelinin motorlu taşıt kazalarında ölümlerin tahmin edilmesinde 

uygun bir yaklaşım olduğunu göstermektedir.  

Martinelli ve arkadaşı (1996)  demiryolu operasyonlarının sinir ağları ile optimizasyonunu 

incelemektedir. Tren oluşturma problemini çözmek için matematiksel programlama formülasyonları ve 

algoritmalar mevcutken, yakınsamaları için gereken CPU zamanı aşırı olmaktadır. Aynı zamanda, 

demiryolu endüstrisinin oldukça rekabetçi işletme iklimleri göz önüne alınmakta, daha kısa karar 

aralıklarına ihtiyaç duyulmaktadır. Yapay Zeka (AI) alanı, geleneksel optimizasyon yaklaşımlarına umut 

vadetmekte olan alternatifler sunmaktadır. Bu çalışmada, Sinir ağları (ampirik tabanlı bir yaklaşım), tren 

formasyon problemi (TFP) için kısa zaman periyotlarında iyi çözümler elde etmek için incelenmektedir.  
 

2. MATERYAL VE METOD 
 

2.1. Çok Değişkenli Lineer Regresyon  

 

Çok değişkenli lineer regresyon yönteminde bağımlı değişkenler ile bağımsız değişkenler arasında bir ilişki 

kurulmaktadır. Bu şekilde regresyon denklemleri elde edilmektedir. Çok değişkenli lineer regresyon modeli için 

bir denklem oluşturulmaktadır. Çok değişkenli lineer regresyon modelleri Denklem 1’deki eşitlikle ifade 

edilmektedir. 

 

Değişken olarak Sirkeci (S), Haydarpaşa (H), Ankara (A), Marmaray (M), Mavi Tren (MT), Expres (E), Normal 

Yolcu (N), Yataklı (Y), YHT (YH), Uluslararası (U) tren cinslerindeki yolcu sayıları kullanılmaktadır. Çıktı değeri 

olarak, tren cinslerine göre yolcu km (KM) değerleri bulunmaktadır. 

 

                    (1)                                    

 

Bu eşitlikte, xi (i = 1, …, N) bağımsız değişkenleri, y bağımlı değişkeni, β regresyon katsayılarını ve ε 

hatayı temsil etmektedir. Çok değişkenli lineer regresyon yaklaşımı ile Matlab programında Tablo 1’de 

verilen 17 yıllık veri seti kullanılarak lineer regresyon modeli oluşturulmaktadır. Bu modelin formülünün 

katsayıları Matlab programında hesaplanmakta ve denklemler oluşturulmaktadır. Lineer modelin 

formülü Denklem 2’de verilmektedir. 

 

55443322110 ***** xxxxxy   …                                                       (2)    
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Lineer regresyon katsayıları Denklem 2’de yerine yazıldığında Denklem 3 elde edilmektedir.  

 

𝐾𝑀 = −7,0051 ∗ 104 − 6,9778 ∗ 𝑆 + 9,7411 ∗ 𝐻 + 0,7689 ∗ 𝐴 + 2.1258,𝑀 + 7,6144 ∗ 𝑀𝑇 +
2,4945 ∗ 𝐸 + 62,2787 ∗ 𝑁 − 779,0575 ∗ 𝑌 − 12,9582 ∗ 𝑌𝐻 − 270,2923 ∗ 𝑈        (3)  

2.2. Yapay Sinir Ağları 

YSA, insan vücudundaki sinir hücrelerinin çalışma mekanizmasına benzer bir şekilde çalışmaktadır. 

YSA, sinir sisteminin çalışma mekanizması temelinde geliştirilen bir yöntemdir. YSA nöronlardan 

meydana gelmektedir. Bu nöronlar birbirleriyle bağlanarak bir ağ sistemi oluşturmaktadır. Ağ içerisinde 

öğrenme işlemi gerçekleşmektedir. Öğrenme işlemi veri setindeki bağımsız değişkenlerin 

değerlendirilmesi ile yapılmaktadır. Böylece bağımsız değişkenler ile bağımlı değişkenler arasında nasıl 

bir ilişkinin olduğu tespit edilmektedir. YSA’daki bir nöronun genel denklemi Denklem 4’te 

gösterilmektedir. 

                  

                  (4)  

 

Denklem 4’te ‘a’ yapay nöronun sonucunu, ‘w’ nöronların ağırlık değerlerini, ‘p’ eski katmanlardan 

gelen girdileri, ‘f’ aktarım fonksiyonu, ‘b’ bias değerini, ‘s’ nöronların sayısını ve ‘r’ giriş numarasını 

temsil etmektedir (MATLAB). 

Modelde farklı algoritma talimatları kullanılmaktadır. Tahmin modelleri analiz edildiğinde; tanjant 

sigmoid transfer fonksiyonu kullanılmaktadır. Bu fonksiyonun formülü Denklem 5’te verilmektedir.  

 

(5) 

 

Yapay nöron ağlarının çalışma mekanizması Şekil 1'de 

gösterilmektedir. 

 
Şekil 1. Nöron Çalışma Mekanizması 

 

 

 

 

2.3. Bulgular 
TCDD‘nin yaptığı araştırmalarda tren cinslerine göre yolcu sayıları verileri bulunmaktadır. Bu 

araştırmaların sonucunda 17 yılda toplam 1329486x103 yolcu demiryollarını kullanmaktadır (Tablo 1). 
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Tablo 1. Tren cinslerine göre yolcu sayıları (103) 
Yıllar Sirkeci Haydarpaşa Ankara Marmaray Mavi Tren  Expres Normal Yolcu Yataklı YHT Uluslararası

2000 25193 19931 14660 0 1157 19928 2909 137 0 84

2001 20345 17056 14158 0 1044 20338 2777 125 0 139

2002 18825 14946 14407 0 906 20926 2526 142 0 135

2003 19652 14555 15088 0 1158 23485 2539 160 0 129

2004 21495 13792 15116 0 1221 22241 2464 124 0 116

2005 21442 16722 14118 0 1255 20175 2124 114 0 143

2006 21015 19196 13173 0 1516 20442 1670 122 0 182

2007 21943 22200 12162 0 1489 21387 1713 158 0 208

2008 22236 23829 9152 0 1377 20502 1692 144 0 255

2009 21105 25324 10824 0 1389 18224 1910 133 942 241

2010 22268 26409 11224 0 1024 19240 1719 139 1890 260

2011 23736 28987 6703 0 1102 21127 1232 127 2557 181

2012 24341 26020 0 0 958 14552 903 36 3350 124

2013 4868 12547 4343 3693 943 15130 579 32 4207 99

2014 0 0 11749 43651 989 15984 752 37 5086 156

2015 0 0 11082 60958 982 15652 777 41 5693 132

2016 0 0 5467 62612 605 13573 684 31 5898 168

Toplam 288464 281514 183426 170914 19115 322906 28970 1802 29623 2752

1329486Genel toplam  
Demiryollarını kullanan yolcuların hangi cins trenle yolculuk ettikleri Tablo 1’ de görülmektedir. Bu 

veriler bağımsız değişkenler olmaktadır. Toplamda 10 tane bağımsız değişken bulunmaktadır.          Bu 

veriler doğrultusunda yolcuların yıllara göre kilometre değerleri TCDD tarafından araştırmalar sonucu 

bulunmaktadır. Bulunan sonuçlar incelenmekte ve 17 yılda toplamda 237541x106 kilometre demiryolu 

gidilmektedir (Tablo 2). 

Tablo 2. Tren cinslerine göre yolcu kilometre değerleri (106) 

Yıl lar 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 genel  toplam

Toplam 85343 76322 5204 5878 5163 5036 5277 5553 5097 5374 5491 5882 4598 3777 4393 4828 4325 237541
 

 

Yapay sinir ağları ile elde edilen en iyi modelin hataların karelerinin ortalaması, modelin eğitim süreci 

ve korelasyon değeri sırasıyla Şekil 2, Şekil 3 ve Şekil 4 ‘te verilmektedir. 

 
Şekil 2. Hataların kareleri ortalaması 
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Şekil 3. Modelin eğitim süreci 

 

 
Şekil 4. Korelasyon grafiği 

 

Yapılan analizler sonucunda YSA ve regresyon modelleri birbirleriyle kıyaslanmaktadır. YSA ve 

regresyon modellerinin hataların kareleri ortalaması, ortalama yüzde hata ve korelasyon değerlerini 

gösteren tablo Tablo 4’te verilmektedir. 

 

Tablo 4. Modellerin Karşılaştırılması 

Modeller 

Hataların 

Karelerinin 

Ortalaması 

Yüzde 

Hataların 

Ortalaması (%) 

Korelasyon 

Değeri 

 

Yapay Sinir Ağları 

      

10569903,45 

         

23,33364815 

           

0,992014539 

Çok Değişkenli Lineer 

Regresyon 

 

149847278,9 

 

163,0756115 
 

            

0,865860348 
 

 

 

3. SONUÇ   
Yapılan analizler sonucunda YSA modelinde korelasyon katsayısı 0,99, yüzde hataların ortalaması 

%23,33,  hataların karelerinin ortalaması 10569903,45 değerlerine sahip olmaktadır. Çok değişkenli 

lineer regresyon modelinde ise korelasyon katsayısı 0,86, yüzde hataların ortalaması %163,08, hataların 
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karelerinin ortalaması 149847278,9 değerlerine sahip olmaktadır. Yapılan çalışmada YSA metodunun 

istatistiki yöntemlere göre daha iyi sonuçlar verdiği görülmektedir. 

YSA analizlerinde kullanılan transfer fonksiyonları arasında, tansig fonksiyonu daha elverişli 

olmaktadır. Tek gizli katman ve öğrenim algoritması Levenberg-Marquardt kullanılması sonuçları 

iyileştirmede etkili olmaktadır.  

4. TARTIŞMA 

Bu çalışma ile görülmektedir ki, demiryolu ağının planlanmasında yolcu parametrelerini belirlemek için 

YSA yöntemiyle uygun tahminler yapılabilmektedir. Demiryolu ağında kullanılması gereken vagon 

sayısı ve tren cinsleri bu yöntemle belirlenebilmektedir.   

KAYNAKLAR 

Cansız, Ö.F., Çalışıcı M., Miroğlu, M.M., 2009. Motorlu Araç kazalarında ölümcül yaralı kişilerin 

sayısını tahmin etmek için yapay sinir ağı kullanımı. World Scientific and Engineering Academy and 

Society (WSEAS), 136-142  

Cansız, Ö.F., Easa, S.M., 2011. 3D iki şeritli otoyolun yatay teğetlerinde çarpışmaları tahmin etmek için 

Yapay Sinir Ağı kullanma. Uluslararası Mühendislik ve Uygulamalı Bilimler Dergisi, 7(1): 47-56 

Cansız, Ö.F., 2011, Yapay bir sinir ağı tarafından oluşturulan ölümcül bir kaza modelini tahmin etmede  

iyileştirmeler. Simulation, 87 (6): 512-522.     

Çalışıcı M., Cansız, Ö.F., Erginer İ., Ünsalan K., 2017. Modifiye Bitümlü Karışımların Marshall Stabilite 

Değerlerinin Yapay Sinir Ağı Modeli ile Tahmin Edilmesi. 2. Uluslararası Mühendislik ve Tasarım 

Kongresi, 515-516. 

Martinelli, D.R., Teng H.,1996. Demiryolu işletmelerinin sinir ağları ile optimizasyonu. Ulaştırma 

Araştırmaları Bölüm C, 4(1): 33-49. 

Öztürk M., Cansız, Ö.F., Sevim, U.K., Bankir, B.M., 2018. Mlr & YSA Alkali aktif EAFS basınç 

dayanımı tahmini için yaklaşımlar. Computers and Concrete, 21: 5.     

Yılmazkaya E., Dağdelenler G., Özçelik Y., Sönmez H., 2018. Yapay sinir ağı ve regresyon 

modellerini kullanarak mono-tel kesme makinası performans parametrelerinin tahmini. Engineering 

Geology, 239: 96-108.  

   
  



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                          2436 

 

 

Aydın köyü (Şuhut-Afyonkarahisar) ve civarındaki su kaynaklarının kullanılabilirliği 

 

Fatma Aksever1*, Ayşen Davraz1, Simge Varol2 

 
*1Süleyman Demirel Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü, Isparta, Türkiye 

2Süleyman Demirel Üniversitesi, Su Enstitüsü, Isparta, Türkiye 

 

*fatmaaksever@sdu.edu.tr 

 

Özet 

Doğal su kaynakları kırsal alanlara yerleşimde daima etkin bir unsur olmuştur. Su kaynaklarının varlığı yöre 

insanının geçim kaynaklarını ve yaşam standartlarını denetler. Ancak, bu kaynakların etkin ve bilinçli 

kullanılabilmesi miktar ve kimyasal özelliklerinin bilinmesine bağlıdır. Bu özelliklerin tespiti su kaynaklarının 

sürdürülebilirliği ve korunması için de önemlidir. Bu çalışmanın amacı doğal su kaynaklarının oldukça fazla 

olduğu Aydın köyü (Şuhut-Afyonkarahisar) ve civarında su kaynaklarının miktar ve kalite incelemelerinin 

yapılarak sürdürülebilir kullanımına yönelik önerilerin geliştirilmesidir. 

Çalışma alanı Şuhut ilçesinin güneybatısında yer alan Aydın köyü ve civarını kapsamaktadır. İnceleme alanında 

küçük/büyük debili çok sayıda doğal su kaynakları mevcuttur. Bu kaynaklar volkanik kökenli kayaçlar ve kırıntılı 

kireçtaşlarından oluşan Kumalar formasyonundan boşalmaktadır. Kaynakların büyük bir çoğunluğu Aydın 

göletini beslemektedir. Bölgede Aydın göletine ulaşmayan Harman, Bezeme, Camili, Aydın ve Sanlı 

kaynaklarında Eylül 2017-Eylül 2018 tarihleri arasında 1 yıl süreyle periyodik aylık debi ölçümleri yapılmıştır. 

Kaynaklarda ölçülen aylık ortalama debi miktarları 0.01-0.97 l/s arasında değişmektedir. Kaynak debileri kurak 

dönemde azalırken, yağışlı mevsimde artış göstermektedir. Kaynakların tamamında mevsime bağlı dalgalanmalar 

görülmesine rağmen su yılının başlangıcı olarak kabul edilen Eylül ayında 2017 ve 2018 yıllarında aynı debi 

değerleri ölçülmüştür. Bu durum beslenme koşullarının değişmediğini göstermektedir.  

Söz konusu kaynakların kalitesinin tespiti için kurak ve yağışlı dönemleri temsil edecek şekilde Eylül-2017 ve 

Nisan-2018 aylarında su örnekleri alınmıştır. Su örnekleri üzerinde fiziksel parametreler, major anyon, katyon ve 

iz element analizleri yapılmıştır. Örneklerin tamamı her iki dönem içinde fiziksel parametreler, major anyon ve 

katyon analizleri açısından TS-266 ve WHO içme suyu standartlarına uygundur. Ancak, bütün örneklerin As 

içeriği 20.5-42 µg/l arasında olup içme suyu standartlarının üzerindedir. Sanlı kaynağında ise As yanı sıra Mn ve 

Zn konsantrasyonları da içme suyu için verilen limit değerleri aşmaktadır. Bu iz elementlerdeki artışlar su 

kaynaklarının irtibatlı olduğu kayalar ile etkileşiminden kaynaklanmaktadır. Bu nedenle kaynakların hiçbiri içme 

suyu, kullanım suyu ve hayvancılıkta kullanılmamalıdır. Kaynak sularının sulama suyu olarak ise kontrollü 

kullanımı gereklidir.  

Anahtar Kelimeler:Su kaynakları, debi, kalite, kullanım, Aydın köyü (Şuhut) 

 

1. GİRİŞ 

Çalışma alanı Afyonkarahisar iline bağlı Şuhut ilçesinin kuzeybatısında bulunan Aydın köyü ve civarını 

kapsamaktadır (Şekil 1). Çalışma alanında Kumalar formasyonundan boşalan küçük/büyük debili çok sayıda su 

kaynağı bulunmaktadır. Bu çalışmanın amacı, Aydın köyü su kaynaklarının optimum ve sürdürülebilir 

kullanımının sağlanabilmesi için gerekli jeolojik, hidrolojik, hidrojeolojik ve hidrojeokimyasal araştırmaların 

yapılmasıdır. 

 

mailto:*fatmaaksever@sdu.edu.tr
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Şekil 1. Çalışma alanı yer bulduru haritası 

 

2. MATERYAL VE METOD 

Çalışma alanında su kaynaklarının pH, elektriksel iletkenlik (EC), toplam çözünmüş katı madde (TDS) ve sıcaklık 

(T oC) parametreleri Hach Lange marka HQ40D model portatif çoklu ölçüm cihazı ile saha çalışmaları sırasında 

ölçülmüştür. Suların majör element ve nitrat (NO3), nitrit (NO2) amonyak (NH4) analizleri Hacettepe Üniversitesi 

Su Kimyası ve Çevresel Trityum laboratuvarında yapılmıştır. Kimyasal analizlerde APHA (American Public 

Health Association), AWWA (American Water Work Association) ve WPCF (Water Pollution Control 

Federation) tarafından hazırlanan Standard Methods For the Examination of Water and Waste Water test 

standartları uygulanmıştır. Ağır metal analizleri ise Canada Bureau Veritas Mineral Laboratories (Acme Analitik 

Laboratuvarı), Inductively Coupled Plasma – Mass Spectrometer (ICP-MS) cihazı ile belirlenmiştir. Suların 

kimyasal olarak değerlendirilmesinde AquaChem 3.0 yazılım programı kullanılarak değerlendirilmiş ve Piper 

(1944), Gibbs (1970), Schoeller içilebilirlik, ABD Tuzluluk Laboratuvarı (Richard 1954) ve Wilcox (1955) 

diyagramları ile yorumlanmıştır (Tablo 1). Ayrıca su kaynaklarında Eylül 2017-Eylül 2018 tarihleri arasında 

periyodik olarak debi ölçümleri yapılmıştır. 

 

3. JEOLOJİ 

Çalışma alanında Orta Miyosen ile Üst Miyosen-Pliyosen yaş aralığında oluşmuş Şuhut Grubu kaya birimleri örtü 

kaya şeklinde yer almaktadır (Şekil 2). Volkanik kökenli kayaçlar ile kırıntılı kireçtaşlarından meydana gelen Orta 

Miyosen yaşlı Kumalar formasyonu (Tmplk), çalışma alanının batısında oldukça geniş yayılıma sahiptir. Gri, bej, 

siyahımsı, açık pembe ve yeşil renkli, genellikle masif tüf, tüf breşi, aglomera gibi piroklastikler ile sarı bej, yeşil, 

gri renkli, ince-kalın tabakalanmalı, yer yer çakıl mercekleri içeren kumtaşı, kiltaşı, marn ve kireçtaşlarından 

oluşan Kumalar formasyonu, Üst Miyosen-Pliyosen yaşlı Kuzbaşı ve Volkanit olmak üzere 2 üyeye ayrılmaktadır. 

Çalışma alanında dar alanlarda yayılım sunan ve karasal ortamlarda çökelmiş Volkanit üyesi (Tmplkv), siyah, 

koyu yeşil, pembe, boz, gri renkli volkan konileri ve lav akıntıları ile koyu gri, siyah renkli volkanik dayklar 

şeklindedir. Lav akıntıları, çoğunlukla tüfler üzerinde görülür ve taban seviyeleri cürufumsu, boşluklu ve yer yer 

soğuma yüzeylidir. Volkanik dayklar ise koyu gri, siyah renklidir ve genellikle tüf ve çökel kayaları, nadiren 

ofiyolitleri keser. Birim yanal ve düşey olarak Karataş formasyonuna (Tplk) geçiş yapar ve kalınlığı 200-1200 m 

arasındadır. Açık gri, bej renkli, ince-orta tabakalanmalı marn ve yeşil kiltaşı ile başlayan Üst Miyosen-Pliyosen 

yaşlı Karataş formasyonu, çakıltaşı, kiltaşı, silttaşına geçiş gösterir. Bu seviye üzerine sarı, bej renkli, ince-orta 

tabakalanmalı, gastrapoda ve lamellibranch içeren kireçtaşları gelir. Aralarında kiltaşı ve marn seviyeleri bulunur. 

Formasyon, bol gastrapodalı, sarı, gri renkli kireçtaşları ile son bulur. Formasyonun kalınlığı, 50-200 m arasında 

değişmektedir. Trakit ve trakibazaltlardan oluşan Üst Miyosen-Pliyosen yaşlı Kocatepe Trakiti (Tmak) genel 
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olarak türdeş volkaniklastiklerin yanında/üzerinde yer almaktadır. Nehir yataklarında, düzlüklerde ve ovada çakıl, 

kum ve çamur birikintileri şeklinde gözlenen Kuvaterner yaşlı alüvyon ise tüm birimleri uyumsuz olarak 

örtmektedir (Öztürk ve Öztürk, 1989; Öcal ve Göktaş, 2011; Balcı, 2011). 

 

 
Şekil 2. Çalışma alanının jeoloji haritası (Balcı, 2011) 

 

4.HİDROJEOLOJİ 

Çalışma alanının doğusunda geniş yayılıma sahip olan ve Şuhut ovasını oluşturan Kuvaterner yaşlı alüvyon "taneli 

akifer" olarak tanımlanmıştır. Volkanit malzemelerden oluşan Kumalar formasyonu, Volkanit üyesi ve Kocatepe 

trakiti yarı geçirimli özelliklerinden dolayı "akitard ortam" olarak nitelendirilmiştir. Birimler içerisinde bulunan 

trakiandezitler ve bazaltlar bol kırık ve çatlaklı yapılarının yanısıra gözenekli yapıya sahip olmaları nedeniyle 

geçirimli özelliğe sahiptir. Bazalt akıntılarının yayılımları genelde fazla olmakla beraber kalınlıkları azdır. Andezit 

ve bazaltlarda püskürmeyi izleyen soğuma evresinde oluşmuş soğuma çatlakları ve bundan sonra gelişmiş tektonik 

olaylarla oluşmuş ikincil gözeneklilik geçirimliliğin giderek artmasına neden olmuştur. Ancak, andezitlerin 

kimyasal olaylar sonucu kile dönüşmesi ile yer yer geçirimsiz seviyeler de oluşmuştur (Afşin, 1991). Karataş 

formasyonu içerisinde bulunan çakıltaşı, kumtaşı ve kireçtaşı seviyelerinde kırılgan, kıvrımlı ve çatlaklı 

yapılarından dolayı ikincil porozite gelişmiştir. Ancak, kiltaşı, silttaşı ve marnlı seviyeler geçirimsiz özellik 

taşımaktadır. Bu nedenle Karataş formasyonu "akifüj ortam" olarak değerlendirilmiştir. 

 

5. HİDROLOJİ 

Çalışma alanının en önemli yüzeysel akışı Şuhut çayıdır. Şuhut çayı çalışma alanının kuzeybatısında Sinir dere, 

kuzeyinde Ulu dere şeklindeki yan kolların birleşmesi ile başlayarak Şuhut ovasına doğru akmaktadır. Çayın akım 

yönü kuzeybatıdan güneydoğuya doğru uzanmaktadır. Çay, Şuhut ovasında birçok kola ayrılarak küçük dereleri 

oluşturmaktadır. Çalışma alanının güneybatısından doğan ve Tekkeköy, Kavaklı ve Aydın köylerinde de akış 

gösteren Karağıl deresi üzerinde ve Aydın köyünün doğusunda Aydın göleti bulunmaktadır. Sulama amaçlı olarak 

yapılan göletin göl alanı 20 km2 ve depolama hacmi ise 1.92 hm3'dür (DSİ, 2018). Çalışma alanının doğusunda 

bulunan Aydın köyü civarında doğal boşalıma sahip çok sayıda su kaynağı mevcuttur. Bölgede Aydın göletine 
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ulaşmayan Harman, Bezeme, Camili, Aydın ve Sanlı kaynaklarında volkanik kökenli kayaçlar ve kırıntılı 

kireçtaşlarından oluşan Kumalar formasyonundan boşalmaktadır. Kaynaklar genellikle volkanit üyesi ve 

alüvyonun Kumalar formasyonu ile olan dokanaklarından boşalmaktadır (Şekil 3). 

 

 
Şekil 3. Çalışma alanında bulunan su kaynaklarına ait jeolojik kesit 

 
Söz konusu kaynaklarda Eylül 2017-Eylül 2018 tarihleri arasında 1 yıl süreyle periyodik aylık debi ölçümleri 

yapılmıştır. Kaynaklarda ölçülen aylık ortalama debi miktarları 0.01-0.97 l/s arasında değişmektedir. Debisi 0.46 

ile 0.97 l/s arasında yıllık değişim gösteren Aydın kaynağı çalışma alanının en verimli kaynağıdır (Tablo 1). 

Kaynak debileri kurak dönemde azalırken, yağışlı mevsimde artış göstermektedir. Kaynakların tamamında 

mevsime bağlı dalgalanmalar görülmesine rağmen su yılının başlangıcı olarak kabul edilen Eylül ayında 2017 ve 

2018 yıllarında aynı debi değerleri ölçülmüştür (Şekil 4). Bu durum beslenme koşullarının değişmediğini 

göstermektedir. 

 

Tablo 1. Çalışma alanındaki su kaynaklarına ait debi ölçümleri (l/s) 
2017-2018 

(Debi-l/s) 
Eylül Ekim Kasım Aralık Ocak Şubat Mart Nisan Mayıs Haziran Temmuz Ağustos Eylül 

1 
Camili 

Kaynağı 
0.01 0.01 0.02 0.02 0 0.01 0.03 0.01 0.01 0.03 0.01 0.01 0.01 

2 
Aydın 

Kaynağı 
0.46 0.76 0.91 0.9 0.86 0.84 0.90 0.84 0.84 0.96 0.93 0.93 0.97 

3 
Harman 

Kaynağı 
0.05 0.04 0.06 0.06 0.06 0.07 0.11 0.09 0.11 0.12 0.06 0.06 0.06 

5 
Bezeme 

Kaynağı 
0.01 0.01 0.04 0.04 0.04 0.04 0.07 0.04 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 

4 
Sanlı 

Kaynağı 
0.19 0.19 0.22 0.22 0.22 0.2 0.20 0.21 0.22 0.25 0.27 0.26 0.29 
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Şekil 4. Çalışma alanındaki su kaynakların debi değişim grafiği 

 

 

6. HİDROJEOKİMYA 

Çalışma alanındaki su kaynaklarının hidrojeokimyasal özelliklerinin belirlenmesi için Eylül-2017 ve Nisan-2018 

dönemlerinde 5 adet su örneği alınmıştır. Su örneklerinde pH 5.85-7.91, sıcaklık 10.1-22.7 oC, TDS 40-380 mg/l, 

EC 80-770 µS/cm ve sertlik değerleri ise 2.63-24.17 oF arasında değişmektedir. Su kaynaklarına ait 

hidrojeokimyasal özellikler 2 dönem ortalaması şeklinde Tablo 2’de verilmiştir. 

Tablo 2. Çalışma alanındaki su kaynaklarının hidrojeokimyasal özellikleri 

    1 2 3 4 5  

İÇME SUYU 

STANDARTLARI     

Camili 

kaynağı 

Aydın 

kaynağı 

Harman 

kaynağı 

Sanlı 

kaynağı 

Bezeme 

kaynağı 

Koordinat 

X (D) 36S274677 37S279001 36S280061 36S280208 36S280210 

Y (K) 4260675 4264003 4265461 4264942 4264947 TS 266 WHO 

Z (m) 1571 1247 1215 1205 1210 2005 2011 

Fiziksel Parametreler 

pH   6.9 5.95 6.92 6.92 6.98 6-9.5 6-8.5 

T oC 10.7 13.5 14.2 14.7 14.9     

EC µs/cm 170 360 320 250 260 2500  

TDS mg/l 80 180 170 120 130  1000 

Sertlik Fo 4.48 11.41 4.81 7.92 7.97     

Kimyasal Parametreler 

Na  mg/l 4.06 21.93 5.33 12.86 5.42 200 200 

K  mg/l 3.71 4.68 2.09 6.86 2.15  3000 

Mg mg/l 3.47 8.21 2.53 6.35 2.94   

Ca mg/l 12.25 32.22 15.12 21.27 15.43   

Cl  mg/l 1.26 4.91 2.23 3.27 2.52 250 250 

SO4 mg/l 10.91 119.40 6.43 45.63 6.75 250 500 

HCO3 mg/l 43.57 27.23 54.46 70.80 54.81     

Azot türevleri 

NO3 mg/l 6.02 1.21 2.99 0.00 0.00 50 50 

NO2 mg/l 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 3 

NH4 mg/l 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 - 

Ağır Metaller  

Ag ppb <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.06 200 - 

Al ppb 13 97 5 1 2 - 200 

As ppb 14.1 20.7 19.6 39.1 20.4 10 10 

B ppb 25 22 18 44 17 1000 2400 

Ba ppb 8.38 2.56 30.57 31.14 3.57 700 - 

Cd ppb <0.05 <0.05 <0.05 <0.05 <0.06 5 3 

Cr ppb 2.20 0.90 1.30 1.00 1.00 50 50 

Cu ppb 0.4 1.7 1.9 0.6 0.9 2000 2000 

Fe ppb <10 <10 <10 3575 <10 300 - 

Hg ppb <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 <0.1 1 6 

Mn ppb 0.54 12.23 8.73 500.17 9.54 50 400 

Ni ppb <0.2 3.0 0.4 8.0 5.4 20 70 

Pb ppb <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 <0.2 25 10 

Se ppb <0.5 8.7 <0.5 <0.5 <0.5 10 40 

U ppb 0.71 <0.02 0.16 <0.02 <0.02 - 30 

Zn ppb 40.4 42.0 62.1 84.8 64.8 - - 

Piper (1944) diyagramına göre su kaynaklarında belirlenen baskın su tipleri CaMgHCO3, CaNaHCO3 ve 

CaNaSO4'dır. Sulardaki Na ve SO4 iyonlarının artışı, Kumalar formasyonuna ait volkanik kökenli kayalar ile 

ilişkili olarak kaya-su etkileşiminden kaynaklanmaktadır. Gibbs (1970) diyagramına göre ise inceleme alanındaki 

sular “Kayaç Baskın” bölgede yer almaktadır. Su örneklerinin içme suyu olarak kullanılabilirliğinin tespiti 

amacıyla suların fiziksel parametreleri, majör anyon- katyon konsantrasyonları, azot türevleri ve ağır metal analiz 

sonuçları Türk İçme Suyu (TS-266) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) standartlarının müsaade edilen maksimum 

sınır değerleri ile karşılaştırılmıştır (Tablo 2). Çalışma alanındaki su kaynakları fiziksel ve kimyasal açıdan 

kullanıma uygundur. Schoeller içilebilirlik diyagramında elektriksel iletkenlik, sertlik, Na, Cl ve SO4 değerlerine 

göre değerlendirme yapılmaktadır ve bu diyagrama göre çalışma alanındaki su kaynakları "çok iyi kaliteli sular" 

sınıfında yer almaktadır (Şekil 7). Kaynakların sulamada kullanılabilirliğinin belirlendiği ABD Tuzluluk 

diyagramına (Richard, 1954) göre Aydın köyü su kaynakları genel olarak C2S1 (orta tuzluluk-düşük sodyum) 
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sınıfında yer almaktadır. Camili kaynak suyu düşük EC ve iyon konsantrasyonu ile C1S1 (düşük tuzluluk-düşük 

sodyum) sınıfında yer almaktadır (Şekil 8). Wilcox (1955) diyagramına göre ise kaynaklar ‘çok iyi kullanılabilir’ 

sular sınıfındadır (Şekil 9). Kaynak sularında kirliliğin tespiti için yapılan ağır metal analiz sonuçlarına göre As, 

Fe ve Mn konsantrasyonlarının bazı lokasyonlarda sınır değerleri aştığı belirlenmiştir. Noktasal olan söz konusu 

kirliliğe sebep olan elementlerdeki artış kaya su etkileşimi ile ilişkilidir. CaNaSO4 su tipine sahip Sanlı su 

kaynağında ağır metal kirliliğinin yanısıra kükürt içeriği de yüksektir. İnceleme alanındaki su kaynaklarının içme 

suyu olarak kullanılmaması gerekmektedir. 

 

Şekil 5. Piper diyagramı     Şekil 6. Gibbs diyagramı 

 

 

Şekil 7. Schoeller içilebilirlik 

diyagramı 

 

 

 

 

 

Şekil 8. ABD Tuzluluk 

Laboratuarı diyagramı 

 

 

 

 

Şekil 9. Wilcox diyagramı 
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7. SONUÇ  

Aydın köyü ve çevresi su kaynakları açısından önemli bir bölgedir. Çalışmada Eylül 2017-Eylül 2018 tarihleri 

arasında yapılan periyodik ölçümlerde kaynak sularının debi değerlerinin mevsimsel koşullara bağlı olarak 

değiştiği tespit edilmiştir. Çalışma alanında bulunan 5 adet su kaynağından Eylül-2017 ve Nisan-2018 

dönemlerinde su örnekleri alınmıştır. Örneklerin major iyon ve fiziksel parametreler açısından içme suyu olarak 

kullanıma uygun olduğu görülmüştür. Ancak, As, Mn ve Zn içeriklerinin içme suyu standart değerlerini aştığı 

tespit edilmiştir. Bölgedeki kaynak suları sulama suyu olarak kullanıma uygundur. Bölgedeki su kaynaklarından 

optimum kullanımın ve sürdürülebilirliğin sağlanabilmesi için, etkin ve detaylı çalışmaların periyodik olarak 

yapılması gerekmektedir. 
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Abstract 

This paper presents a numerical study of heat transfer rate and flow characteristics with submerged multiple water 

jet arrays on high heat flux surfaces. The impingement plate is remained under constant heat flux of 270 W/cm2 

and all other walls were assumed as adiabatic. The inlet velocity of water is changed from 3 m/s to 16 m/s and 

water temperature is fixed to 293 K. Jet-to-plate distances are ranged from 1 mm to 7 mm. The water is impinging 

on a square plate which has dimensions of 35 mm x 35 mm, while passing through 25 circular jets with 1 mm 

diameter. The effects of jet velocity and jet-to-plate distance on heat transfer and flow characteristics have been 

investigated. It was observed that with decrease of jet-to-plate distance the heat transfer rate increases. In addition, 

with an increase of the jet velocity the heat transfer rate also increases. 

Keywords: Multiple jet arrays, Submerged, Heat transfer, Impingement, High Heat Flux 

 

1. INTRODUCTION 

While developing electronic devices, demand for high performance from them brings some difficulties on their 

design. Performance of electronic devices depends on their working temperatures so, they produce a very high 

heat load, and if this heat can not be cooled immediately the device performance will be reduced and it can be 

even malfunction. There are some investigations in the literature about cooling of electronic devices. 

Tsusekane and Taria (2007) investigated optimum design and performance parameters of a compact heat sink for 

cooling  of microchip lasers that have high-power diode edge pumped with using water impingement jets. Lienhard 

V. and Hadeler (1999) demonstrated experimentally the cooling capacity of liquid jet impingement array on a high 

heat flux surface. Michna et al. (2009) showed pressure drop and impingement zone heat transfer coefficient trends 

of single-phase microscale impinging jets experimentally. In 2011 Tie et al. (2011) represented the influence of 

submerged water jet arrays on heat transfer from hot surfaces. 

In this study, our aim is to show influences of jet inlet velocity and jet-to-plate distance on heat transfer coefficient 

and flow characteristics of high heat flux surfaces.   

 

2. MATERIALS AND METHODS 

The commercial FloEFD CFD code was used in this study. The 3-D model is shown in Fig. 1, which was used as 

the computational domain. Water inlets and outlets are also shown on this model. There are 25 equal jets, and each 

one has a 1 mm diameter in square configuration. Jet-to-jet distances are equal to each other and 7 mm as vertical 

and horizontal. Jet-to-plate distance is indicated by capital letter of H and varied from 1 to 7 mm. The impingement 

plate is square, with dimensions of 35 mm x 35 mm. In Fig. 2, the mesh structure is shown in the y-z axis.  
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Figure 1. 3-D model, top view and side view of the investigated geometry 

 

 

Figure 2. y-z axis mesh structure 
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2.1 Governing Equations and Boundary Conditions 

The governing equations used in the simulation of the three-dimensional, steady, turbulent, incompressible 

problem are shown in this part of the study. Water enters the system passing through in 25 jets at a steady velocity 

for each case. Water inlet temperature is constant and 293 K. Water exits from two outlets which are at atmospheric 

pressure as 1 bar, and all walls are assumed as adiabatic, except of the impingement plate. The impingement plate 

is kept at a constant heat flux of 270 W/cm2 for each case. The heat transfer mechanism is assumed as forced 

convection, hence, radiation and gravitational effects are neglected. 

 

The Lam-Bremhorst k-ε turbulence model was employed for the solution of the turbulent quantities. The three-

dimensional turbulent mass, momentum and energy conservation equations for forced convection flow of water 

are given as follows (Tamer C et al., 2018),  

 
𝜕𝑈𝑖
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The turbulence kinetic viscosity is given below; 

 

𝜇𝑡 = 𝑓𝜇𝐶𝜇𝜌
𝑘2

                                                                                       (6) 

 

 

 

The wall damping functions are unity for the standard model. C1ε, C2ε and Cµ are constant coefficients of the k-ε 

model. In addition, σk and σε are the turbulent Prandtl numbers of k and ε, respectively. Experimental coefficients 

used in the equations are given below. (Tamer C et al., 2018) 

 

𝜎𝑘 = 1,00; 𝜎 = 1,314; 𝐶1 = 1,44; 𝐶2 = 1,92; 𝐶𝜇 = 0,09    (7) 

  

The turbulent mass, momentum and energy conservation equations for water in the computational domain are 

shown above. All walls of the pattern except of impingement plate were modelled as adiabatic. Thus, the 

temperature gradient at these walls are zero and no heat transfer occurs at these walls. At impingement wall surface 

the velocity was zero, due to the non-slip wall boundary condition.  
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3. RESULTS  

To avoid unnecessary computing times and determine the optimum cell structure, we repeated the solutions with 

different cell structures and obtained the optimum cell structure to use in the study. Fig 3. shows values of heat 

transfer coefficient with respect to cell structures at different inlet velocities. Table 1. demonstrates details of cell 

structures indicated as numbers of 1 to 9. 
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Figure 3. Independence from cell structure 

 

Table 1. Number of Cells 

Number x y z 

1 50 10 50 

2 70 15 70 

3 90 20 90 

4 110 25 110 

5 130 30 130 

6 150 35 150 

7 160 35 160 

8 170 35 170 

9 170 40 170 

 

According to the results of the mesh independency study the distribution represented by the number 7 was chosen. 

Hence, all the remaining simulations were performed at x=160, y=35 and z= 160 cell numbers. 
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Fig. 4 shows a comparison between an experimental study (Peng Tie et al., 2011) from the literature and the present 

numerical study. There are only small differences between the two lines of the variations of the heat transfer 

coefficient with jet velocity, and errors range between 0.5% to 7%. 
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Figure 4. Comparison between numerical and experimental results 

 

Fig. 5 shows effects of jet-to-plate distance on the heat transfer coefficient. Jet-to-plate distances are indicated as 

H and varied from 1 mm to 7 mm. 
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Figure 5. Effect of velocity and jet-to-plate distances on the heat transfer coefficient 

 

With increase in the jet velocity, the heat transfer coefficient increases monotonously. On the other hand, when 

the jet-to-plate distance increases the heat transfer reduces. However, this reduction in heat transfer becomes quite 

small in the range of 4 ≤ H ≤ 7. 
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Velocity profiles for H=1mm and H=7mm at an inlet velocity of 10 m/s are demonstrated in Fig. 6a and Fig. 6b, 

respectively. From these velocity vector distributions, one can see clearly the effects of jet-to-plate distances. The 

larger this distance the smaller the impact of the impingement. The jets loose their impingement energy at the 

impingement point. In addition, more recirculations occur in the flow field. 

 

 

 
 

(a) 

 

   

 

 

 

 

 

(b) 

Figure 6. Velocity profiles at different jet-to-plate distances 

 

At the same velocity of 10 m/s, the temperature distributions on the impingement plate for H=1 mm and H=7 mm 

are shown in Fig. 7a and 7b, respectively. Temperatures are in terms of Kelvin (K) and it’s scale are ranged from 

290 to 500 K. 

 

      

(a)                                                       (b) 

Figure 7. Temperature distributions on the impingement plate for (a) H=1 mm and (b) H=7 mm 
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From the above temperature distributions one can see that the impingement plate surface temperature drops to safe 

temperature limits with a small jet-to-plate distance of H=1 mm. With H=1 mm it is possible to obtain safe 

operating temperatures for electronic components.  

 

4. CONCLUSIONS 

In this study, the main goal was to investigate the effects of inlet velocity and jet-to-plate distances on the heat 

transfer coefficient and flow characteristics. In this sense, simulations have been performed at different jet inlet 

velocities at constant water temperature of 293 K. Jet inlet velocities and jet-to-plate distances were changed 

between 3 to 16 m/s and 1 to 7 mm, respectively. The impingement plate was kept at a constant heat flux of 270 

W/cm2, and all other walls were assumed as adiabatic.  

Under these conditions, it was observed that with the increase of the jet inlet velocity, the heat transfer coefficients 

increases. This is due to the high turbulence occurring on the plate because of the impingement velocity. On the 

other hand, with increase of the jet-to-plate distance, the heat transfer coefficients decrease. This is due to 

decreasing and low impingement velocity on the impingement plate. 

The findings of this study showed that submerged water jet impingement systems can be useful for electronics 

cooling in micro design conditions.  
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Özet 

Selüloz, yıllık biyokütle üretiminin yaklaşık 1.5 trilyon tonunu temsil eden dünyada en yüksek oranda bulunan 

biyopolimerlerden biridir. Selüloz, pamuk, ağaç, kenevir ve diğer bitki bazlı materyallerde bulunur ve bitki 

yapılarında baskın takviye fazı görevi görür. Bitkilerden elde edilen yeşil liflerin, hemiselüloza ve lignin içeriğine 

ek olarak yüksek selülozdan oluşan optimum kimyasal bileşimden dolayı iyi gerilme özelliklerine sahip oldukları 

bilinmektedir. Bitki bazlı biyokütle ve lignoselülozik materyaller şu anda farklı boyutlardaki liflerin veya dolgu 

maddelerinin üretimi için en uygun ve ucuz materyallerdir. Lignoselülozik kaynakları oluşturan gerek iğne 

yapraklı ve geniş yapraklı orman ağaçlarının, gerekse yıllık bitkilerin, lignoselülozik materyallerinin %30-95’ini 

selüloz, %2-50’sini hemiselüloz ve %9-49’ni lignin içermektedir. Bu çalışmada atık olarak değerlendirilen çınar 

ağacı yaprağından selüloz elde etmek amacıyla nitrik asit yöntemini klasik ekstraksiyon ve soxhlet ekstraksiyonu 

olarak iki farklı yöntem kullanılmıştır. Uygulanan yöntemler selüloz verimi açısından karşılaştırılmıştır. Soxhlet 

ekstraksiyonu ile elde edilen selüloz miktarının daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Selülozun taramalı elektron 

mikroskobu (SEM) ile görüntüleri alınarak yapısal ve morfolojik karakterizasyon özellikleri incelendiğinde 

mikrofibrillerden oluşan bir yapıya sahip olduğu görülmüştür. Elde edilen tüm selülozlarda az da olsa lignin 

kalıntılarının olduğu görülmektedir. Yapılan çalışmayla biyolojik atık olan yaprak, doğaya tekrar kazandırılarak 

endüstriyel, medikal ve sağlık alanında yapılacak çeşitli polimerizasyonlar ile kompozit malzemelerin yapımında 

kullanılacaktır. 

Anahtar Kelimeler: Selüloz, Soxhlet, Mikrofibril 

 

4. GİRİŞ 

 

Selüloz, hayvanlarda ve bitkilerde yapısal bir rolü olan bir polisakarittir (bir karbonhidrat formu). Bitkilerde, 

selüloz, hücrelere sertlik veren bileşiktir. Her bir selüloz molekülü arasındaki bağlar çok güçlüdür, bu da selülozu 

yıkmak için çok zor hale getirir. Dünyada çok fazla bitki olduğu için (tüm çiçekler, ağaçlar, yabani otlar, otlar, 

sarmaşıklar ve çalılar gibi), her bitkinin her hücresinde bulunan selüloz, yeryüzündeki en bol organik bileşiktir. 

Selüloz bitki hücre duvarının ana yapısal bileşenini oluşturur ve sıklıkla kağıt, tekstil ve kâğıt kili üretiminde 

kullanılır (Gandini, 2008; Huber vd., 2012; Klemm vd, 2005). Bazı okyanus hayvanları (tunikler) tarafından da 

biyosentez yapabilen selüloza astunicin denir (Zhao ve Li, 2014). Kaynak ne olursa olsun, selüloz aynı kimyasal 

bileşime sahiptir, ancak farklı bir yapısal organizasyona ve dolayısıyla farklı fiziksel özelliklere sahip olabilir 

(Brown, 1886; Ross vd, 1991). 

Bitki selülozu, yapısında hemiselüloz ve lignin içeren bir biyopolimerdir. Bitki kaynağına bağlı olarak, 

ekstraksiyon prosesi, çevreye zararlı olan ve yüksek maliyetli olan korozif kimyasallar gerektirebilir (Vasconcelos 

vd., 2017) Hemiselüloz ve lignin doğada hem amorf polimerler olmasına rağmen, selüloz bir yarı kristalli 

polimerdir. Karbohidrat grupları ve ester tipi (lignin hidroksil grubu ile hemiselülozdaki uranik asitin karboksili 

arasındaki bağlantı) ve eter tipi (lignin hidroksilleri arasındaki bağlantı) arasında iki farklı bağ türü vardır. 

karbonhidratlar. Birinci bağlantı, ikinci bağlantıya kıyasla çok zayıf bir alkali dirence sahiptir (Wong vd.,2009). 

Araştırmacılar arasında doğal lifler ile ilgili çalışmalar, son birkaç yılda, özellikle kompozit malzemelerdeki 

takviye dolgu maddesi olarak artmıştır(Ku vd.,2011; Takagi ve Asano, 2008; Takagi ve Ichihara,2004; Then vd., 
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2014a; Then vd.,2014b)  Doğal lifler, tekstil, kağıt imalatı, inşaat mühendisliği ve biyoenerji alanlarında, daha 

düşük yoğunluk, daha fazla deforme olabilirlik, kullanılabilirlik, düşük maliyet, yenilenebilirlik, 

biyobozunabilirlik ve insan yapımı elyaflara kıyasla daha düşük aşınma gibi cazip özellikleri nedeniyle yaygın 

olarak kullanılmaktadır (Kalia vd.,2009; Reddy ve Yang, 2009). Doğada bulunan selüloz ile ilgili yapılan 

çalışmalarda Lijun ve arkadaşları (2014),  Broussonetia papyrifera (L.) Vent (BP) bitkisinden elde edilen doğal 

selüloz lifleri sistematik olarak incelenmişlerdir. Bu çalışmada doğal selüloz BP lifleri tekstil uygulamaları için 

uygunluğu açısından araştırılmışlardır. Elyaflar, kimyasal ve mikrodalga destekli yöntemlerle BP bastından 

ekstrakte edilip ve daha sonra elde edilen liflerin morfolojisi ve BP bastının tümü karakterize etmişlerdir. 

Ekstraksiyon yöntemi açısından, mikro-destekli prosedür, yüksek verimli ve düşük maliyetli bir yaklaşım olarak 

önerilmişler ve BP bastındaki selüloz olmayan içerikler, zamk giderme işleminden sonra etkili bir şekilde 

uzaklaştırılmıştır. BP lifleri, kırılganlıkta yüksek mukavemet ve uzama ile, kristallilik ve nem emiliminde pamuk 

ve keten ile karşılaştırılabilmişlerdir. Tüm bu sonuçlar, BP fiberlerinin, geleneksel doğal selüloz lifleri (ör., Pamuk 

ve keten) ile benzer özelliklere sahip olduğunu göstermiştir. 

İlk kez, sorgum yaprakları ve sapları kompozit, tekstil ve diğer yüksek değerli lifli uygulamalara uygun özelliklere 

sahip doğal selüloz lifleri üretmek için kullanılmıştır (Narendra ve Yıqı, 2007). Elde edilen lifler yaprak ve sapları 

çok hücreli ve benzer selüloz içeriğine sahiptir. Liflerin kopma mukavemeti ve uzaması, ve kornstalk lifleri gibi 

doğal selüloz elyafların yapısına  benzerdir. Sorgum liflerinin nispeten düşük kristalliğe sahip olmalarına rağmen, 

lifler, fiber aks boyunca mikrofibrillerin ve selüloz kristallerinin iyi bir yönlenişine sahiptir. Sorgum liflerinin nem 

geri kazanımı, pamuktan daha yüksektir fakat diğer doğal selüloz liflerinin çoğuna benzerdir; Bu nedenle, sorgum 

liflerinden üretilen ürünlerin tekstilde giyim sanayisinde daha rahat olacağı düşünülmüştür.  

Maepa ve çalışma arkadaşları (2015), mısır (püskül) bitkisinden elde edilen yeni doğal selüloz liflerinin 

ekstraksiyonu ve karakterizasyonu ile ilgili çalışma yapmışlardır. Bu çalışmada selüloz, mısır püskülünün tarımsal 

artıklarından (atık biyomateryal) çıkarılmış ve mısır püskülü lifleri NaOH ile işlemden sonra elde edilip 

karakterize edilmiştir. Mısır püskülü liflerinin kimyasal bileşimi, alkali muameleden sonra selüloz içeriğinin% 

41'den% 56'ya yükseldiğini gözlemlemişlerdir. Mısır püskülü liflerinin FT-IR spektroskopik analizi, bu kimyasal 

işlemin, mısır püskülü liflerinin yapısından hemiselüloz ve ligninin kısmi eliminasyonunun yolunu da gösterdiğini 

doğrulamıştır. X-ışını kırınımı sonuçları, bu işlemin mısır püskülü liflerinin kristalleşmesinin artmasına neden 

olduğunu göstermiştir. Mısır püskülü liflerinin termal özellikleri Mısır bitkisi (püskül lifleri) gibi tarımsal 

bitkilerden gelen bir tortu, belli sayıda uygulama için selüloz kaynağı olarak çekici bir ikame niteliğindedir. Bu 

malzeme dünyanın çeşitli bölgelerinde yenilenebilir ve büyük miktardadır. Bu çalışma, biyokompozitlerde takviye 

olarak yenilenebilir, ucuz ve biyolojik olarak parçalanabilir olan yan ürün püskül liflerini (atık) kullanma 

olasılığını ilerletmektedir. 

Sonbahar atığı yaprağından yapılan bizimde referans olarak aldığımız bir çalışmada karışık olarak toplanan 

sonbahar atığı yaprakların karekterizasyonu yapılmış ve poliüretan üretiminde kullanılmıştır (Ayşegül, 2015). 

Yapılan çalışmada sıcaklığın etkili olduğu ve alkali deglifikasyon işleminde sürenin önemli olduğu vurgulanmıştır. 

Elde edilen selülozların karıştırılıp tek bir numune halinde kullanıldığı poliüretan denemelerinin sonucunda 

HDI/Selüloz oranının 0,80’nin altında olmaması gerektiği gözlemlenmiştir. Oran düştüğünde prepolimer eldesi 

sırasında bütün –NCO gruplarının selülozun –OH gruplarıyla reaksiyona girdiği ve zincir uzatıcı ilave edildiğinde 

reaksiyona katılacak –NCO grubu kalmadığı anlaşılmıştır. Zincir uzatıcı ilavesiyle kolay parçalanmayan ürünler 

elde edilmiştir. Katalizör olarak DBTL’nin daha kısa sürede reaksiyonu tamamladığı gözlemlenmiştir. 

Sonbahar atığı olarak görülen çınar ağacı yaprağından yaptığımız bu çalışmada literatür kaynaklarından farklı 

olarak klasik ekstraksiyon yöntemi ile soxhlet ekstraksiyon yöntemini karşılaştırdık. Elde edilen sonuçlarda azda 

olsa lignin kalıntıları gözlemlenmiş, SEM alınarak yapısal ve morfolojik karakterizasyon özellikleri 

incelendiğinde mikrofibrillerden oluşan bir yapıya sahip bir selüloz elde edildiği kanıtlanmıştır. 
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2. MATERYAL VE METOD 

Çınar ağacı yaprağından selüloz eldesi için iki farklı yöntem kullanıldı. Bu yöntemlerden ilki Klasik 

ekstraksiyon(Şekil1) yöntemiydi. Bu yöntemde toplanan çınar ağacı yaprakları küçük parçalara öğütülerek 2 gr  

tartıldı ve  belli hacimlerde nitrik asit ve etanol ile 4 saat boyunca 100o C de ekstrakte edildi. Böylece yapraktaki 

lignin, hemiselüloz ve çeşitli safsızlıklar uzaklaştırıldı. Ekstraksiyon işlemi sonucunda elde edilen yaprak sıcak su 

ile 4-5 kez yıkandı. Yıkanan yaprak etüvde 50 0 C de kurutuldu ve yaprağın son ağırlığı tartıldı. Taramalı elektron 

mikroskobu (SEM) ile görüntüleri alınarak yapısal ve morfolojik karakterizasyon özellikleri incelendi. 

İkinci olarak kullanılan Soxhlet ekstraksiyon (Şekil2) yönteminde 4 gr yaprak belli hacimlerde nitrik asit ve etil 

alkol ile 6 saat boyunca 100 0 C de muamele edildi. Elde edilen yaprak etüvde 500 C de kurutuldu. Kuruyan 

yapraktan 1 gr tartılarak üzerine NaOH ve H2O2 eklenerek 24 saat boyunca oda sıcaklığında karıştırıldı.24 saat 

sonunda karışım 9000 rpm de 15 dakika santrifüj edildi ve süzüldü. Süzülen yapraklar 4-6 kez yıkandı. Yapraklar 

etüvde 500 C de kurutuldu. Taramalı elektron mikroskobu (SEM) ile görüntüleri alınarak yapısal ve morfolojik 

karakterizasyon özellikleri incelendi 

2.2 Şekiller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1: Klasik ekstraksiyon     Şekil 2: Soxhlet Ekstraksiyonu 

 

5. SONUÇ  

Klasik ekstraksiyon yöntemiyle elde edilen numunede literatür taramaları (Şekil 3) ile yapılan karşılaştırmalar 

sonucunda lignin kalıntılarının olduğu gözlemlenmektedir (Şekil 4). 1 gr yapraktan 0,167 gr selüloz elde edilmiştir. 

Klasik ekstraksiyon yöntemiyle yapılan çalışma sonucunda kullanılan yöntemin ya da çözücünün, selülozun 

verimini önemli derecede olumsuz etkilediği tespit edilmiştir. Soxhlet ekstraksiyonunda ise 1 gr yapraktan 0,55 gr 

selüloz elde edilmiştir. Narendra ve Yıqı’nin  (2007) yaptıkları bu çalışmayla farklı olarak kullanılan koşullar 
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karşılaştırıldığında hem sorgum gövdelerinden hem de yapraklardan yaklaşık % 25 lif verimi üretildiği rapor 

edilmiştir. Soxhlet ekstraksiyonu ile elde edilen numune literatürden elde edilen SEM görüntüleri ile 

karşılaştırıldığında mikrofibrillerden oluşan selüloz yapısına benzer şekilde görüntü elde edilmiştir (Şekil 5). Lijun 

ve arkadaşlarının (2014) yaptıkları çalışmada Broussonetia papyrifera (L.) Vent (BP bastı) (%56 – 75), keten 

(%60 – 81) ve pamukta ( %85 – 90) bulunan selüloz miktarları ile karşılaştırıldığında yaptığımız çalışmadaki 

selüloz oranı bu çalışmadaki sonuçlarla benzerlik göstermektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3 : Literatürde yapılmış selüloz çalışmalarının SEM görüntüleri a) Lijun vd.,2014, b) Ayşegül 2015, c) 

Abdul Rahman vd., 2017, d) Narendra ve Yıqı, 2007. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 4: Klasik ekstraksiyon yöntemi ile elde edilen selülozun SEM görüntüsü 

   

a b 

c d 
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Şekil 5: Soxhlet Ekstraksiyon yöntemi ile elde edilen selülozun SEM görüntüsü 

 

4. TARTIŞMA 

Son zamanlarda biyobozunurluk, biyouyumluluk ve atıkların yeniden topluma geri kazandırılma konusunda 

çalışmaların arttığı günümüzde atık madde olarak görülen sonbahar yaprağının selüloz olarak tekrar elde edilmesi 

birçok çalışmaya ham madde olarak kullanılabilecek bir potansiyel olduğunu düşünmekteyiz. Ucuz ve kolaylıkla 

bulunan bu atık yaprağın nanoselüloz olarak elde edilmesiyle ilgili birçok çalışma literatürde mevcut olmakla 

birlikte, nanoselüloz ile ilgili çalışmalarda kompozit bir malzeme olarak kullanım amacına yönelik yeni 

çalışmalarında önünü açacağı görüşündeyiz. Burada kullanılan metodların iyleştirilmesi ve benzer özellikte bu 

çalışmaya ek yeni uygulamalar yapılması çalışmanın daha ilgi çekici boyutlarda işlevselliği artırılmış bir malzeme 

olarak kullanımının önünü açacaktır. Hem tekstilde hem de sağlık alanın da yapılan biyomalzemelere ek olarak 

sunulan ve araştırmalarımızın devam ettiği bu çalışmada, çeşitli polimerizasyonlar ile kompozit malzemelerin 

yapımında kullanılarak literatüre yeni malzemeler kazandırılacaktır. 
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Abstract 

Proton exchange membrane (PEM) fuel cells are attractive clean power sources due to their low operating 

temperature and high efficiency for stationary and portable applications. Major problem of PEM fuel cells, that 

impedes commercialization, is low power/cost ratio. Among all the components of the PEM, usage of precious Pt 

metals as catalyst leads to high cost of fuel cell. Additionally, low water management is another important problem 

to must be solved, immediately. Low water management shorts the fuel cells lifetime unfortunately, hence effective 

water management is necessary. The gas diffusion layer (GDL) is one of the most significant component of fuel 

cells, has a major effect on the water management. Furthermore, GDL has a key role on the nucleation of platinum 

electro catalyst during electro deposition because of microporous layer over it. Many researches have showed that 

amount of carbon and nafion content, which is used as binder, has huge impact on the crystallization of Pt nano 

particles. Moreover, porosity of hydrophobic layer is especially important for transportation of water, which is 

occurred at the end of the oxygen reduction reaction (ORR) as product, from electrochemical active side to passive 

side. Otherwise, flooding can cause loss of active surface area and reduces catalytic sites for electrochemical 

reactions. In this study, various hydrophobic carbon layers, which has different carbon-nafion ratio, were coated 

on commercial GDL at different thickness. All the electrochemical activity of electrodeposited Pt nano particles 

on the prepared hydrophobic layers was investigated with well-known electrochemical techniques such as cyclic 

voltammetry and linear sweep voltammetry. As a result of this research, optimum content of hydrophobic carbon 

layers will be figured out, and this will help to increase in efficiency of electro catalyst. 

Keywords: PEM fuel cell, hydrophobic layer, ORR, Pt electro catalyst, electro deposition. 

1. INTRODUCTION 

The decline in fossil fuel resources and depletion within a few years has led researchers to look for alternative 

sources of energy. The combustion of fossil fuels creates a variety of environmental problems, such as carbon 

dioxide, carbon monoxide, nitrogen oxides, methane and sulfur dioxide. For these reasons, clean energy sources 

which are alternative to fossil fuels are being investigated. Renewable energy sources such as solar, wind, 

hydrogen and biomass can be used as alternative energy sources. In recent years, the use of hydrogen energy has 

increased significantly. The electric energy obtained by the reaction of hydrogen and oxygen is formed by fuel 

cell and can be used in many areas. These clean energy converters are more advantageous than other clean energy 

sources for some reason, such as zero or low hazardous emissions, easy to design and quiet operation. The fuel 

cell system can be up to 80% efficient when the required conditions are met. For all these reasons, the work 

required for the use of fuel cell systems in many areas is being carried out rapidly. 

Fuel cells can be classified according to the electrolyte they contain. This classification is determined by some 

important factors like; kind of electrochemical reactions, the kind of catalysts required the temperature which the 

cell operates, fuel type... etc. There are several types of fuel cells each with its own advantages, limitations, and 

usage areas. Proton exchange membrane (polymer electrolyte membrane) fuel cells, direct methanol fuel cells, 

alkaline fuel cells, phosphoric acid fuel cells, molten carbonate fuel cells, solid oxide fuel cells are the most 

commonly used fuel cell types. Due to the wide range of application areas and other types of fuel cells, the number 

of commercially available PEM fuel cells is higher for commercial reasons. The major advantages of the PEM 

fuel cell system are its high-power density and low weight. It is major advantage for PEM fuel cell systems, to 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                          2457 

 

 

operate at lower temperatures than other types of fuel cells. In addition, PEM fuel cell systems have lower 

maintenance costs than other types of fuel cells. PEM fuel cells are used for different applications ranging from 

portable applications to domestic applications due to their high-power density, high life, quiet operation and low 

temperatures. Because of these features, PEM fuel cell system is among the promising systems (Dresselhaus and 

Thomas, 2001). 

The major advantages of PEM fuel cells are given below: 

 The electrolyte structure is more reliable than other fuel cell systems. 

 They have a simple mechanical structure and a durable design. 

 The reliability of the system increases as it can operate successfully at low pressures. 

 They have high voltage, current and power density. 

 The reactants reacting to the pressure differential have a high tolerance. 

Some of the disadvantages of PEM fuel cells are as follows; 

 They consist of a polymer membrane with a highly expensive platinum catalyst. 

 Dependence on the purity of hydrogen is quite high. 

 Their tolerance to carbon monoxide and sulfide is very low. 

 Reactive reactants need moisturizing (Mench, 2008). 

PEM fuel cells are clean energy converters which convert the chemical energy into electrical energy by 

electrochemical method. There is a membrane between the two bipolar plates of the PEM fuel cell that provides 

proton conduction. PEM fuel cell operation principle is based on the principle that the reactant gases pass through 

the bipolar plate gas channels and reach the membrane by means of gas diffusion layer. Figure 1 shows the working 

principle of PEM fuel cell. On the anode side of the electrolyte, H2 gas is present, while the cathode side is air or 

O2. H2 fuel is catalyzed on the anode side and separated into protons and electrons. The protons obtained here react 

through the membrane and react with O2 on the cathode side. Water and heat are obtained as a result of this 

reaction. The electrons on the anode side come to the cathode side and DC current is generated (Berning et al., 

2002). The anode and cathode side reactions are given below. 

H2 → 2H+ + 2e-     (Oxidation reaction on the anode side)   (1) 

1/2 O2 + 2H+ + 2e-→ H2O     (Reduction reaction on the cathode side)  (2) 

H2 + 1/2 O2 → H2O + Electrical energy (Total reaction)      (3) 

The energy obtained from the reactions in the fuel cell is directly proportional to the number of electrons passing 

from the anode to the cathode. The basic components of the PEM fuel cell consist of five parts. Figure 2 shows 

parts of the PEM fuel cell. These are the polymer membrane, which is in the center of the PEM fuel cell and has 

a proton conducting property, on both sides of the membrane, the gas contacting anode and cathode side electrodes 

and the gas diffusion layers supporting the anode and cathode electrodes. Membrane consists of bipolar plates, 

which transport the gases on both sides of the electrode and distribute them in the cell. The properties of the 

components used in the cell are important as many reactions occur simultaneously during the PEM fuel cell 

operation. The design of the PEM fuel cell components must be made in consideration of the properties of the 

materials (Barbir, 2005).Two gas diffusion layers are used on the anode and cathode sides of the PEM fuel cells. 

The gas diffusion layer is located between the bipolar plates and the catalyst layer. The most important function 

of the gas diffusion layers is to distribute the reactant gases homogeneously in the cell and must have a 

homogeneous structure. The material used is generally carbon fabric or carbon paper. Gas diffusion layers provide 

electrical conductivity between the bipolar plates in the cell and the catalyst layer and are responsible for removing 

the water produced from the cell as a result of the reaction in the fuel cell (Saab et al., 2002). The catalyst layer is 

in direct contact with the gas diffusion layer and the membrane. Platinum or platinum alloys are the most preferred 
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material as catalyst. Platinum catalysts provide long term high performance in PEM fuel cells. The major 

disadvantage of these catalysts is that the platinum is expensive. This is an obstacle for the commercialization of 

PEM fuel cell. Efforts are being made to reduce the amount of platinum loaded on the electrodes and the composite 

materials formed with platinum are tested as catalysts. Platinum is the most widely used catalyst material in fuel 

cell systems because of its high activity in oxygen reduction. In order to reduce the use of this material as a catalyst, 

the platinum is supported by carbon in the form of particles, which are dispersed in nano scale (Maass et al. 2008). 

The performance of PEM fuel cells depends on operating conditions such as the humidity of the reactant gases, 

temperature, pressure and cooling system. It is important to select the operating conditions optimally to ensure the 

desired efficiency from the fuel cell system. Besides, the material structure and characteristics, configurations, 

pressure regulation, gas flow rates and water and heat management of the parts that make up the fuel cell are also 

important factors affecting the performance of the fuel cell (Zhang, 2008). Despite the advantages of PEM fuel 

cell technology, some difficulties with battery performance and durability remain. One of these challenges is water 

management. For successful water management, the membrane should be well moistened without any 

accumulation of water in any component within the cell (Sharaf and Orhan 2014). The water management 

mechanism in the fuel cell is one of the most important of these parameters. The water management in the fuel 

cell is affected by the humidity of the gases in the cell and the water generated by the reaction on the cathode side 

(Yiğinsu, 2015). If the polymer electrolyte membranes used in PEM fuel cells are not saturated with enough water, 

the proton conductivity of the membrane is reduced and the efficiency decreases (Joo et al., 2014). Water 

management in a PEM fuel cell is basically composed of four different mechanism effects. These are; 

 Water transported to the fuel cell by humidified reactant gases 

 Water generated by electrochemical reaction on the cathode side 

 Water carried from anode to cathode by protons 

 Back diffusion of water due to pressure difference to the anode side by cathode 

If a sufficient amount of water is not ejected by the cathode to maintain the water balance in the fuel cell, water 

overflow occurs and cell performance is reduced. Therefore, maintaining a good water balance during fuel cell 

operation is essential for the life and performance of the fuel cell (Özsan, 2012).  

2. MATERIALS AND METHODS 

The gas diffusion layer is generally selected as carbon based or carbon paper. Carbon paper has been chosen as 

gas diffusion layer which assists in providing an electrical path for mechanical support and electrons. Carbon 

coating sludges were prepared at different carbon-nafion ratios. The prepared sludges were mixed evenly in 

ultrasonic and magnetic stirrers. Carbon papers were covered with different amounts of these sludges by airbrush. 

After drying, carbon amounts were calculated with a precision scale.  

Platinum coating sludge was prepared with 150 ml distilled water and 3 ml diluted Pt solution. After the platinum 

coating sludge was placed in the apparatus, the coating process was initiated via potentiostat. The experimental 

setup connected with a computer. It was re-analyzed by the process known as voltammetry to see that the sample 

is coated with platinum. 

Voltammetry is based on the principle of changing the electrode potential by changing the flow through the 

electrolytic cell. Two of well-known techniques were selected and the samples were analyzed by cyclic 

voltammetry (CV) and linear sweep voltammetry (LSV) methods. 

CV is a type of electrochemical measurement method. Figure 3 shows the working principle of CV. CV tests were 

made in nitrogen saturated 0,5 M H2SO4 solution with 500, 100 and 50 mV/s scan rates. On the other hand, LSV 

measures Pt catalyst activity of ORR. LSV tests were performed in the oxygen saturated 0,5 M H2SO4 solution. 

Polarization curves of CV and LSV tests were obtained by these two voltammetry techniques. 

Different carbon-nafion ratios and different pH degrees were compared by using rotation disc electrode (RDE) 

method. The electrode rotated with different revolution per minutes (rpm) such as; 200, 400, 600, 900, 1600. 

Current density values were obtained from the current values obtained against different voltage values. Koutecky-
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Levich slopes were acquired from equation (1). The n value, called the number of electrons for each oxygen 

molecule, was calculated for all rotation rates. The equation (2) was used to calculate the n values. Except n and 

B values, others are constant. F is Faraday constant and the value is 96,485C*mol-1. C is solubility of oxygen and 

the value is 1,1*10-6 mol*cm-3. D is diffusion efficiency of oxygen and the value is 1,4*10-5 cm2*s-1. υ is kinematic 

viscosity and the value is 0,01 cm2*s-1. By using these values, n values were calculated. Average areas from the 

graph regions were calculated. Active surface areas were counted up by using equation (3). Maximum and 

minimum areas were found with comparing n values.  

2.1 Tables and Figures 

 
 

Figure 43.PEM Fuel Cell Working Principle [1] 

 

 
 

Figure2. PEM Fuel Cell Components 
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Figure 3.Cyclic Voltammetry Working Principle [1] 

 

Figure 4. LSV Curves for Maximum and Minimum Active Surface Areas (Different C-N Ratios) 

Figure 5. LSV Curves Maximum and Minimum Active Surface Areas (Different pH  Values) 
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2.2 Equations 

 
1

𝑖
=

1

𝑖𝑘
+

𝐵

√𝑤
         (1) 

 𝐵 = 0,2 ∗ 𝑛 ∗ 𝐹 ∗ 𝐶𝑂2 ∗ (𝐷𝑂2)
2
3⁄ ∗ 𝜗−

1
6⁄      (2) 

Active Surface Area =
Average Area

0,21∗Loading Quantity∗Scan Speed
    (3) 

3. RESULTS  

As a result of the study, the effect of gas diffusion layer on the working conditions, which significantly affects the 

performance of the fuel cell, was investigated. 

In the first part of the study, samples with different carbon ratios were examined and the sample has the highest 

electrochemical surface area was chosen as the best. The resultant polarization curves yielded the best result, with 

the sample having a ratio of 1 to 5. On the other hand, minimum active surface area belongs to 1 to 7 ratio. Figure 

4 shows the polarization curves of samples, which have maximum and minimum surface areas.  

In the second part, the effect of different pH ratios was investigated by direct platinum coating without carbon 

coating. The best result was the sample with a pH value of 1. Minimum active surface area belongs to pH value of 

0,5. Figure 5 shows CV curves of samples, which have maximum and minimum surface areas.  

The sample with the optimum hydrophobic carbon layer was identified and a boundary layer was found to allow 

nucleation of the catalyst. Efficiency of the electro catalysts was increased and the effect of the gas diffusion layer 

was understood. 

4. DISCUSSION 

The need for fuel cells has increased as a result of increased energy demand and alternative energy sources. Energy 

needs are increasing day by day and any improvement in the fuel cell will reduce this energy need. The effect of 

gas diffusion layer, which is one of the important components affecting the efficiency of fuel cell, is investigated 

in this study. Apart from the gas diffusion layer, other parameters affecting the efficiency of the fuel cell test 

system can be examined and their effects on the system can be observed. 

5. CONCLUSION 

The advancement of technology continuously increases the need for clean and continuous energy resources. Fuel 

cells are one of the most promising sources of the future. They are electrochemical systems for the production of 

electricity from hydrogen energy. The usage and importance of fuel cells are increasing for many different 

application areas. PEM fuel cells have a significant part in fuel cells. By examining the parameters of fuel cell test 

system, system efficiency can be increased. In this study, the effect of the gas diffusion layer on the system and 

the efficiency of the electro catalyst were investigated. The increasing importance of fuel cell and technologies, 

increasing the importance of the production of technology by applying experimental methods, is very important 

for the continuation of energy resources. 
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Abstract 

In this study, zirconium based metal organic framework, UiO-66, was synthesized and functionalized by different 

deep eutectic solvents, DESs, and ethylene diamine (ED) for comparison. Effect of functionalization on surface 

basicity, structure and catalytic activity of UiO-66 was investigated. Also the superior properties of deep eutectic 

solvent (DES) was highlighted in this study. The characterization of UiO-66 and functionalized UiO-66 samples 

were performed using FTIR, BET, XRD, SEM and TGA techniques. The catalytic activity of samples was tested 

in Knoevenagel reaction between malononitrile and benzaldehyde. The effects of the parameters such as, solvent 

type, catalyst amount, reaction time, temperature, the molar ratio of the reactants were examined. 

Keywords: MOF, UiO-66, Deep eutectic solvents, Knoevenagel reactions 

1.INTRODUCTION 

Knoevenagel condensation is C-C bond formation reaction in organic chemistry. This type of reaction occurs 

between aldehydes or ketones and active methylene compounds with catalyst in organic solvents. The products of 

the Knoevenagel condensation have wide applications in the synthesis of chemicals and intermediates. They can 

be used for cosmetics, perfumes, pharmaceuticals and polymers (Vekariya and Patel 2014). The reaction can be 

catalyzed by bases or Lewis acids, either homogeneous or heterogeneous. Deep eutectic solvents (Liu et al. 2014), 

ionic liquids (Tzani et al. 2013; Yue et al. 2008), zeolites (Nguyen et al. 2012; X. Zhang et al. 2004) and MOFs 

(Gascon et al. 2009; Panchenko et al. 2014) have been employed to catalyze the reaction.  

Increasing the yield of products in the Knoevenagel reactions gain the importance both for scientific studies and 

industrial practice. There are many studies in literature to reach more economical production process using 

Knoevenagel reactions, due to their products having more applications in chemical industries. Knoevenagel 

reaction provides high selectivity and conversion with using basic catalysts.  

Deep eutectic solvent (DES) is homogeneous eutectic mixture of two or three compounds through hydrogen bond 

interactions which has melting point lower than either of each individual component. They have many advantages 

such as, low cost, easy storage and preparation, biodegradability and low toxicity and they can contain variety of 

anionic and cationic species differently from ionic liquids. DESs have become a new research area for many fields 

(Khandelwal, Tailor, and Kumar 2016; Q. Zhang et al. 2012).  

Studies have focused on environmentally friendly process and development of catalysts which have high catalytic 

activity. In the catalytic applications of MOF, the basicity is increased by nitrogen-containing solvents, this 

situation requires consideration of the environmental factors. 

With increasing number of studies about MOF and DES, their application areas continue to rise in importance. 

But there are few studies in the literature about the functionalization of MOFs using DES.   

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1 Synthesis of UiO-66 and DESs 

UiO-66 was prepared according to literature (Cavka, Olsbye, et al. 2008). 0.405 g ZrCl4 (1.74 mmol) and 0.290 g 

terephtalic acid (1.74 mmol) were dissolved in 20 ml DMF. The prepared solution was transferred into a teflon-

lined stainless steel autoclave reactor and then kept in an electrical oven at 120°C for 24 h. At the end of 24 hours, 

the autoclave reactor was cooled down to room temperature and then obtained solid product was washed with 

DMF and methanol respectively and dried at room temperature. Finally, the obtained Zr-based MOF solids were 

activated overnight at 120OC and kept in a desiccator before using as catalyst.  
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Deep eutectic solvents (DESs) are composed of two substances, hydrogen bond acceptor (HBA) and hydrogen 

bond donor (HBD), which acts as a single homogeneous substance at the eutectic point. Four different deep 

eutectic solvents were synthesized in this study for functionalization of UiO-66.  

Table 1 shows the names of HBA and HBD and also ratio chemicals and ratio of HBA to HBD at eutectic point. 

Table 1. The used DESs for functionalization 

DES HBA HBD HBA:HBD 

DES 1 

K2CO3 (Potassium Carbonate) 

 

Ethylene glycol 

 

1:6 

DES 2 

K2CO3 (Potassium Carbonate) 

 

Glycerol 

 

1:6 

DES 3 

ChCl (Choline Chloride) 

 

Ethylene glycol 

 

1:2 

DES 4 

ChCl (Choline Chloride) 

 

Glycerol 

 

1:2 

To prepare DESs, samples which were mixed in given ratio (Table 1) heated up to 80°C and mixed at 400 rpm 

until a homogeneous transparent colorless liquid was formed.  

2.2Functionalization of UiO-66 by ethylenediamine and deep eutectic solvents  

The functionalization was achieved using two different types of solvent; firstly, ethylene diamine was used as 

organic solvent, and four different DESs were selected as green solvents.  

For the functionalization by ethylenediamine, 0.25 g of UiO-66 was suspended into 15 mL toluene and 1 mL of 

ethylene diamine and the mixture was mixed for 1 hour in the ultrasonic bath at room temperature. After all, the 

product was filtered and washed with deionized water and ethanol. The resulting material was named as UiO-66-

ED. 

For the functionalization by DES, 0.25 g of UiO-66was mixed with 1 mL of DES and the same procedure was 

applied, the mixture was mixed for 1 hour in the ultrasonic bath at room temperature. Then the product was filtered 

and washed with deionized water and ethanol. The resulting materials according to DES were named as UiO-66-

D1, UiO-66-D2, UiO-66-D3 and UiO-66-D4. 

2.3Characterization of synthesized Zr based metal organic frameworks  

The X-ray powder diffraction patterns of the UiO-66 and functionalized ones were obtained with a Rigaku Ultima-

IV diffractometer. Measurement of the surface area and adsorption isotherm of the nitrogen on the MOFs was 

obtained at 77 K using a Micromeritics Gemini-2380 apparatus. Before the nitrogen adsorption was accomplished, 

the humidity content in the UiO-66 pores was evacuated for 4h at 150oC to remove the water molecules from the 

pores of the UiO-66. The specific surface area values of the UiO-66 were calculated using the Brunauer–Emmett–

Teller (BET) method and the Langmuir method using the adsorption data of the nitrogen adsorption isotherm. The 

thermal stability of the MOFs was investigated using thermal gravimetric analysis (TGA), using a Perkin Elmer 

Pyris 1 thermal analyzer with a range between 30oC and 500oC with a heating rate of 5oC/min.  

2.4Catalytic Activity Measurement  
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The catalytic activities of the UiO-66 and functionalized MIL-101 by ED and DESs were tested in Knoevenagel 

condensation reaction of benzaldehyde with malononitrile in a batch reactor. An electric heater was used for 

heating the reaction medium to the desired temperature and the reaction medium was stirred using a magnetic 

stirrer. The temperature was controlled with a temperature controller and a condenser was also used to prevent a 

loss of material during the experiment. Also, to prevent concentration gradients the reaction mixture was stirred at 

500 rpm. After the reactants reached to the desired temperature, catalyst was added and samples were taken during 

the experiments for gas chromatographic analysis. Analyses of the samples were performed using an Agilent 

7890A gas chromatograph. The gas chromatograph column was HP-FFAP connected with flame ionization 

detector to detect the compounds in the same run.  

3. RESULTS  

The raw and functionalized metal organic frameworks, namely UiO-66, UiO-66 -ED, UiO-66 -D1, UiO-66 -D2, 

UiO-66 -D3 and UiO-66 -D4 were used in Konevenagel reaction, Firstly, the most efficient DES was selected as 

grafting agent by considering conversion of benzaldehyde. Then the structural and textural properties of raw UiO-

66, and selected DES functionalized UiO-66 were highlighted. 

3.1 Selection of most efficient deep eutectic solvent as grafting agent   

In selection of the most appropriate DES as grafting agent, the improvement of the catalytic activity and binding 

of new functional groups due to functionalization were considered.  

The catalytic activities of raw and functionalized UiO-66 samples were tested in Knoevenagel reaction between 

benzaldehyde and malononitrile. All functionalized UiO-66 samples gave 100% selectivity to 2-benzylidene 

malononitrile and different conversions of benzaldehyde were achieved according to surface basicities. The results 

were given in Figure 1. 

 

Figure 1. The catalytic activities of UiO-66 functionalized by different deep eutect ic solvents 
and ethylene diamine (T=70°C, CL=5wt%, B/M=1)  

As seen from the results, UiO-66-D1 gives the maximum conversion among the other DES. Because DES1 is 

more basic than the other DESs. Therefore, characterization of UiO-66, UiO-66-D1 and UiO-66-ED were 

performed. 

3.2 Characterization of Cr based metal organic frameworks 

The characterization of UiO-66 and functionalized sample were performed using XRD, BET, TGA methods. 

The comparison of XRD patterns of all three diff erent UiO-66 samples are plotted in Figure 2. It can be found that 

the peak intensities around 6-8 2θ degree of UiO-66 showed higher values than UiO-66 ED and UiO-66 D1 

samples. The main diff raction peaks for were at 2θ= 7.5, 8.48, 16.86, 18.28, 25.88 and 31.72 and relative 

diff raction intensities of the prepared samples were found to be the same as the standard data for UiO-66 (Cavka, 

Jakobsen, et al. 2008; Kandiah et al. 2010; Wu et al. 2013). The pattern of UiO-66 demonstrating that this MOF 
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is successfully prepared. The XRD pattern was different for UiO-66 ED than others, the only intensive peak 

appearing at 2θ = 7.7, due to collapse of crystalline structure. According to Figure 2, there is a slight decrease in 

intensity for ED and DES functionalized UiO-66, this may be explained by guest inclusion. 

 

Figure 2.  XRD pattern of zirconium based metal organic frameworks  

The BET surface area measurements were performed with N2 adsorption/desorption isotherms at 77 K on 

synthesized samples and the specific surface areas were evaluated with the Brunauer– Emmett − Teller (BET) and 

Langmuir methods. As shown from Figures 3, nitrogen adsorption-desorption isotherms of UiO-66 and post 

modified UiO-66 exhibited characteristic of type IV isotherms with H4 hysteresis loop which is a characteristic of 

mesoporous solids.  

The BET and Langmuir surface area pore volume and adsorption average pore width of synthesized materials 

were given in Table 2. These values are higher than the reported values for UiO-66 (DeStefano et al., 2017; Katz 

et al., 2013). In literature, the surface area of UiO-66 changes due to its synthesis method and linkers. There was 

a significant decrease in the surface area and pore volume after functionalized by ED and DES 1. The decrease in 

the porosity comes from the occupation of cavities of UiO-66 by the grafted ED and DES 1. 

Table 2. BET analysis results of MOFs 

 BET Surface Area, 

m2/g 

Pore Volume cm3/g Adsorption Average Pore 

Width, Å 

UiO-66 1531 1.535 9.945 

UiO-66-ED 224.9 0.575 10.69 

UiO-66-D1 446.8 0.652 10.16 

 
Figure 3 N2 adsorption-desorption plot of materials 
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The TG-DTA profile show that UiO-66, UiO-66 ED, UiO-66 D1 are stable up to 300°C (Figure 4a,b,c) and 3-7% 

weight loss between 50 and 100°C results from water evaporation for MOFs. The weight loss of MOF, occurred 

between, 250 and 300°C for UiO-66 respectively which may result from the framework decomposition. The high 

thermal stability of UiO-66 was claimed because of the inorganic unit of MOF. (Valenzano et al. 2011). 

   

 
Figure 4a)  TGA and DTG curves for UiO-66 b) TGA and DTG curves for UiO-66 -ED c)  TGA and 

DTG curves for UiO-66 -D1 

3.3 Catalytic Activity 

The catalytic activities of UiO-66, UiO-66 ED and UiO-66-D1 were tested in Knoevenagel condensation reaction 

between benzaldehyde and malononitrile; 

Benzaldehyde + Malononitrile → 2-benzylidene malononitrile + Water 

The design of experiments was done using Taguchi method. The Taguchi method is for designing experiments to 

find out how parameters effect the process performance characteristic. Taguchi method reduce the variation of 

process to define the process functioning. In this study, three levels of temperature, catalyst loading and 

benzaldehyde/malononitrile were selected.  

Parametric study was performed UiO-66-D1 because of giving high selectivity.  
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Table 3. Results of Knoevenagel reaction with different parameters 
T (oC) B/M CL (%wt) X 

50 0.5 3 0.305 

50 1.0 5 0.408 

50 1.5 7 0.364 

60 0.5 5 0.705 

60 1.0 7 0.733 

60 1.5 3 0.750 

70 0.5 7 0.829 

70 1.0 3 0.832 

70 1.5 5 0.846 

Maximum conversion was obtained as 84.6 % at 70 C, B/M molar ratio of 1.5 and 5 wt % of catalyts loading. 

The ANOVA was applied to analysis of the results obtained from experiments. The results obtained from ANOVA 

analysis are listed in Table 4 and Figure 5.  

 

 
Figure 5. Main effects plot for Knoevenagel reaction 

Table 4. Anova Results for conversion of limiting reactant 
 Sum of Square F value P- value 

T 0.0324 7.41 0.119 

CL 0.0147 3.36 0.229 

MR 0.0018 0.42 0.705 

P and F-Test is a tool to see which process parameters have a significant effect. According to Taguchi results the 

most affected parameter is temperature due to having the highest F value and lower P value means that most 

significant parameter. 

4. DISCUSSION 

The characterization of UiO-66 and functionalized sample were performed using XRD, BET, TGA methods. As 

seen from the results, the structure was preserved after functionalization. In catalytic activity part of this study, 

effects of temperature, catalyst loading and molar ratio of benzaldehyde to malononitrile on conversion was tested. 

As shown from results obtained by ANOVA, temperature is the most significant parameter. The conversion to 2-

benzylidene malononitrile increases with increasing temperature because temperature increases the collision 

between molecules. At a benzaldehyde: malononitrile molar ratio of 1:1.5, the catalyst gave the highest conversion. 

And the conversion is increased with increasing of catalyst loading due to increment in the number of acid sites.  

5. CONCLUSION 

In this study, zirconium based metal organic framework, UiO-66, was synthesized and functionalized by different 

deep eutectic solvents, DESs, and ethylene diamine (ED) for comparison. Effect of functionalization on surface 

basicity, structure and catalytic activity of UiO-66 was investigated. Also the superior properties of deep eutectic 
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solvent (DES) was highlighted in this study. The characterization of UiO-66 and functionalized UiO-66 samples 

were performed using BET, XRD and TGA techniques. The catalytic activity of samples was tested in 

Knoevenagel reaction between malononitrile and benzaldehyde. The effects of the parameters such as, solvent 

type, catalyst amount, reaction time, temperature, the molar ratio of the reactants were examined. 
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Abstract 

Biofuel is a renewable energy resource and it has gained great importance in recent years because of depletion of 

fossil fuel. Biobutanol is a kind of biofuel and it (C4H9OH) has four carbons including colourless alcohol. The 

demand for renewable energy sources has been increasing in recent years and it will go on the near future because 

of a 30% rise in global energy demand by 2040. Microalgae are third generation biofuels and they have superior 

properties compare to first and second generation biofuel. Microalgae have no competition with agricultural crops 

for land needed. Dunaliella salina is a unicellular biflagellate and it grows in salinities ranging from 0.05 M to 4 

M NaCl. Biobutanol is produced by the acetone-butanol-ethanol (ABE) fermentation. In this process, microalgal 

biomass is used as a substrate. Generally, C. acetobutylicum is selected for anaerobic digestion. It produces butyric 

and acetic acids through a process called acidogenesis, followed by solventogenesis, where butanol, acetone and 

ethanol are synthesized. In this study, we examined the biobutanol production efficiency of Dunaliella salina 

DEE002 which is cultivated in municipal wastewater in flat-photobioreactor. Growth of microalgae was monitored 

at 680 nm using spectrophotometer and the biomass was also pre-treated with acidic hydrolysis (1 M H2SO4). 

Total carbohydrate was measured. Fermented microalgae samples were taken for calculation of biobutanol 

concentration. We obtained both high biobutanol content (3.60 ± 0.21 g·L−1) and high bioethanol yield 0.12 ± 

0.007 g (g sugar)−1. Also, 25% wastewater had the highest biomass concentration (2220 ± 11 mg/L) among the 

wastewaters with five various concentrations (0, 25, 50, 75 and 100%). It had the highest biomass productivity 

with 0.32 ± 0.001 g L−1d−1. 

Keywords: Biobutanol, microalgae, biofuel, wastewater, Dunaliella salina 

1. INTRODUCTION 

Renewable energy demands are rapidly increasing due to the increase in the world's population and 

industrialization. Traditional sources of energy such as oil, natural gas and coal are non-renewable. The intensive 

applications of these traditional sources cause extremely damage to the environment by means of releasing of 

carbon dioxide and sulphur (Faried et al., 2017; Sharma and Singh, 2017). The demand for renewable energy 

sources has been increasing in recent years and it will go on the near future because of a 30% rise in global energy 

demand by 2040 (Joshi et al., 2017). Biofuel is a renewable energy resource and it has gained great importance in 
recent years because of depletion of fossil fuel. Biobutanol is a kind of biofuel and it (C4H9OH) has four carbons 

including colourless alcohol. It is used as solvent, organic synthesis and extractant (Onay, 2018). Biobutanol has 

several advantages compare to other biofuels. Biobutanol is more advantageous than bioethanol and biomethanol 

due to its energy density and similarity to gasoline. It can be used in fuel engines as a blend with diesel without 

any modification. Biobutanol has half the heat of vaporization of that of ethanol. This property is important for 

engine initiation at sub-zero temperatures. In addition, biobutanol has a lower vapour pressure and lower volatility. 

This maintains more effective storage and transport. (Onay, 2018). Microalgae are third generation biofuels and 

they have superior properties compare to first and second generation biofuel. Microalgae have no competition with 

agricultural crops for land needed. 

Dunaliella salina is a unicellular biflagellate and it grows in salinities ranging from 0.05 M to 4 M NaCl (Jahnke 

and White, 2003). These microalgae are highly sensitive because of lack of rigid cell wall (Fisher et al., 1996) and 

they are readily disrupted when an intense shear stress is performed. Dunaliella salina is important for industry 

due to high amounts of carotenoids, which market estimation is around $1428.12 million in 2019 (Monte et al., 

2018). The unicellular halotolerant green alga, Dunaliella salina is known to be richest source of naturally 

occurring β-carotene (Ben-Amotz, 1999) and can accumulate lipids up to 30% of dry cell weight (Yilancioglu et 
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al., 2014). However, inefficient CO2 utilization, biofouling and cost dearness of salt, land, water and irradiation 

have potentially limited spreading of Dunaliella salina mass cultivation (Ogbonna and Tanaka, 2000).  

Microalgal mass production in photobioreactors is highly affected by culture conditions of temperature, light 

intensity, salinity, pH and nutrients, like carbon, sulphur and nitrogen (Chen et al., 2011; Kim et al., 2012). In 

many academic studies, carotenoids in Dunaliella salina were carried out in detail and it is found that carotenoids 

were induced by low nitrogen and high salinity conditions (Francavilla et al., 2010; Tafreshi et al., 2009). 

Sustainable and cost effective extraction of high value compounds from microalgae is applied by expensive 

biomass harvesting responsible for 20–40% of the total production cost (Grima et al., 2003; Mata et al., 2010). 

Centrifugation is an expensive type of harvesting but effective (Khadim et al., 2018). 

Biobutanol is produced by the acetone-butanol-ethanol (ABE) fermentation. In this process, microalgal biomass 

is used as a substrate. Generally, C. acetobutylicum is selected for anaerobic digestion. It produces butyric and 

acetic acids through a process called acidogenesis, followed by solventogenesis, where butanol, acetone and 

ethanol are synthesized (Onay, 2018).  

In this study, we examined the biobutanol production efficiency of Dunaliella salina DEE002 which is cultivated 

in municipal wastewater in flat-photobioreactor. 

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1 Microalgae Strain and Cultivation 

Microalgae were obtained from YYU-microalgae collection. Dunaliella salina DEE002 was cultured at 24˚C ± 

2˚C and f/2 medium was prepared with some modifications according to Guillard and Ryther (1962). The f/2 medium 

was filtered before it was used. Municipal waste water was obtained from Van, Turkey. The municipal wastewater 

was autoclaved and mixed with f/2 medium before using. The batch cultures of Dunaliella salina DEE002 were 

grown at different ratios (v/v) of municipal wastewater (0%, 25%, 50%, 75% and 100% wastewater). The 

microbial contamination was checked with Thoma cell counting chamber and maintained less than 2% when 

increasing contamination (up to 2%). More than 2% can lead to bacterial and fungal contamination and this 

situation can adversely affect growth curves of microalgae (Onay, 2019). 

2.2 Design of Photobioreactor 

In our study, batch culture studies were examined in 250 mL of Erlenmeyer flasks consisting of 150 mL of 

medium. For continuous studies, we used flat airlift photobioreactor (PBR) (1 L) and air was injected at the bottom 

for culture mixing with a constant air flow rate of 0.25 L·min−1. PBR was illuminated with an external light source 

at a light intensity of approximately 130 µmol m−2 s −1. Before using, PBR was sterilised 30 min with a 5 mM 

peroxyacetic acid solution. Cultures of Dunaliella salina DEE002 were grown at different ratio of municipal 

wastewater and filtered f/2 medium (0%, 25%, 50%, 75% and 100% wastewater in filtered f/2 medium). 

2.3 Growth Evaluation and Harvesting of Microalgae 

Growth of microalgae was monitored at 680 nm using spectrophotometer. Ash free dry weights (AFDW) were 

carried out for correlation between optical density and dry weight. The algal suspension was grown up to stationary 

growth phase and harvested by centrifugation at 3500 g for 10 min at 4 0C according to Barsanti and Gualtieri 

(2006). The algal biomass was lyophilized and stored at −20˚C for further analysis. All experiments were 

performed with three biological replicates. 

2.4 Specific Growth Rate Calculation 

Specific growth rates of microalgal biomass were calculated by the following equation (Onay et al., 2014). Specific 

growth rate (µ): In (X1 − X2)/(t2 − t1). Where, X1: Biomass concentration at the end of the selected time interval 

in mg·L−1 ; X2: biomass concentration at the beginning of the selected time interval in mg·L−1 ; t2 − t1: Time 

elapsed between the selected time points in days (d). The doubling time was calculated with using Equation below. 

 
Td = 0.693/ µ 
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2.5 Acid Treatment  

Biomass was also treated with acidic hydrolysis (2 M H2SO4). Samples were autoclaved at 121˚C for 20 min. After 

hydrolysis, samples were cooled down to room temperature and suspension was centrifuged at 4000 g for 10 min. 

The supernatant was taken for sugar content analysis. 

2.6 Total Carbohydrate Concentrations of  microalgae grown in wastewater 

Total carbohydrate contents of the isolates were determined by the anthrone method with minor modifications 

(Zhao et al., 2013). Glucose was used as a standard at various concentrations (10, 40, 60, 100, 150, 200 µg/mL). 

2.7 Fermentation Procedure  

C. acetobutylicum was selected for biobutanol fermentation. The growth medium of C. acetobutylicum included 1 

- 40 g of glucose or microalgae biomass, 0.17 g of KH2PO4, 0.16 g of Na2SO4, 5 g of yeast extract, 1 of tryptone, 

0.01 g of p-aminobenzoic acid and 0.01 g of Biotin with pH adjusted to 4.8. The butanol fermentation was carried 

out at 37˚C 

2.8. Biobutanol Production from Microalgal Biomass  

Fermented microalgae samples were taken for calculation of biobutanol concentration. Biobutanol concentrations 

were measured according to (Maiti et al., 2015) spectrophotometrically. All experiments were performed with 

three biological replicates. 

3. RESULTS  

3.1. General Observations about Municipal Wastewater 

In our study, wastewater was sterilized and the microbial contamination was checked with Thoma cell counting 

chamber and maintained less than 2%. 

3.2. Evaluation of Growth Curves of Microalgae Grown in Municipal Wastewater 

In our study, we carried out growth curves of microalgae grown in different concentrations (0%, 25%, 50%, 75% 

and 100%) of municipal wastewater. Control group consists of components of f/2 medium and shown as 0%. But, 

100% wastewater includes completely municipal wastewater. Growth curves were plotted via absorbance values 

versus time (days). The results were given in Figure 1.  

25% wastewater displayed the fastest growth (1.54 ± 0.002), reaching stationary phase for growth at eight days. 

Control, 50%, 75% and 100% of wastewater reached to stationary phase between seven and eight days with 

different absorbance values 1.15 ± 0.001, 1.34 ± 0.01, 1.03 ± 0.001, 1.02 ± 0.001, respectively.  

In addition to this, we examined growth curves of microalgae grown in different concentrations (0%, 25%, 50%, 

75% and 100%) according to biomass concentration versus time (days). The results were given in Figure 2. 
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Figure 1. Growth curves of Dunaliella salina DEE002 cultivated at various concentrations of municipal 

wastewater as a function of absorbance values at 680 nm vs time (days). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. Growth curves of Dunaliella salina DEE002 cultivated at various concentrations of municipal 

wastewater as a function of dry weight (mg/L) at 680 nm vs time (days). 

 
25% wastewater displayed the fastest growth (2.22 ± 0.01), reaching stationary phase for growth at eight days. 

Control, 50%, 75% and 100% of wastewater reached to stationary phase between seven and eight days with 

biomass concentration values 2.01 ± 0.01, 2.16 ± 0.02, 1.83 ± 0.03, 1.78 ± 0.02, respectively. 
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3.3. Biomass concentrations, biomass productivities, specific growth rates and doubling time of microalgae 

Also, we calculated biomass concentrations, biomass productivities, specific growth rates and doubling time of 

Dunaliella salina DEE002 cultivated at various concentrations of municipal wastewater. The results were given 

in Table 1.  

25% wastewater had the highest biomass concentrations (2.22 ± 0.01) , biomass productivities (0.32 ± 0.001), and 

specific growth rates (5.99 ± 0.01). 

Table 1. Biomass concentrations, biomass productivities, specific growth rates and doubling time of 

Dunaliella salina DEE002 cultivated at various concentrations of municipal wastewater. 

Wastewater 

concentrations 

Biomass 

concentrations 

(g L-1) 

Biomass productivity 

(g L-1d-1) 

Specific growth rate 

(µ)(d-1) 

Doubling time (d) 

Control 2.01 ± 0.01 0.29 ± 0.001 5.87 ± 0.01 0.118 

25% wastewater 2.22 ± 0.01 0.32 ± 0.001 5.99 ± 0.01 0.116 

50% wastewater 2.16 ± 0.02 0.31 ± 0.003 5.92 ± 0.01 0.117 

75% wastewater 1.83 ± 0.03 0.26 ± 0.001 5.82 ± 0.01 0.119 

100%wastewater 1.78 ± 0.02 0.25 ± 0.003 5.80 ± 0.02 0.119 

 

3.4. Carbohydrate, biobutanol content and biobutanol yield of microalgae 

 

Next, we carried out carbohydrate, biobutanol content, biobutanol yield and biomass concentrations of Dunaliella 

salina DEE002 cultivated in 25 % wastewater. The results were displayed in Table 2.  

 

Table 2. Carbohydrate, biobutanol content, biobutanol yield and biomass concentrations of Dunaliella 

salina DEE002 cultivated at various concentrations of municipal wastewater 

Wastewater 

concentrations 

Carbohydrate 

(dwt %) 

Biobutanol content 

(g/L) 

Biobutanol yield 

(g/g sugar) 

Biomass 

concentrations 

(g L-1) 

Control 28.8 ± 0.8 N.D. N.D. 2.01 ± 0.01 

25% wastewater 33.7 ± 1.0 3.60 ± 0.21 0.12 ± 0.007 2.22 ± 0.01 

50% wastewater 31.4 ± 0.6 N.D. N.D. 2.16 ± 0.02 

75% wastewater 28.9 ± 0.8 N.D. N.D. 1.83 ± 0.03 

100%wastewater 27.9 ± 0.7 N.D. N.D. 1.78 ± 0.02 

 

4. DISCUSSION 

In the literature, scientific articles related with biobutanol production from microalgae are not enough for 

evaluation of biofuel on microalgae. Many studies focused on biodiesel production. Yang studied the effects of 

water usage and life cycle water for biodiesel production and determined nutrients usage of microalgae in this 

system (Yang et al., 2011). In our previous study, we carried out various extraction techniques for efficient lipid 

recovery from thermo-resistant microalgae for biodiesel production (Onay et al., 2016). Wang examined 

enhancing bio-butanol production from biomass of Chlorella vulgaris JSC-6 with sequential alkali pretreatment 

and acid hydrolysis and found that the optimal NaOH and H2SO4 concentrations used for the pretreatment were 

1% and 3% (w/v), respectively for high bio-butanol production (Wang et al., 2016).  In another study, we examined 

biobutanol efficiency of Chlorella sp. cultivated in municipal wastewater and 50% wastewater had the highest 
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biomass concentration (1930 ± 11 mg/L) among the wastewaters with five various concentrations. It had the 

highest biomass productivity with 0.28 ± 0.001 g L−1d−1 (Onay, 2018). 

5. CONCLUSION 

The biobutanol production efficiency of Dunaliella salina DEE002 which is cultivated in municipal wastewater 

in flat-photobioreactor was studied in the current study. We got the different days because microalgae reached to 

stationary phase in the various days. Different concentrations of wastewater causes various stationary phases and 

lead to different biomass concentration. We obtained both average biobutanol content (3.60 ± 0.21 g·L−1) and 

mild bioethanol yield 0.12 ± 0.007 g (g sugar)−1. 25% wastewater had the highest biomass concentration (2.22 ± 

0.01 g/L) among wastewater with five differentconcentrations. It had the highest biomass productivity with 0.32 

± 0.001 g L−1d−1. 
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Özet 

Endüstriyel proseslerde kullanılan atık su atıklarında farklı tipte kirletici maddeler vardır ve boyar maddeler 

endüstriyel kirleticilerin büyük bölümünü kapsamaktadır. Boyar maddeler, kozmetik, gıda, tekstil, deri, kağıt ve 

baskı işlemleri gibi çeşitli endüstrilerde geniş kullanım alanı bulmaktadır. Bu durum çeşitli çevre sorunlarına sebep 

olmakla birlikte, insan ve ekoloji için tehdit olmuşturmaktadır. Bu sebeplerle, son zamanlarda boyar maddelerin 

atık sulardan uzaklaştırılması ve boya atık su kirliliğinin kontrolü büyük önem kazanmıştır. Boyar maddelerin atık 

sulardan uzaklaştırılması daha çok fiziksel ve kimyasal metodlarla gerçekleştirilmektedir. Günümüzde ise maliyeti 

yüksek olan bu yöntemlerin arasından bir fiziksel yöntem olan adsorpsiyon tekniği boyar madde giderimindeki 

yüksek verimliliğinden dolayı büyük ilgi görmektedir. Bu teknikte aktif karbon, bataklık kömürü, ağaç kırıntıları, 

silica jeller, hidrojeller ve doğal killer gibi malzemeler adsorban olarak kullanılmaktadır. Boyar maddelerin atık 

sulardan daha etkili bir şekilde giderilebimesi için enkapsülayonla hazırlanmış malzemeler gibi yeni adsorban 

malzemelere ihtiyaç vardır. Enkapsülasyon ise katı, sıvı veya gaz halindeki bileşenlerin bir kaplama materyaliyle 

sarmalanması şeklinde ifade edilebilir. Bu derlemede çeşitli endüstri atıklarındaki boyar madde kalıntılarının 

enkapsüle edilmiş malzemelerle giderimi incelenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Enkapsülasyon, boyar madde, adsorpsiyon 

 

1. GİRİŞ 

Boyar maddeler çok çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanılmaktadır. Ancak, çoğu canlı organizmalar için 

toksik olduklarından dolayı çevreye zararlı olarak kabul edilmektedirler. Boyar maddeler, doğrudan veya suya 

giren güneş ışığının emilimi ve yansıması ile su organizmalarının büyümesine engel olmasıyla birlikte atık suya 

renk katarak estetik sorunlara da yol açmaktadırlar  (Ferna´ndez ve ark., 2010). 

Boyar maddesi giderilmemiş yani arıtılmamış su toplum sağlığını tehlikeye atmaktadır, çeşitli tehlikeli hastalıklara 

yol açmaktadır ve en düşük konsantrasyonları bile toksik olma özelliğine sahiptirler (Belhouchat ve ark., 2017). 

Kapsülleme teknolojileri katılaşma ve kimyasal stabilizasyon yoluyla çökelme, adsorpsiyon veya diğer 

etkileşimler yoluyla fiziksel tutmanın bir kombinasyonunu içermektedir (Randall ve ark., 2004 ).  Reaktif mavi, 

asit kahverengi 425, safranin, katyonik kırmızı vb. çeşitli boyar madde türlerinden bazılarıdır (Ferna´ndez ve ark., 

2010). Endüstride boyar maddeler yardımcı kimyasal maddelerle beraber kullanılmaktadır bu yüzden artımı önem 

teşkil etmektedir (Kocaer ve ark., 2002).  

 

2. BOYAR MADDELERİN ARITIM YÖNTEMLERİ 

Boyar atık maddeler ortamda çözünerek ortama renk veren yapay bir malzeme olması ile birlikte çevre için 

tehlikeli organik bileşikler olarak kabul edilir. Gelişen endüstriyle birlikte boyar maddelerin endüstriyel atık suyun 

başlıca kaynakları olan kağıt, baskı, kozmetik, deri, ilaç, gıda ve plastik gibi tekstil ve boya endüstrileri tarafından 

kullanımı artmıştır. Boyar atık maddeler okyanus canlıları için tehlikeli olabilecek birçok maddelerden 

oluşmaktadır. Sanayide kullanılan çeşitli boya türlerinden meydana gelen atık sular çevreye salınmaktadır. Yüksek 

derecede boyar maddeler içeren suların ortama salınması bitkilerin fotosentez işlevini etkileyebilmektedir. Bu 

durum canlılık türünün devamı için büyük sorun teşkil etmektedir. Bundan dolayı boyar madde giderimi önemli 

bir problem haline gelmiştir (Demirbaş, 2009, Talaiekhozani ve ark., 2017, Alver ve ark., 2017). Boyaların, 

çevresel ve sağlık sorunlarına neden olan önemli kirleticiler olmasından dolayı, birçok araştırma, onları etkili bir 

şekilde nasıl temizleyeceğine odaklanmıştır. Tablo 1’de bu araştırmalara yönelik çeşitli boyar maddelerin atık 
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sulardan arıtım yöntemleri özetlenmiştir ve atıksulardaki boyaların uzaklaştırılması için çeşitli tekniklerin 

kullanıldığı görülmektedir (Demirbaş, 2009). 

Tablo 1. Çeşitli boyar maddelerin kimyasal yapıları ve atık sulardan arıtım yöntemleri 

Boyar maddeler Kimyasal yapısı Arıtım yöntemleri Kaynak 

Kongo kırmızısı 

 

Enkapsülasyon (Alver ve ark., 

2017). 

RB5 

 

Enkapsülasyon (Yao ve ark., 

2014) 

Malahit yeşili 

 

Bakır nanotel 

yüklü 

pasifleştirilmiş 

karbon 

(Ghaedi ve ark., 

2017) 

Metilen mavisi 

 

Elektrokimyasal 

yöntem 

(Ghaedi ve ark., 

2017) 

Asit kırmızı 57 

(AR57) 

 

Mezoporous 

karbon kaplı 

monolit 

(Ghaedi ve ark., 

2017) 

Asit turuncusu 

7 
 

Elektrokimyasal 

UV-Vis / COD / 

TOC HPLC 

(Ferna´ndez ve 

ark., 2010) 

Metil turuncusu 

 

Biyolojik ayrışma ( Crini, 2006) 
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Reaktıf 

kırmızısı 272 

 

Biyolojik ayrışma (Ferna´ndez ve 

ark., 2010) 

Reaktıf mavisi 

49 

 

ozonlama (Ferna´ndez ve 

ark., 2010) 

 

Endüstride boyar maddelerin arıtılmasında kimyasal yöntem, fiziksel yöntem ve biyolojik yöntem 

kullanılmaktadır. Kimyasal yöntem oksidasyon, fenton Ayıracı, Ozon, fotokimyasal yöntem, elektrokimyasal 

yöntem, kimyasal floklaştırma ve çöktürme yöntemi olarak sınıflandırılabilir. Fiziksel yöntem ise membran, 

fıltrasyon, iyon değiştirici adsorpsiyondur (Crini, 2006). 

 

2.1 1. Kimyasal Yöntemler 

Oksidasyon yöntemi atık suyun boya gideriminde oksitleyici maddeler kullanılarak atık suyun işlendiği bir 

yöntemdir. Boyaları kısmen veya tamamen parçalamak için kullanılırlar ( Gupta ve ark., 2009). Fenton reaktifi, 

hidrojen peroksit ve demir 2 tuzunun karışımı ile hidroksil (OH) radikal üretilmesidir. Son yıllarda bu  uygulama 

toksik ve boyar maddelerin giderilmesinde ve organik kirleticilerin uzaklaştırılmasında koku ve renk gideriminde 

kullanılmaktadır fakat düşük Kimyasal oksijen ihtiyacı değeri sebebiyle istenmeyen durumlar oluşturabilir 

(Kocaer ve ark., 2002). Ozon oksidasyon gücü çok yüksek ve güçlü bir dezenfektan ve boya gidericidir. Ancak 

ozonlama yöntemi nadiren de olsa mineralleşmeye sebeb olur. Bu durum istenmeyen bir durumdur ( Mezohegyi 

ve ark., 2012). 

Son zamanlarda boyaların fotokimyasal ve fotokatalitik yöntemler kullanılarak uzaklaştırılması ilgi gören 

yöntemler arasındadır. Bu yöntem UV ışınları kullanılarak hidrojen peroksit varlığında gerçekleşir. UV bazlı 

olması fotokimyasal proseslerin verimini daha da arttırır (Mezohegyi ve ark., 2012). 

1990 yılında kullanılmaya başlanan elektrokimyasal yöntemde ise bir anot ve bir katottan oluşan elektrokimyasal 

hücre mevcuttur. Çamurlaşma ve fazla kimyasal madde kullanımı gibi dezavantajları olmaması sebebiyle boya 

gideriminde etkili bir yöntemdir. Fakat istenmeyen tehlikeli bileşiklerin oluşma ihtimali bu yöntem için bir 

dezavantaj oluşturmaktadır (Kocaer ve ark., 2002). Kimyasal floklaştırma ve çöktürme yöntemi, kolloidal veya 

askıdaki katı maddelerin kimyasal maddeler yardımıyla pıhtı oluşturarak çökeltilmesi işlemi olarak tanımlanabilir. 

Pıhtılaştırılarak çökeltme işlemi genellikle hızlı karıştırma ünitelerinde yapılır. Bu işlem sonunda küçük tanecikler 

birbirleriyle birleşerek yumak oluştururlar. Bu aşamadan sonra su yavaş olarak karıştırılarak yumakların 

büyümesine imkan verilir. Bu işlemi hızlandırmak için kullanılan kimyasal maddelerin en önemlileri alüminyum 

klorür, demir (III)sülfat ve alüminyum sülfattır (Katheresan  ark.,2018). 

2.2 Fiziksel Yöntemler 

Fiziksel yöntemlerden membran  filtrasyon  yöntemi, seçici bir şekilde ayrılmanın yapılabileceği yarı geçirgen 

geçitler olarak tanımlanabilir. Boya gidermek için endüstride basınçla çalışan membranlar kullanılmaktadır fakat 

bu tür yöntemler oldukça maliyetlidir ( Mezohegyi ve ark., 2012).  Bunun yanında iyon değişim yöntemi de 

mevcuttur ve bu yöntemde kullanılan iyon değiştirici reçineler polimerik granüller şeklinde veya zıt yükün 

iyonlarını bağlayabilen çeşitli fonksiyonel gruplara sahip baloncuklar şeklindedir. Bu reçineler katyon ya da anyon 

değişim reçineleri olmasına rağmen katyon değişim reçineleri için uygun değildir. Bu durum bu yöntemin 

uygulanmasını güç hale getirmektedir. (Hassan ve ark., 2018) Son olarak adsorpsiyon yöntemi fiziksel, biyolojik 
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ve kimyasal sistemler gibi çeşitli sistemlerde kullanılmasıyla beraber boyar madde gideriminde de yaygın olarak 

kullanılan bir yöntemdir (Natarajan ve ark., 2018). 

 

 

 

 

2.3 Adsorpsiyon 

Eski çağlardan beri insanlar maddelerin gaz veya sıvı çözeltilerden uzaklaştırılması için çeşitli yöntemler 

kullanmışlardır. Adsorpsiyon yöntemide bunlardan birisidir. Adsorpsiyon esas olarak yüzey olgusudur. Şekil 1’de 

görüldüğü gibi adsorbent molekülleri (adsorbant) bir yüzeye temas ettikleri zaman o yüzeye tutunabilmektedirler. 

Adsorpsiyon işemi sıvı-sıvı, gaz-sıvı, sıvı-katı gibi iki farklı faz arasında gerçekleşebilmektedir ( Natarajan ve 

ark., 2018). 

 

Şekil 1. Adsorpsiyon mekanizması (Natarajan ve ark., 2018) 

Abdol ve arkadaşı boya giderimi için adsorpsiyon mekanizmasıyla yapay sinir ağları mekanizmasını 

incelemişlerdir,ve iyi bir yöntem olduğunu görmüşlerdir (Ghaedi ve ark., 2017). 

Adsorpsiyon yönteminde karbon, kil gibi çeşitli adsorben malzemeler oldukça çok kullanılmaktadır. Ancak gelişen 

teknoloji ve beraberinde büyüyerek gelen atık problemlerine karşı yeni tür malzemelere ve tekniklere ihtiyaç 

duyulmaktadır. Enkapsülasyon yöntemi ve enkapsüle edilen malzemelerin boyar madde arıtımında kullanımı 

bunlardan birisidir. 

2.4. Enkapsülasyon 

Kapsülleme bir maddeyi tutan ve o maddeye duvar malzemesi oluşturan bir yöntemdir. Ayrıca diğer ayırma 

teknikleri gibi zararlı etkileri yoktur. Kapsüllemenin avantajları arasında ayrılma kolaylığı ve sert dış koşullardan 

korunma gibi yönleri vardır. En yaygın kullanılan teknikleri sprey kurutma, emülsifiye, çapraz bağlama ve 

konservasyondur. Enkapsülasyon tekniği uygulama açısından makro ve mikro diye ikiye ayrılır. 

Mikroenkapsülasyon atığın sıkılaşan malzeme ile karıştırılmasını içerir. Makroenkapsülasyon ise atığı bir blok 

içine alır ve kaplar. Bazı durumlarda ise bu süreçler birleştirilir (Zanetti ve ark., 2018). 

Her ne kadar adsorpsiyon, flokülasyon/koagülasyon, biyosorpsiyon, sonokimyasal ve fotokimyasal degradasyon, 

çökeltme, membran filtrasyonu, elektrokimyasal teknikler, sıvı-sıvı ekstraksiyonu, oksidasyon veya ozonlama gibi 

çeşitli fiziksel, kimyasal ve biyolojik yöntemler ve fungus renk giderimi yaygın olarak kullanılsada, atık sulardan 

gelen boyaların hızlı ve etkili bir şekilde giderilmesi hala önemli bir sorundur. Bu sorunun giderilmesi için yeni 

yöntem ve malzemeler araştırılmaktadır (Alver ve ark., 2017). Enkapsülasyon ile sentezlenen malzemelerin boya 

arıtımında kullanılması bu yöntemlerden biridir. 

2.5. Enkapsüle Edilmiş malzemelerin boyar madde arıtımında kullanımı 

Literatürde bu konuyla ilgili çok fazla çalışma mevcut değildir. Alver ve arkadaşları, sulu çözeltilerden boya 

giderimi için alternatif bir yöntem olarak enkapsülasyonu kullanmışlardır. Bu amaçla, şekil 2’den de görüldüğü 

gibi kitosan ve TPP arasındaki çapraz bağlanma reaksiyonu sırasında boya çözeltisinde kitosan nanopartikülleri 

sentezlemişlerdir. Boya moleküllerinin, hızlı ve etkin bir şekilde ekonomik ve kolay erişilebilir bir materyal olan 

kitosan nanopartikülleri içinde kapsüllenmesini sağlamışlardır (Alver ve ark., 2017). 
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Şekil 2. Boya kapsüllenmiş kitosan nanopartiküllerin hazırlanmasının şematik gösterimi (Alver ve ark., 2017) 

Yao ve arkadaşları, kapsüllenmiş yüzey aktif madde olan polioksometalat (SEP)’ı, basit bir iyon değişimi 

reaksiyonu kullanarak sentezlemişlerdir. Bu malzemeyi Reactiveblack 5 (RB5) boya giderimi için incelemişler ve 

mükemmel bir şekilde boya arıtım aktiviteleri sergilediğini bildirmişlerdir (Yao ve ark.,2014). 

Belhouchat ve aradaşları  enkapsüle edilmiş sodyum aljinat ile sulu çözeltilerden anyonik ve katyonik boya 

giderimini incelemişerdir. çalışmalarında aktif orgono bentoit kullanmışlardır ve sulu çözeltilerde boya 

gideriminde kapsüllenmiş aljinatın başarılı olduğunu görmüşlerdir. Kapsüllenmiş aljinatın anyonik ve katyonik 

boyaların gideriminde alternatif bir yöntem olabileceği ön görüsünde bulunmuşlardır (Belhouchat ve ark., 2017). 

Angamuthu ve arkadaşları mezo gözenekli karbon nano disk  içinde ferroksit bileşiğini enkapsülleme ile boya 

giderimi için sentezlemişlerdir ve ferroksit  boya gideriminde etkili olduğunu görmüşlerdir (Angamuthu ve 

ark.,2017). 

3. SONUÇ  

Sonuçlar saptanmamıştır. Görüldüğü üzere enkapsülasyon tekniği yeni bir yöntem olmasına rağmen hemen hemen 

yapılan tüm çalışmalarda olumlu sonuçlar elde edilmiştir ve zararlı olucak herhangi bir aktivitesine fazla 

rastlanmamıştır. 

4. TARTIŞMA 

Elde edilen sonuçlara göre, çeşitli endüstri atıklarındaki boyar madde kalıntıları enkapsüle edilmiş malzemelerle 

kolaylıkla ve daha etkin bir şekilde giderilebilmektedir. 
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Serbest radikaller antioksidan bileşikler tarafından giderilerek inaktive edilirler. Bu nedenle besin 

katkı maddesi olarak kullanılan bitkilerdeki antioksidan kaynakların tespit edilmesi çalışmaları önemli 

hale gelmiştir. Kekik (Thymuskotschyanusboiss) aromatik özellikleri yönüyle bilinen ve yemeklerde taze 

veya kurutulmuş olarak sıklıkla kullanılan bir bitkidir.  

Bu çalışmada kekik bitkisinin (ThymusKotschyanusBoiss) antioksidan kapasitelerinin 

belirlenmesi için; Tunceli ili ve ilçeleri dahil olmak üzere 5 ayrı yerden (Merkez, Pertek, Mazgirt, Hozat, 

Ovacık) kekik (Origanumacuditens) bitkileri toplanarak kurutulmuştur. Bu kurutulmuş bitkilerin yaprak 

kısımlarının etanol ekstrakları hazırlanmış ve in-vitro şartlarda antioksidan etkileri araştırılmıştır. 

Ekstrakların antioksidan aktivitelerini belirlemek için ABTS•+ Yok edici testi,  serbest radikal (DPPH)  

giderme aktivitesi, süperoksit radikal giderme aktivitesi (SOR), toplam fenolik, toplam flavonoid ve total 

antioksidan durum (TAS) seviyeleri analiz edilmiştir. 

Kekik bitkisinde serbest radikal (DPPH.) giderme aktivitesi ve ABTS•+ Yok edici testi, Toplam 

fenolik madde açısından bakımından bölgeler arasında farklılık olduğu gözlenmiş, en yüksek aktivite 

Hozat bölgesinde bulunmuştur. SOR ve toplam flavonoid bakımından bölgeler arasında farklılık olduğu 

gözlenmiş, en yüksek aktivite Mazgirt bölgesinde saptanmıştır. TAS açısından bölgelere göre bir 

istatistiksel olarak bir farklılık gözlenmemiştir. 

Yapılan çalışma sonucunda bu bitki ekstraktlarının antioksidan aktivite bakımından iyi bir 

potansiyel kaynak olduğu söylenebilir. 
Anahtar Kelimeler: Tunceli, Thymuskotschyanusboiss, Antioksidan Aktivite  

 

1. GİRİŞ 

Son zamanlarda araştırmacılar, oksidatif stresi önlemek veya azaltmak için doğal kaynakları 

keşfetmişlerdir. Polifenoller gibi bitki besinleri veya bileşenleri, serbest radikallerin oluşumunun önlenmesinde 

önemli bir rol oynayabilir ve sıklıkla meyveler, sebzeler, tahıllarda bulunur (Kandi ve Charles, 2018). Birçok 

çalışma, şifalı bitkilerin, fizyolojik antioksidan/prooksidant durumunu (Katalinic ve ark., 2006) dengelemek için 

farmakolojik olarak aktif ürünler olarak kullanılabilen fenolikler, flavonoidler, karetonoid vitaminler ve alkaloidler 

gibi zengin bir antioksidan bileşikler kaynağı olduğunu göstermiştir. (Yoo, ve ark., 2008 ). Radikal süpürme 

kapasitesini ölçen analizler arasında, 2,2-difenil-1-picrilhidrazil (DPPH; Brand-Williams ve ark., 1995) testi en 

yaygın olarak kullanılanlardan biridir. Bu analiz sırasında, mor kromojen radikali, antioksidan / indirgeyici 

bileşikler (hidrojeni veren antioksidanlar) ile karşılık gelen soluk sarı hidrazine indirgenir ve reaksiyon 515-520 

nm'de izlenir (Brand-Williams ve ark., 1995). Fenolik bileşikler, arzu edilen antioksidan özelliklerden sorumlu 

ana bileşikler grubu olarak kabul edilir (Zhao ve ark., 2006). Genellikle büyüme sırasında veya strese (enfeksiyon, 

yaralanma, UV radyasyonu) veya her ikisine birden yanıt olarak planada ikincil metabolitler olarak oluşurlar 

(Ondrejovic ve ark., 2009). Bitkilerde bulunan flavonoidler doğal antioksidanlardır (Canadanovic-Brunet, 2005). 

Bir organizmanın metabolizması, kendi antioksidan savunma sistemleriyle oksidatif etkilere karşı savaşır. 

Reaktif oksijen türlerinin eliminasyonu ve nötralizasyonu hem enzimatik hem de enzimatik olmayan antioksidan 

mekanizmalar tarafından ele alınmaktadır. Uygulamada, toplam antioksidan durum (TAS) bu bileşiklerin tümünü 
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temsil etmektedir (Halliwell, 1994). TAS, oksidasyon ve antioksidasyon arasındaki redoks dengesini yansıtan 

temel faktörlerdir. TAS, tüm antioksidanların aktivitesinin bir göstergesidir (Erel., 2005). 

Thymusvulgaris L, orta ve güney Avrupa, Afrika ve Asya'da, uçucu yağlar ve antioksidatif fenolik 

maddeler açısından zengin olan çok yıllık bir bitkidir (WHO, 1999) . Thymusvulgaris L., aromatik otlar olup, 

yemeklere lezzetli bir  aroma eklemek için yaygın olarak kullanılır (Javanmardi ve ark., 2002; Senatore, 1996). 

Kekik ayrıca, antiseptik, karminatif, antimikrobiyal ve antioksidatif özellikler gibi çeşitli faydalı etkilere de 

sahiptir (Baranauskiene ve ark., 2003). Gastroenterik ve bronkopulmoner bozukluklar, antelmintik, 

antispazmodik, karminatif, sedatif, diaphoretik (Rustaiyan ve ark., 2000) gibi çeşitli hastalıkların tedavisinde halk 

hekimliğinde yaygın olarak kullanılmaktadır.  

Bildiğimiz kadarıyla, literatüre bakıldığında bu çalışma Tunceli, ilinin farklı bölgelerinden toplanan kekik 

bitkisinin antioksidan aktivitesinin ortaya koyulduğu ve bölgesel farklılıkların ortaya koyulduğu  ilk çalışmadır. 

 
2. MATERYAL VE METOD 

Bu çalışmada kullanılan kekik Tunceli merkez ve ilçeler olmak üzere toplam beş farklı yöreden toplandı 

ve bu bitkilerin yaprak kısımları kurutularak blender (öğütücü) içerisinde öğütüldü. Öğütülen bitkilerden 5 er gr’lık 

örnekler tartılıp 50 ml’lik etanol ekstreleri hazırlandı ve 1 saat bekletildi. Bir saat bekletilen ekstreler 1500 

devir/dakika çalışan santrifüje konularak 15 dk santrifüje edilerek filtre kağıdıyla süzüldü. Süzülen ekstreler 

tüplere konularak buzdolabında 1gün beklettikten sonra ekstrelerin antioksidan aktiviteleri 6 farklı metotla 

belirlendi.  Antioksidan aktivite belirleme testleri UV-VisSpektrofotometresi kullanılarak yapıldı.  

 

2.1. In Vitro Antioksidant Aktivitenin Belirlenmesinde Kullanılan Yöntemler 

2.1.1. Total Antioksidan Aktivite Tayini 
Total antioksidan aktivite tayininde RelAssayDiagnostik TAS kiti (Lot.RL024) kullanıldı. Hazırlanan 

bitki ekstraktından 1 g tartılarak 10 ml çözgen (etanol) eklendi. Etüvde çözgen kurutulduktan sonra 20 ml distile 

su eklenerek 3000 rpm de 15 dakika santrifüj edildi. Süpernatant alınarak total antioksidan aktiviteye kit 

prospektüsünde tarif edildiği şekilde bakılarak hesaplaması yapıldı.  

2.1.2. Serbest Radikal (DPPH•) Giderme Aktivitesi 
Serbest radikal giderme, Blois metoduna (1958) göre küçük bir modifikasyonla yapıldı. Serbest radikal 

olarak DPPH• kullanıldı ve 1 mM’lık çözeltisi kullanıldı. Numune olarak total antioksidan aktivite ve indirgeme 

kuvvetlerinde kullanılan 1mg/mL yoğunluğundaki stok çözelti kullanıldı. Deney tüplerine sırasıyla 50, 100, 250, 

500 µg/µL çözelti aktarıldı ve toplam hacimleri 3 mL olacak şekilde saf etanol ile tamamlandı. Daha sonra her bir 

numune tüpüne stok DPPH• çözeltisinden 1 mL ilave edildi. 30 dk oda sıcaklığında ve karanlıkta inkübe edildi. 

İnkübasyondan sonra etanoldan oluşan köre karşı 517 nm’de absorbansları ölçüldü. Kontrol olarak, 3 mL etanol 

ve 1 mL DPPH• çözeltisi kullanıldı. Azalan absorbans, geriye kalan DPPH• çözeltisi miktarını serbest radikal 

giderme aktivitesini vermektedir (Soares ve ark., 1997). 

2.1.3. Süperoksit Radikalleri Giderme Aktivitesi 
Ekstrelerin süperoksit radikallerinin oluşmasındaki etkisi nitrobluetetrazolium (NBT)’nin indirgeme 

ürünlerinin spektrofotometrik olarak ölçümü Nishimiki metoduna (1972) göre belirlendi. Bunun için çalışmada 

kullanılan ekstrelerin 100 µg’ını içeren 1 mL saf suya önce 1 mL 60 µM’lıkfenazin meta sülfat (PMS) çözeltisi 

ilava edildi. Daha sonra sırasıyla 1 mL 468 µM’lık NADPH ve 1 mL 150 µM’lık NBT çözeltisi ilave edildi. Oluşan 

reaksiyon karışımı oda sıcaklığında 5 dk bekletildi. Reaksiyon karışımında ekstre numunesinin eksik olduğu köre 

karşı 560 nm’de absorbansı okundu. Azalan absorbans, artan süperoksit radikalleri giderme aktivitesini gösterir. 

 

2.1.4. Toplam Fenolik Bileşik Miktarı Tayini 

Ekstrelerdeki toplam fenolik bileşik miktarı, Folin-Ciocalteu reaktifi ile Singleton ve arkadaşlarının 

metoduna göre belirlendi (Singleton ve ark., 1999).  Standart fenolik bileşik olarak  gallik asit kullanıldı. Önce 

standart grafik çizmek amacıyla 25 mg pirokatekol ve 25 mg gallik asit ayrı ayrı 25 mL saf suda çözülerek stok 

çözelti hazırlandı. Bu stok çözeltilerden 1000 µL alınıp 100 mL’likerlenlere konuldu. Toplam hacim saf suyla 46 

mL’ye tamamlandı. Erlenlere sırasıyla 1 mLFolin-Ciocalteu reaktifi ve 3 dk sonra da % 2’lik Na2CO3 

çözeltisinden 3 mL ilave edildi. Böylece toplam hacim 50 mL’ye tamamlandı. Karışım 2 saat boyunca oda 

sıcaklığında çalkalandı. Daha sonra numunelerin absorbansı 760 nm de saf suya karşı okundu. Bu işlemler 3’er 
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defa yapıldı. Kontrol için numune yerine saf su kullanılarak hazırlandı. Numunelerin absorbans değerlerine 

karşılık gelen gallik asit  

Absorbans=0.0005 x Mikrogram gallik asit standart grafik denklemi yardımıyla belirlendi ve sonuçlar 

gallik asit ekivalent şeklinde ifade edildi. 

 

2.1.5.  ABTS•+ Yok Edici Testi 
ABTS+ (2,2’-azino-bis(3-etilbenztiazolin-6-sülfonik asit)diamonyum tuzu) yok edici testi Yu ve ark., 

(2002) metodunun modifiye edilmesiyle gerçekleştirilmiştir. ABTS•+ metodu, 2,2’-azino-bis(etilbenztiazolin-6-

sülfonik asit) diamonyum tuzu gibi bir azino-bileşiğin ortamdan yok edilmesi, yani bir başka deyişle inhibisyonuna 

dayanan bir antioksidan kapasite belirleme yöntemidir (Yu ve ark., 2002). 

2.45 mM K2S2O8 ve 7 mM ABTS çözeltileri 1:1 oranında karıştırılarak oda sıcaklığında ve karanlıkta 16 

saat inkübasyona bırakıldı. Hazırlanan bu ABTS•+ radikal çözeltisinin 734 nm’deabsorbansı alınarak 1.660±0.02 

absorbansına ulaşılana kadar etil alkolle seyreltildi. Bu absorbans kontrol absorbansı olarak kullanıldı. Daha sonra 

bu radikal çözeltisinden deney tüplerine 4 mL bırakıldı. Bu tüplerin üzerine 100 µL bitki ekstrelerinden eklenerek 

oda sıcaklığında ve karanlıkta 2 saat inkübasyona bırakıldı. Bu sürenin sonunda örneklerin absorbansı 734 nm’de 

PBS (Fosfat Tamponu, pH=7.4)’den oluşan köre karşı kaydedildi. Azalan absorbans ortamdan yok edilen ABTS•+ 

radikallerinin miktarını vermektedir. 

 

2.1.6. Total Flavonoid Miktarının Belirlenmesi 
Alüminyum Klorür (AlCl3) kolorimetrik metodu kullanılarak yapılmıştır. Bu metoda referans flavonoid 

olarak gallik asit kullanılmıştır. Gallik asit çözeltilerinin hazırlanışı: 0,0125 gr gallik asit 25 mL %80 etil alkolde 

çözülerek 500 mg/L konsantrasyonda stok çözelti elde edilmiştir. Bu stok çözeltiden 100 mg/L‟lik standart 

solüsyon hazırlanmıştır. Bitki ekstrelerinin hazırlanışı:  Etanol ekstrelerinin her birinden 0,005gr tartılarak 2 mL 

% 80 etil alkolde çözülmüştür. 2500 mg/L’lik konsantrasyonda olan stok çözeltiden 1250 mg/L ve 500 mg/L 

konsantrasyon değerinde seyreltmeler hazırlanmıştır. 500 μLekstre yada gallik asit çözeltisi, 2 mLdistile su ve 150 

μL % 5’lik NaNO3 ile iyice karıştırılmıştır.5 dakika bekledikten sonra karışım içerisine 150 μL % 10’luk AlCl3 

eklenmiştir. 6. dakikada 1 mL 1M NaOH eklendikten sonra 2,2 mL su ile çözelti 5 ml’ye tamamlanmış ve 510 

nm’de UV-Visspektrofotometre ile ölçüm alınmıştır.. Kör çözelti içerisine ekstre ya da referans çözelti yerine aynı 

miktarda distile su konulmuştur. Sonuçlar eşdeğer gallik asit miktarı olarak verilmiştir (chang,2002). 

 

3.SONUÇLAR 
Kekik bitkisinde serbest radikal (DPPH.) giderme aktivitesi ve ABTS•+ Yok edici testi, Toplam fenolik 

madde açısından bakımından bölgeler arasında farklılık olduğu gözlenmiş, en yüksek aktivite Hozat bölgesinde 

bulunmuştur. SOR ve toplam flavonoid bakımından bölgeler arasında farklılık olduğu gözlenmiş, en yüksek 

aktivite Mazgirt bölgesinde saptanmıştır. TAS açısından bölgelere göre bir istatistiksel olarak bir farklılık 

gözlenmemiştir (Tablo-1, Şekil-1). 
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Tablo 1:Tunceli Yöresindeki Farklı İlçelerden Toplanan  Kekik Bitkisinin (DPPH (%), ABTS (%), SOR 

Giderme (%),Toplam Flavonoid (mg GAE/kg),Toplam Fenolik Madde (mg GAE/kg) ve Total 

Antioksidan durumları (mmol/TroloxEquiv/L.) 

 

 
*Aynı sütundaki farklı harfler istatistiksel olarak farkı göstermektedir.  

 

 

 

 
 

Şekil- 1: Tunceli Yöresindeki Farklı İlçelerden Toplanan  Kekik Bitkisinin (DPPH (%) , ABTS 

(%), SOR Giderme (%), Toplam Flavonoid(mg GAE/kg),Toplam Fenolik madde (mg GAE/kg)

 ve Total Antioksidan durumları(mmol/TroloxEquiv/L.) 

 DPPH (%) ABTS(%) SOR 

Giderme 

(%) 

Toplam 

Flavonoid 

(mg GAE/kg) 

Toplam Fenolik 

(mg GAE/kg) 

Total Antioksidan 

mmol/TroloxEquiv/L 

Pertek 

 

71,14±1,96b 

 

84,67±1,99b 0,60±0,01d 

 

135,87±4,62b 

 

421,87±7,21b 

 

3,63±0,47a 

 

Mazgirt 

 

84,32±0,76d 

 

94,91±1,07c 

 

0,96±0,00a 

 

326,62±6,48e 

 

490,62±43,30c 

 

4,07±0,61a 

 

Merkez 

 

61,26±0,40a 

 

79,83±1,56a 

 

0,40±0,01e 

 

88,19±10,42a 

 

343,75±9,02a 

 

3,78±0,26a 

 

Hozat 

 

92,58±0,13e 

 

99,31±0,44d 

 

0,77±0,02b 

 

291,89±9,66d 

 

1075,0±23,45d 

 

4,22±0,08a 

 

Ovacık 

 

76,06±2,64c 

 

91,68±1,38c 

 

0,67±0,01c 

 

193,75±4,87c 

 

306,25±1,80a 

 

3,33±0,35a 
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4.TARTIŞMA 

Son yıllarda tüketici beklentileri yapay katkı maddeleri kullanılmayan doğal ve organik ürünlere 

odaklanmaktadır. Bununla birlikte sentetik antioksidanların sağlığa zararlı etkilerinden dolayı 

araştırmacıların çalışmaları bitkilerde oluşan doğal antioksidanlar üzerine yoğunlaşmıştır (Skrede ve 

ark., 2004). 

pikrilhidrazil) bir serbest radikaldir ve bir elektron veya bir hidrojen radikali -1-difenil-(2,2 •DPPH

 •. DPPHile etkileşerek stabil bir diamanyetik bir molekül olma eğilimindedir (Soares ve ark., 1997)

radikalleri miktarındaki meydana gelen azalma, 517 nm’de spektrofotometrik olarak tayin 

1, -radikali, antioksidan aktivite tayininde sıklıkla kullanılır. Tablo •edilebilmektedir. Bu yüzden DPPH

) giderme aktivitesi bakımından .radikal (DPPH1 da görüldüğü üzere kekik bitkisinde serbest -ve Şekil

bölgeler arasında farklılık olduğu gözlenmiş, en yüksek aktiviteyi her üç bitkide de Hozat bölgesinin 

gösterdiği görülmektedir. Böyle bir farklılığın kaynağında başta toprağın yapısı olmak üzere pek çok 

etkenin rolü olduğu söylenebileceği söylenebilir. 

ABTS•+ Yok edici testi,  2,2’-azino-bis(etilbenztiazolin-6-sülfonik asit) diamonyum tuzu gibi bir azino-

bileşiğin ortamdan yok edilmesi, yani bir başka deyişle inhibisyonuna dayanan bir antioksidan kapasite 

belirleme yöntemidir (Yu ve ark., 2002).  Çalışmamızda ABTS•+ Yok edici testi bakımından en yüksek 

aktiviteyi Hozat bölgesi göstermiştir. 

Süperoksit radikal giderme aktivitesi, PMS/NADH-NBT sisteminde, PMS/NADH çifti tarafından 

meydana getirilen süperoksit anyonlarının NBT’yi indirgeme reaksiyonlarına dayanmaktadır. 

İndirgenmiş NBT ürünü ise 560 nm’de maksimum aktivite göstermektedir. Reaksiyon karışımında 560 

nm’deki absorbans azalması, süperoksit anyonlarının giderildiğini ve dolayısıyla antioksidant aktiviteyi  

göstermektedir. Tablo: 1 ve Şekil-1 de görüldüğü üzere kekik bitkisindesüperoksit radikal giderme 

aktivitesi bakımından bölgeler arasında farklılık olduğu gözlenmiş, kekikte en yüksek aktiviteyi 

Mazgirt’ten toplanan bitkiler göstermiştir. 

Toplam flavonoid ve fenolik miktar tayini açısından bitkilerin bölgelere göre gösterdikleri farklılıklar 

incelendiğinde; Toplam flavonoid açısından kekikte en yüksek aktiviteyi Mazgirt gösterirken, Toplam 

fenolik madde açısından ise Hozat bölgesi farklılık göstermiştir.  

Total antioksidan madde açısından kekik bitkilerinde bölgelere göre bir farklılık gözlenmemiştir. 

Yapmış olduğumuz araştırma sonuçlarına göre yöremizdeki kekik bitkisinde antioksidan aktivitelerin  

yüksek olduğu  görülmüş ve bu bitkilerin kullanılmasının serbest radikal oluşumunu azaltması açısından 
fayda sağlayabileceği görüşüne varılmıştır. Serbest radikallerin oluşturduğu doku hasarı, kalp-damar 

hastalıkları, kanser gibi pek çok hastalığın ortaya çıkmasının önlemi açısından da kekik bitkinin tüketimi  

önemlidir. 
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Son zamanlarda araştırmacılar, oksidatif stresi önlemek veya azaltmak için doğal kaynakları keşfettiler. 

Polifenoller gibi bitki besinleri veya bileşenleri, serbest radikallerin oluşumunun önlenmesinde önemli bir rol 

oynayabilir ve meyveler, sebzeler, tahıllarda sıklıkla bulunur. Asteraceae (Compositae) familyasından 

Gundeliatournefortii, Batı Asya'nın Asya-ılıman bölgelerine yani Kıbrıs, Mısır, İran, İsrail, Ürdün, Türkiye, 

Azerbaycan ve Türkmenistan'a özgü bir tıbbi bitkidir. G. tournefortii'nin çiçek, yaprak, tohum ve saplarının besin 

kaynağı olarak kullanıldığı kaydedilmiştir. G. tournefortii'nin kuru tohumlarının, Doğu Anadolu halk tıbbında 

vitiligo hastalığının tedavisinde de etkili olduğu bilinmektedir. G. tournefortii'nin taze tohumları, turşularda 

kullanılır ve aynı zamanda etkili diüretiklerdir. 

Bu çalışmada kenger bitkisinin (G.tournefortii) antioksidan kapasitelerinin belirlenmesi için; Tunceli ili ve ilçeleri 

dahil olmak üzere 5 ayrı yerden (Merkez, Pertek, Mazgirt, Hozat, Ovacık) ilkbahar ve yaz mevsimlerinde kenger 

(G. tournefortii) bitkileri toplanarak kurutulmuştur. Bu kurutulmuş bitkilerin yaprak kısımlarının etanol ekstrakları 

hazırlanmış ve in-vitro şartlarda antioksidan etkileri araştırılmıştır. Ekstrakların antioksidan aktivitelerini 

belirlemek için ABTS•+ Yok edici testi,  Serbest radikal (DPPH)  giderme aktivitesi, Süperoksit radikal giderme 

aktivitesi (SOR), toplam fenolik, toplam flavonoid ve total antioksidan aktiviteleri (TAS) çalışılmıştır. 

Kenger bitkisinde serbest radikal (DPPH.) giderme aktivitesi ve ABTS•+ Yok edici testi, madde süperoksit radikal 

giderme aktivitesi ve toplam flavonoid açısından bakımından bölgeler arasında farklılık olduğu gözlenmiş, en 

yüksek aktivite ise Hozat bölgesinde görülmüştür. Toplam fenolik madde bakımından bölgeler arasında farklılık 

olduğu gözlenmiş, en yüksek aktivite Mazgirt bölgesinde saptanmıştır. TAS açısından bakıldığında ise istatistiksel 

olarak bölgeler arasında bir fark bulunamamıştır. 

Yapılan çalışma sonucunda kenger bitkisinin antioksidan kapasite bakımından iyi bir potansiyele sahip olduğu ve 

serbest radikal oluşunun önlenmesinde önemli bir rol oynayabileceği önerilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Tunceli, Gundeliatournefortii, Antioksidan Aktivite  

 

1. GİRİŞ 

Reaktif oksijen türlerinin zararlarına karşılık vücuttaki farklı doğal savunma sistemleri serbest radikalleri kontrol 

altında tutmaktadır. Bu sistemler farklı hücrelerde ve farklı serbest radikaller üzerinde rol oynadıkları için 

birbirlerini tamamlayıcı niteliktedir (Diplock, 1998). Serbest radikallerin neden olduğu oksidasyonları önleyen, 

serbest radikalleri yakalama ve stabilize etme yeteneğine sahip maddelere “antioksidan” adı verilir (Elliot 1999).  

Antioksidanlar, otookside olabilir materyallerin oksidasyon başlangıcını geciktiren veya oksidasyon hızını azaltan 

maddelerdir. Gerek doğal gerekse sentetik yüzlerce bileşiğin antioksidan özelliklere sahip olduğu bilinmektedir 

(Nawar, 1985). Günümüzde endüstriyel proseslerde gıda maddelerinin depolanma stabilitelerini artırmak için 

çoğunlukla BHA, BHT ve PG gibi sentetik antioksidanlar kullanılmaktadır. Ancak, antioksidan olarak kullanılan 

kimyasalların muhtemel toksisiteleri nedeniyle, son yıllarda ilgi doğal antioksidanlar üzerinde yoğunlaşmıştır 

(Vareltzis ve ark., 1997). Çünkü, doğal antioksidanlar, insanların yüzlerce yıldır tükettikleri veya gıdalara 

karıştırdıkları katkılardır. Bu nedenle tüketiciler tarafından güvenilir olarak görülmektedirler (Bera ve ark., 2006). 

Doğal antioksidan kaynakları; baharatlar, şifalı bitkiler, çaylar, yağlar, tohumlar, tahıllar, kakao kabuğu, 

hububatlar, meyveler, sebzeler, enzimler, proteinler olarak sayılabilmektedir (Gökalp, 2006).  Askorbik asit ve 

tokoferoller ticari amaçla kullanılan en önemli doğal antioksidanlardır. Karotenoitler, fenolik bileşikler, 

flavonoidler, amino asitler ve enzimatik antioksidanlar (glukozoksidaz, süperoksitdismutaz, katalaz) diğer doğal 

antioksidan kaynaklarıdır (Reische, 2002). Araştırmacılar flavonoidler, kateşinler, fenoller (karnosol, rosmanol, 
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rosamaridifenol) ve fenolik asit (karnosik asit, rosmarinik asit) gibi çesitli antioksidanları kapsayan bitki özleri 

kadar iyi olan, C vitamini tokoferoller ve karotenoitlere de yoğunlaşmaktadırlar (Gökalp, 2006). 

Gundeliatournefortii, papatyagiller (Asteraceae) familyasından 40-50 cm yüksekliğinde, tüylü çok yıllık, sütlü, 

dikenli otsu bir bitki türüdür. Gövdeleri basit veya az dallı, kısa ve kalındır. Yapraklar derimsi, damarlı beyazımsı 

tüylü, gövdedekiler sapsızdır. Çiçek durumu küreyebenzer bir baş şeklindedir. Çiçekler morumsu-kırmızı 

renklidir. Baş kısmı olgunlukta sarımsı-yeşil renk alır ve dikenler hariç 1 cm kadar uzunlukta olup serttir. 

Türkiye'de yetiştiği yerler: Orta Doğu, Güneydoğu Anadolu, Akdeniz Bölgesi ve Ege Bölgesinde sıklıkla görülür. 

Halk tarafından kenger genellikle taze dallarının kabukları soyularak tüketilir. Gövdenin kesilmesi ile çıkan sütten 

kenger sakızı hazırlanır. 

Kenger, sinirleri güçlendirir, kramp çözücüdür, hazımsızlığı giderir, migrene karşı faydalıdır, iyi bir kan 

temizleyicidir, terletir vücuda rahatlık verir, damar tıkanıklığına yardımcı olur, dişleri temizler ve diş etlerini 

kuvvetlendirir, antioksidan etkileriyle cilt ve prostat kanserine karşı koruyucudur. 

2. MATERYAL ve METOD 
Bu çalışmada kullanılan kenger (Gundeliatournefortii) bitkileri, Tunceli merkez ve ilçeler olmak üzere toplam beş 

farklı yöreden toplandı ve bu bitkilerin yaprak kısımları kurutularak blender (Öğütücü) içerisinde öğütüldü. 

Öğütülen bitkilerden 5 er gr’lık örnekler tartılıp 50 ml’lik etanol ekstreleri hazırlandı ve 1 saat bekletildi. Bir saat 

bekletilen ekstreler 1500 devir/dakika çalışan santrifüje konularak 15 dk santrifüje edilerek filtre kağıdıyla 

süzüldü. Süzülen ekstreler tüplere konularak buzdolabında 1 gün beklettikten sonra ekstrelerin antioksidan 

aktiviteleri 6 farklı metotla belirlendi.  Antioksidan aktivite belirleme testleri UV-VisSpektrofotometresi 

kullanılarak yapıldı. 

 

2.1. Total Antioksidan Aktivite Tayini 

Total antioksidan aktivite tayininde RelAssayDiagnostik TAS kiti (Lot.RL024) kullanıldı. Hazırlanan bitki 

ekstraktından 1 g tartılarak 10 ml çözgen (etanol) eklendi. Etüvde çözgen kurutulduktan sonra 20 ml distile su 

eklenerek 3000 rpm’de 15 dakika santrifüj edildi. Süpernatant alınarak total antioksidan aktiviteye kit 

prospektüsünde tarif edildiği şekilde bakılarak hesaplaması yapıldı.  

2.2. Serbest Radikal (DPPH•) Giderme Aktivitesi 
Serbest radikal giderme, Blois metoduna (1958) göre küçük bir modifikasyonla yapıldı. Serbest radikal olarak 

DPPH• kullanıldı ve 1 mM’lık çözeltisi kullanıldı. Numune olarak total antioksidan aktivite ve indirgeme 

kuvvetlerinde kullanılan 1mg/mL yoğunluğundaki stok çözelti kullanıldı. Deney tüplerine sırasıyla 50, 100, 250, 

500 µg/µL çözelti aktarıldı ve toplam hacimleri 3 mL olacak şekilde saf etanol ile tamamlandı. Daha sonra her bir 

numune tüpüne stok DPPH• çözeltisinden 1 mL ilave edildi. 30 dk oda sıcaklığında ve karanlıkta inkübe edildi. 

İnkübasyondan sonra etanoldan oluşan köre karşı 517 nm de absorbansları ölçüldü. Kontrol olarak, 3 mL etanol 

ve 1 mL DPPH• çözeltisi kullanıldı. Azalan absorbans, geriye kalan DPPH• çözeltisi miktarını serbest radikal 

giderme aktivitesini vermektedir (Soares ve ark., 1997). 

2.3. Süperoksit Radikalleri Giderme Aktivitesi 
Ekstrelerin süperoksit radikallerinin oluşmasındaki etkisi nitrobluetetrazolium (NBT)’nin indirgeme ürünlerinin 

spektrofotometrik olarak ölçümü Nishimiki metoduna (1972) göre belirlendi. Bunun için çalışmada kullanılan 

ekstrelerin 100 µg’ını içeren 1 mL saf suya önce 1 mL 60 µM’lık fenazin meta sülfat (PMS) çözeltisi ilave edildi. 

Daha sonra sırasıyla 1 mL 468 µM’lık NADPH ve 1 mL 150 µM’lık NBT çözeltisi ilave edildi. Oluşan reaksiyon 

karışımı oda sıcaklığında 5 dk bekletildi. Reaksiyon karışımında ekstre numunesinin eksik olduğu köre karşı 560 

nm de absorbansı okundu. Azalan absorbans, artan süperoksit radikalleri giderme aktivitesini göstermektedir.  

2.4. Toplam Fenolik Bileşik Miktarı Tayini 

Ekstrelerdeki toplam fenolik bileşik miktarı, Folin-Ciocalteu reaktifi ile Singleton ve arkadaşlarının metoduna 

göre belirlendi (Singleton ve ark., 1999).  Standart fenolik bileşik olarak gallik asit kullanıldı. Önce standart grafik 

çizmek amacıyla 25 mg pirokatekol ve 25 mg gallik asit ayrı ayrı 25 mL saf suda çözülerek stok çözelti hazırlandı. 

Bu stok çözeltilerden 1000 µL alınıp 100 mL’lik erlenlere konuldu. Toplam hacim saf suyla 46 mL’ye tamamlandı. 

Erlenlere sırasıyla 1 mL Folin-Ciocalteu reaktifi ve 3 dk sonra da % 2’lik Na2CO3 çözeltisinden 3 mL ilave edildi. 

Böylece toplam hacim 50 mL’ye tamamlandı. Karışım 2 saat boyunca oda sıcaklığında çalkalandı. Daha sonra 

numunelerin absorbansı 760 nm’de saf suya karşı okundu. Bu işlemler 3’er defa yapıldı. Kontrol için numune 

yerine saf su kullanılarak hazırlandı. Numunelerin absorbans değerlerine karşılık gelen gallik asit 
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Absorbans=0.0005 x Mikrogram gallik asit 

standart grafik denklemi yardımıyla belirlendi ve sonuçlar gallik asit ekivalent şeklinde ifade edildi. 

2.5.  ABTS•+ Yok Edici Testi 

ABTS+ (2,2’-azino-bis(3-etilbenztiazolin-6-sülfonik asit)diamonyum tuzu) yok edici testi Yu ve ark., (2002) 

metodunun modifiye edilmesiyle gerçekleştirildi. ABTS•+ metodu, 2,2’-azino-bis(etilbenztiazolin-6-sülfonik asit) 

diamonyum tuzu gibi bir azino-bileşiğin ortamdan yok edilmesi, yani bir başka deyişle inhibisyonuna dayanan bir 

antioksidan kapasite belirleme yöntemidir (Yu ve ark., 2002). 

2.45 mM K2S2O8 ve 7 mM ABTS çözeltileri 1:1 oranında karıştırılarak oda sıcaklığında ve karanlıkta 16 saat 

inkübasyona bırakıldı. Hazırlanan bu ABTS•+ radikal çözeltisinin 734 nm’de absorbansı alınarak 1.660±0.02 

absorbansına ulaşılana kadar etil alkolle seyreltildi. Bu absorbans kontrol absorbansı olarak kullanıldı. Daha sonra 

bu radikal çözeltisinden deney tüplerine 4 mL bırakıldı. Bu tüplerin üzerine 100 µL bitki ekstrelerinden eklenerek 

oda sıcaklığında ve karanlıkta 2 saat inkübasyona bırakıldı. Bu sürenin sonunda örneklerin absorbansı 734 nm’de 

PBS (Fosfat Tamponu, pH=7.4)’den oluşan köre karşı kaydedildi. Azalan absorbans ortamdan yok edilen ABTS•+ 

radikallerinin miktarını vermektedir.  

2.6. Total Flavonoid Miktarının Belirlenmesi: 

Alüminyum Klorür (AlCl3) kolorimetrik metodu kullanılarak yapıldı. Bu metoda referans flavonoid olarak gallik 

asit kullanıldı. Gallik asit çözeltilerinin hazırlanışı: 0,0125 gr gallik asit 25 mL %80 etil alkolde çözülerek 500 

mg/L konsantrasyonda stok çözelti elde edildi. Bu stok çözeltiden 100 mg/L’lik standart solüsyon hazırlandı. Bitki 

ekstrelerinin hazırlanışı:  Etanol ekstrelerinin her birinden 0,005gr tartılarak 2 mL % 80 etil alkolde çözülecektir. 

2500 mg/’lik konsantrasyonda olan stok çözeltiden 1250 mg/L ve 500 mg/L konsantrasyon değerinde seyreltmeler 

hazırlandı.500 μL ekstre yada gallik asit çözeltisi, 2 mLdistile su ve 150 μL % 5’lik NaNO3 ile iyice karıştırıldı. 5 

dakika bekledikten sonra karışım içerisine 150 μL % 10’luk AlCl3 eklenecektir. 6. dakikada 1 mL 1M NaOH 

eklendikten sonra 2,2 mL su ile çözelti 5 ml’ye tamamlanacak ve 510 nm’de UV-Visspektrofotometre ile ölçüm 

alındı. Kör çözelti içerisine ekstre ya da referans çözelti yerine aynı miktarda distile su konuldu. Sonuçlar eşdeğer 

gallik asit miktarı olarak verilmiştir (Chang, 2002). 

 

3.SONUÇLAR 

Kenger bitkisinde serbest radikal (DPPH.) giderme aktivitesi ve ABTS•+ Yok edici testi, toplam fenolik madde 

süperoksit radikal giderme aktivitesi, ve toplam flavonoid açısından bakımından bölgeler arasında farklılık olduğu 

gözlenmiş, en yüksek aktivite ise Hozat bölgesinde görülmüştür. Toplam Fenolik madde bakımından bölgeler 

arasında farklılık olduğu gözlenmiş, en yüksek aktivite Mazgirt bölgesinde saptanmıştır. TAS açısından 

bakıldığında ise istatistiksel olarak bölgeler arasında bir fark bulunamamıştır. (Tablo-1, Şekil-1) . 
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Tablo-1Tunceli Yöresindeki Farklı İlçelerden Toplanan Kenger Bitkisinin (DPPH (%), ABTS (%), SOR 

Giderme (%),Toplam Flavonoid (mg GAE/kg),Toplam Fenolik madde (mg GAE/kg) ve Total 

Antioksidan durumları (mmol/TroloxEquiv/L) 
 DPPH (%) ABTS(%) SOR 

Giderme 

(%) 

Toplam 

Flavonoid 

(mg GAE/kg) 

Toplam 

Fenolik 

(mg GAE/kg) 

Total Antioksidan 

mmol/TroloxEquiv/L 

Pertek 

 

6,63±0,05c 

 

22,28±0,35a 

 

0,23±0,01a 

 

54,86±20,97b 

 

55,93±0,00c 

 

3,19±0,07a 

 

Mazgirt 

 

9,79±0,45b 

 

21,74±0,33a 

 

0,31±0,01ab 

 

87,26±5,91ab 153,12±18,04a 

 

3,01±0,02a 

 

Merkez 

 

6,39±0,50c 

 

27,69±5,52a 

 

0,28±0,00bc 

 

6,5±6,12b 

 

21,56±1,80d 

 

3,09±0,13a 

Hozat 

 

14,10±0,43a 

 

30,06±0,81a 

 

0,32±0,00a 

 

111,34±9,56a 

 

99,68±7,21b 

 

3,20±0,13a 

 

Ovacık 

 

6,57±0,05c 

 

25,50±1,13a 

 

0,28±0,01c 

 

71,99±11,23ab 

 

55,93±3,60c 

 

2,89±0,04a 

*Aynı sütundaki farklı harfler istatistiksel olarak farkı göstermektedir. 

Şekil-1: Tunceli Yöresindeki Farklı İlçelerden Toplanan Kenger Bitkisinin (DPPH (%) , ABTS (%), 

SOR Giderme (%), Toplam Flavonoid (mg GAE/kg),Toplam Fenolik madde (mg GAE/kg) veTotal 

Antioksidan durumları (mmol/TroloxEquiv/L) 

 
 

 
4.TARTIŞMA 

Son yıllarda tüketici beklentileri yapay katkı maddeleri kullanılmayan doğal ve organik ürünlere odaklanmaktadır. 

Bununla birlikte sentetik antioksidanların sağlığa zararlı etkilerinden dolayı araştırmacıların çalışmaları bitkilerde 

oluşan doğal antioksidanlar üzerine yoğunlaşmıştır (Skrede ve ark., 2004). Metabolizmayı düzenleyici bitki 

çaylarının tedavi edici özelliklerinin anlaşılması ve bunların modern tıpta da kullanılmaya başlaması birçok 

insanın, tıbbi ve aromatik bitkilerle tedaviye olumlu bakmalarını sağlamıştır (Özçelik ve Balabanlı, 2005). 
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Papatyagiller familyasına ait yöresel ismi Kenger olan Gundelia cinsinin dünyada 6 farklı türü bulunmaktadır. 

Bunların iki türü Tunceli yöresinde bulunmaktadır. Bitki, halk tarafından taze dallarının yaprakları soyularak 

tüketilmektedir. Bitki, gövdenin kesilmesi ile çıkan sütten hazırlanan sakızı ve özellikle Akdeniz Bölgesi'nde 

olgunlaşan başlar, kavrulup öğütülerek kenger kahvesi yapılmaktadır. Kenger, birçok hastalığa faydalı tıbbi bir 

bitki olup, Tunceli'de ilkbahar mevsiminde birçok insanın geçim kaynağı da olmaktadır. 

Bitkilerin sekonder metabolitleri olan polifenolik bileşiklerdir. Günümüzde bitkilerden izole edilen 4000’den fazla 

flavonoid bilinmektedir. Halka yapılarına göre flavonoller, flavonlar, flavanonlar, antosiyaninler, kateşinler ve 

izoflavonoidler olarak sınıflandırılır (Bilaloğlu ve Harmandar, 2000). Bu bileşikler arasında yer alan flavanoidler, 

tanninler, hidroksisinamat esterleri ve lignin bitkilerin yapısında bol miktarda yer alır. Polifenollerintokoferoller 

ve askorbata göre in vitro olarak daha iyi antioksidan olduğu gösterilmiştir. Antioksidan özelliklerini iyi birer 

hidrojen veya elektron vericisi olmaları, zincir kırıcı özellikleri ve geçiş metalleri ile şelat oluşturmaları ile 

gösterirler. Membranların akıcılığını azaltarak ve lipitlerin yer alış sırasını düzenleyerek de serbest radikallerin 

hücreye difüzyonunu engelleyerek peroksidasyon reaksiyonlarını keserler. Bitki hücrelerindeki H2O2’nin 

temizlenmesi reaksiyonlarına da katılmaktadırlar (Paganda, 1999). Flavonoidler ve diğer bitki fenoliklerinin O2
●-, 

lipidalkoksil (RO●), lipidperoksil (ROO●) ve NO● radikallerini temizleme, Fe ve Cu şelatlama, α-

tokoferolrejenerasyonu gibi fonksiyonlara katıldığı da bildirilmiştir (Miller ve Ruiz-Larrea, 2002, Ross ve Kasum, 

2002, Rice-Evans, 1999).Flavonoid ve fenolik antioksidanlar anomerik hidroksil grubundan lipid radikallerine bir 

hidrojen atomu vererek lipidoksidasyonunu engeller. Bileşiğin yapısı ile antioksidan kapasitesi ilişkilidir, fenolik 

bileşiklerde –OH grubu sayısı, flavonoidlerde B halkasının 5-OH, 3-OH ve 4-OH grupları olması antioksidan 

aktivite üzerinde etkilidir (Cotelle ve ark., 1996; Çimen, 1999).Yapılan bu çalışmada, toplam flavonoid açısından 

bakımından bölgeler arasında farklılık olduğu gözlenmiş, en yüksek aktivite ise Hozat bölgesinde görülmüştür. 

Toplam fenolik madde bakımından bölgeler arasında farklılık olduğu gözlenmiş, en yüksek aktivite Mazgirt 

bölgesinde saptanmıştır. 

Bir organizmanın metabolizması, kendi antioksidan savunma sistemleriyle oksidatif etkilere karşı savaşır. Reaktif 

oksijen türlerinin eliminasyonu ve nötralizasyonu hem enzimatik hem de enzimatik olmayan antioksidan 

mekanizmalar tarafından ele alınmaktadır. Uygulamada, toplam antioksidan durum(TAS) bu bileşiklerin tümünü 

temsil etmektedir (Halliwell, 1994). TAS, oksidasyon ve antioksidasyon arasındaki redoks dengesini yansıtan 

temel faktörlerdir. TAS, tüm antioksidanların aktivitesinin bir göstergesidir (Erel., 2005).Yapılan bu çalışmada, 

TAS açısından bakıldığında istatistiksel olarak bölgeler arasında bir fark bulunamamıştır. 

DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil) ticari olarak eldeedilebilen stabil organik nitrojen radikalidir. 515nm’de 

maksimum absorbansa sahiptir. Molekülde bir serbest elektronun yer değiştirmesimenekşe renginin oluşmasına 

neden olur. DPPHsolüsyonu hidrojen atomu verebilen madde(antioksidan) ile karıştırıldığı zaman koyu 

menekşerengin kaybı ile indirgenmiş form oluşur.Antioksidan (A-H) tarafından DPPH serbest radikalineproton 

transferi reaksiyonu 517 nm’de absorbansın azalmasına neden olur(Huang,2005).Bu süreç görünür alanda 

spektrofotometre ile absorbans sabitlenene kadar takip edilir. Yapılan bu çalışmada Kenger bitkisinde serbest 

radikal (DPPH) giderme aktivitesinde bölgeler arasında farklılık olduğu gözlenmiş, en yüksek aktivite ise Hozat 

bölgesinde görülmüştür 

ABTS ise; 2,2’-azinobis (3-etil-bezotiazolin 6 sulfonat) (ABTS) radikal katyonunun antioksidanlar tarafından 

absorbansının engellenmesi temeline dayanır. Yapılan çalışmada, kenger bitkisinde ABTS•+ Yok edici testi, 

toplam fenolik madde süperoksit radikal giderme aktivitesi, ve toplam flavonoid açısından bakımından bölgeler 

arasında farklılık olduğu gözlenmiş, en yüksek aktivite ise Hozat bölgesinde görülmüştür.  

NADH/PMS/O2 sistemi ile (Franke ve ark., 2004, Gülçin ve ark., 2003) ve riboflavin/metiyonin sisteminde 

flavinin fotokimyasal indirgenmesi ile non-enzimatik olarak (Dasgupta ve De, 2007) veya 

hipoksantin/ksantinoksidaz sistemi ile enzimatik olarak (Wood ve ark., 2003) süperoksit radikali üretilir. Radikal 

giderme aktivitesi substrat olarak kullanılan NBT’nin indirgenmesiyle tayin edilir. Bu metotta oluşturulan O2
●- 

radikalleri sarı renkli NBT2+’yi mavi renkli formazan türevine indirger. Ortamda antioksidan bileşik varsa mavi-

mor NBT oluşumu inhibe edilir. Ancak NBT’nin direk antioksidan tarafından indirgenmesi de sözkonusudur. 

Yapılan bu çalışmadan elde edilen sonuçlara göre, yöremizde bolca bulunması nedeniyle bazı hastalıkların 

önlenmesinde ucuz ve doğal bir antioksidan kaynağı olarak yöre halkı tarafından tercih edilmesi önerilebilir. 

Ayrıca yapılan bu çalışma ile alternatif tıp konusunda oldukça güzel gelişmelerin olduğu son günlerde elde edilen 

verilerin literatüre de büyük katkı sağladığı düşünülmektedir. 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                          2494 

 

 

5. KAYNAKLAR 
Bera, D.,Lahiri, D., Nag, A. 2006. Studies on a Natural Antioxidant for Stabilization of  Edible  Oil and Comparison with 

Synthetic Antioxidants. J. FoodEngineering, 74: 542-545. 

Bilaloğlu,  Guliyev. ve Harmandar, M., 2000. Flavonoidler: Molekül Yapıları, Kimyasal Özellikleri,  Belirleme Teknikleri, 

Biyolojik Aktiviteleri, Aktif Yayınevi, İstanbul 

Blois, M. S. 1958. Antioxidant Determinations by the Use of a Stable Free Radical. Nature 26, 1199-1200. 

Cotelle, N.,Bernıer, J.L., Catteau, J.P., Pommery, J., Wallet, J.C.,  Gaydou, Em., 1996. “Antioxidant Properties of 

Hydroxy-Flavones.” Free Radical Biology and Medicine, 20(1), 35-43. 

Çimen MBY., 1999. “Flavonoidler ve Antioksidan Özellikleri.” Türkiye Klinikleri Tıp  Bilimleri Dergisi, 19, 296-304. 

Dasgupta N., De B., 2007 : “Antioxidant activity of some leafy vegetables of India: A comparative study.”  Food Chemistry, 

101, 471-474. 

Diplock A. 1998. Healty Life StylesNutritionandPhysical  Activity: Antioxidant Nutrients. ILSI Europe Concise Monograph 

Series, 59 p.,Belgium 

Elliot, J.G. 1999. Application of Antioxidant Vitamins in Foods and Beverages. Food Tech.   53(2); 46-48. 

Hallıwell, B.,Gutterıdge, J.M.C., 1990. “Role of free Radicals and Catalytic Metal  Ions in Human Disease: An overview.” 

In: Methods in Enzymology, 186, 1-85 

Huang, D.,Ou, B., Prior, R.L., 2005. TheChemistry behind Antioxidant Capacity Assays, J. Agric. Food Chem., 53, 1841-

1856.  

Miller, E.R.,Pastor-Barriuso, R., Dalal, D., 2005. Meta-Analysis: High Dosage Vitamin E Supplementation May Increaseall- 

Cause Mortality. AnnInternMed; 142: 37- 46.  

Nawar, W.W. 1985. Lipids. Food Chemistry, or Fennema (ed), pp. 139-244, Marcel Dekker Inc., New York. 

Özçelik, H. Balabanlı, C. 2005. Burdur İlinin Tıbbi ve Aromatik bitkileri. 1.Burdur  Sempozyumu, 16  19 Kasım 2005, 

Burdur, Cilt 1: 1127-1137. 

Paganga G, Miller N, Rice-Evans CA.1999.The Polyphenolic Content of Fruit and Vegetables and Their Antioxidant 

Activities. What Does a serving Constitute? Free Radic Res. 30.153-162. 

Reische, D.W.,Lillard, D.A., Eitenmiller, R.R., Akoh, C.C. andMin, D.B., Editör., 2002.  Food Lipids Chemistry, Nutrition 

and Biotechnology, New York: Marcel Dekker Inc;  p. 489-516. 

Ross, J.A.,Kasum, C.M., 2002. “DietaryFlavonoids: Bioavaibility, MetabolicEffects, and Safety.”  AnnualReview of 

Nutrition, 22, 19-34. 

Singleton, V.L.,Orthofer, R. AndLamuela-Raventos, R.M., 1999. Analysis of Total Phenols and Other Oxidation 

Substrates and Antioxidants by Means of Folin-Ciocalteu Reagent.  Oxidants And Antioxidants, 299, 152-178. 

Skrede, G.,BryhnLarsen, V., Aaby, K., SkivikJorgensen, A., Birkeland, S.E., 2004. Antioxidative Properties of commercial 

Fruit Preparations and Stability of Bilberry and Black Currant Extracts in Milk Products. Journal of FoodScience, 69, 

351-356. 

Vareltzis, K.,Koufidis, D., Gavriilidou, E., Papavergou, E., Vasiliadou, S. 1997.  Effectiveness of Natural Rosemary 

(Rosmarinusofficinalis) extract on the Stability of  Filleted and Minced Fish During Frozen Storage. Z Lebensm 

Unters Fors ch A, 205: 93-96. 

Wood Je.,Senthılmohan St., Peskın Av. 2002. “Antioxidant Activity Of Procyanidin-Containing Plant Extract At Different 

Phs.” FoodChemistry, 77, 115-161. 

Yu, L.L.,Haley, S., Perret, J., Harris, M., Wilson, J. And Qian, M., 2002. Free Radical scavenging Properties of wheat Extracts. 

Journal of Agricultural and Food Chemistry, 50, 1619-1624. 

  



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                          2495 

 

 

Design Consideration: UAV System Architecture for Smart Applications 

 

Ender Ayhan Rencüzoğulları1*, Ali Kılıç1, Sadettin Kapucu1  

 
1 Department of Mechanical Engineering, Gaziantep University, Turkey. 

 

*enderayhan@gmail.com:  

 

Abstract 

Unmanned aerial vehicle (UAV) systems are flexible platforms for many real-time applications in civil and 

military operations such as surveillance, autonomous navigation and precision agriculture. Their most significant 

benefit is the ability to easily operate in places where it would turn out more dangerous and time-consuming for 

human to work. Therefore, system architecture of a UAV should be meticulously designed for particular tasks. 

The scope of this work is the design consideration of a UAV platform that is produced, with a 3D printer, to work 

autonomously in wide variety of areas. Also, the software system is specifically built in regard to deep-learning-

oriented applications. In this purpose, entire system is equipped with off-the-shelf hardware which are actuators, 

sensing elements, flight controller, GPS, camera, companion computer and complementary components. Details 

to hardware, software and production of a UAV are explained. A multipurpose and an adaptive system are provided 

for smart applications by means of open source software. Furthermore, stable flight without oscillations is achieved 

since structure of the UAV is dynamically well-designed for operating in six degrees of freedom. Experiments 

about autonomous flight, in addition to real world, in a simulation program for safety reasons and quick monitoring 

purpose are carried out. This paper presents design details, hardware integration and production details of a UAV 

system for autonomous flight applications. 

1. INTRODUCTION 

Unmanned aerial vehicles (UAVs) can be grouped as fixed-wing and rotary-wing mobile robots. Rotary-wing 

aerial vehicles, such as multicopter and helicopter, are developed for various areas for many years. Multicopter, 

also known as drone, has various types which are quadcopter, hexacopter or octocopter due to number of motors 

used. There are a wide variety of shapes and configurations of drones. Multicopters are increasingly used in civil 

and military applications since they are naturally more agile, compact and easy to launch than fixed-wing aerial 

vehicles (Floreano and Wood, 2015 ). They have the ability to take off vertically, hover, fly and land. As for flight 

behavior, frame type of a multicopter is of paramount importance. There exist diverse types of frames, such as X-

frame and H-frame, for different purposes. X-frame is a symmetric air frame whereas H-frame is not. Therefore, 

it guarantees more stabilization than H-frame. It also has a higher payload capacity compared to H-frame. Thus, it 

is hard to configure a centralized structure when building a H-frame multicopter. In this project, X-frame structure 

is produced by using 3D printer for building a four-propelled drone platform. 

When environment is dangerous or time is limited for human to work, using an autonomous drone is preferable 

way in accomplishing tasks, such as surveillance, search-and-rescue and navigation. In this regard, the developed 

platform has flight controller unit (FCU), camera, onboard computer and other required sensors to make UAV 

autonomous. Vision is rather important feature for autonomous UAV systems since it can provide a bird’s-eye 

view so that vision-based applications can be implemented. For example, object detection can be used for 

autonomous navigation in pursuit of obstacle avoidance (Smolyanskiy et al., 2017).  

In this paper, main focus is not only design consideration of UAVs, but also building an autonomous system 

architecture for surveying and navigation tasks. The developed UAV can be controlled manually, semi-

automatically or autonomously. The system uses open source software so that it can be modified and developed 

in order to need. This paper explains design consideration of a UAV configuration for smart applications. 
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2. UAV CONFIGURATION 

2.1 Mechanical System Description 

There are completed and on-going studies about most appropriate mechanical structure for UAVs. Deciding which 

one is the most suitable is, indeed, a tradeoff between the requirements. First consideration is about size because 

flight is an expensive operation in terms of energy. It must be appropriate for the type of operation. For example, 

if a UAV is intended to be designed for agricultural spraying, it should carry nearly 7 kg, e.g. pesticides and 

fertilizers, as payload. Consequently, UAV must have powerful propulsion system and sufficient flight time for 

maximum efficiency. Floreano and Wood (2015) explain that energetical problems arise as size of device is 

reduced. Scaling down a UAV may result an autonomy problem because lower size limits the ability to maintain 

flight for required time throughout the operation. To cope with these challenges, UAVs must be designed at 

system-level to balance tradeoffs when selecting components.  

Maneuverability is also an important characteristic, in addition to agility and stability. UAVs should have the 

ability to make rapid maneuvers when it suddenly encounters obstacles, considering environmental awareness, 

throughout autonomous flight. In this sense, frame type of structure must be meticulously chosen from diverse 

types which are multicopter, fixed-wing aerial vehicles, helicopter, flapping-wing and some others. This plays a 

crucial role for giving the UAV specific aerodynamics features, beyond appearance.  

The structure has to be light as much as possible, otherwise, system will require much more energy. The most 

important reason of designing light-weighted structure is that propulsion system takes respectable amount of space 

and is heavier than other components. The heavier structure, the more required energy storage. For example, for a 

heavier structure, system needs bigger battery pack.  

Multicopters have some advantages over helicopters and fixed-wing aerial vehicles because of their nature. 

Although fixed-wing aerial vehicles can reach highest speed among them, it cannot hover. Helicopters can hover 

but they not only don’t have sufficient payload capacity if a small UAV is desired, but also, they are not as agile 

as multicopters. Table 1 compares the benefits of each air frame type (Siebert and Teizer, 2014). All things 

considered, multicopter is the main focus for building an autonomous UAV platform. 

 

 

 

 

 

 

 

As for selecting frame layout of multicopter, X-frame and H-frame are considered since they are mostly used ones 

and easiest to build compared to tricopter, octo coax wide, quadcopter wide, strecthed X-frame and many others. 

One of the most important characteristics of X-frame is that it offers light-weighted structure because it results a 

smaller central area than H-frame does. Because of the less space, some components also can be chosen as all-in-

one type, e.g. 4-in-1 electronic speed controller (ESC) instead of using individual ESC modules for each motor. 

That results a compact structure and prevents redundancy. Thus, it offers higher payload capacity. X-frame is 

naturally symmetrical so that motor propeller units can be spaced the same distance from each other and center of 

mass. It provides high stabilization. On the other hand, H-frame is not completely symmetrical structure since it 

has a long body at the center. Hardware components must be spread-out along the long body. Thus, it causes not 

only less compact structure, also high moment of inertia on pitch axis. H-frame offers less agility which is not a 

desired characteristic for multicopter systems. Following the previous information, most suitable multicopter type 

is the quadcopter for this project. Fig. 1a. and Fig. 1b illustrate render image and technical drawing of the developed 

design, respectively, that is based on an open source project from quadcopter design community (Seigné, 2017). 

Payload Speed Simplicity Cost Setup Time 

Good 

Very good 

Average 

Very good 

Average 

Average 

Average 

Poor 

Good 

Average 

Good 

Very good 

Average 

Good 

Very good 

Table 1. Comparison of advantages and limitations of air frame types 

UAV Type Efficiency Flexibility Payload capacity Simplicity Speed 

Fixed-wing Good  Poor  Good   Average Good 

Helicopter Average Average Average  Poor  Average 

Multicopter Poor  Good  Average  Good  Average 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                          2497 

 

 

     

       (a)            (b) 

Fig. 1. (a) render image, (b) Technical drawing gives frame layout and quadcopter dimension 

 

2.2 Manufacturing of Quadcopter Structure 

There are two specific considerations about manufacturing the main structure which they are material and 

manufacturing type. Both are interrelated subjects. There are a few materials that can be used for the structure of 

quadcopter. Those are aluminum, carbon fiber and 3D printing filaments. Selecting an appropriate material is 

decisive for producibility. Therefore, not only for fast prototyping to get empirical results, but also for cost 

reduction, 3D printing method is obviously the best choice among other conventional manufacturing techniques, 

for example molding of composite materials. Fig. 2a illustrates the manufactured structure just before the post-

processing. 

PLA and PETG are commonly used filaments in 3D printing. They are melted between particular temperatures 

while coming out from the extruder of 3D printer. Afterwards, they are solidified once cooled down. Table 2 

provides pros, cons, melting/extruder and bed temperature. Although PLA is cost-effective, because it is produced 

from renewable resources, it has brittle characteristic. However, the essential point is to obtain the optimal structure 

as much as possible. As for PETG, most importantly, it offers much more strength than PLA. Heat resistance, 

durability and flexibility are essential features that make PETG preferable. Its flexibility makes PETG more 

common than others to build multicopters since it is a desired property for snap-fit parts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In addition, post-processing is a required step for appearance and obtaining high-quality surface. When production 

is done, it has rough surface and hollows that may cause fracture. To avoid such kind of failure and obtain 

strengthened structure, surface must be rubbed with emery until it becomes smooth. However, there may still 

remain undesired gaps on the surface that cannot be levelled with rubbing. A suitable paste must be implemented 

Table 2. Comparison of advantages and limitations of air frame types 

Material Type    PLA    PETG 

Pros     Easy to print   Durable 

     Biodegradable   Flexible 

     Stiff    Heat resistant 

 

Cons     Degrading over time  Prone to scratches 

     Low temperature tolerance More expensive 

     Brittle    Slow to print 

Extruder temperature   205 ± 15°C   240 ± 10°C 

Bed temperature   40 ± 15°C   60 ± 15°C 
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to fill the gaps. After pasting, operation of smoothing with emery must be repeated until the desired surface is 

obtained. Afterwards, the body can be painted for cosmetic purpose. Fig. 2b. and Fig. 2c. visualize the state after 

post-processing and final state of the quadcopter respectively. 

   

 

 

 

 

  (a)           (b)                 (c) 

Fig. 2. (a) Produced quadcopter structure, (b) State after post-processing, (c) Final state of quadcopter. 

 

2.3 Hardware Selection 

The presented UAV system is designed to favorably fulfill surveying and navigation missions in both military and 

civil applications. As previously discussed, the system is based on quadcopter principle since they have 

distinguishable benefits compared to others (Siebert and Teizer, 2014). To build a flexible quadcopter for the 

specified purposes above, hardware selection is based on Redtail project  (Smolyanskiy et al., 2017). The 

quadcopter consists of open source Pixhawk Cube (2.1), for autopilot control, NVIDIA Jetson TX2 module with 

Orbitty carrier board for running real-time and deep learning applications. Pixhawk is the FCU which has GPS, 

inertial measurement unit, gyroscope, accelerometer, barometer and magnometer with the capability of sensor 

fusion. For vision-based processes, the system uses a monocular Logitech c930e USB camera with 90º field of 

view (FOV). It is equipped with Lidar Lite V3, which is a light-weighted laser range finder with a 40 m. range, 

for estimating distance to ground with high accuracy. It sends data to Pixhawk autopilot controller via either inter-

integrated circuit (I2C) or pulse-width modulation (PWM) connections. 

In essence, both designing and integration of electric propulsion system are crucial factors in building of the desired 

quadcopter (Gur and Rosen, 2008). Battery, ESC, brushless dc motors and propellers, which are the components 

of electric propulsion system in the quadrotor, constitute approximately 60 percent of entire hardware. While 

selecting suitable brushless dc motor, there are some parameters that is evaluated. Those are motor velocity 

constant  (Kv), weight-to-power ratio and size of propellers as diameter and pitch. Total weight of the quadcopter 

cannot be known before completing the assembly. Thus, individual weight of components is summed in order to 

technical specifications that are published by manufacturers. Total weight of the quadcopter is calculated as 2.5 

kg, excluding payload. Afterwards, propeller is chosen with respect to the parameters which are material, pitch 

value, thrust, shape and area of blades (Benito et al., 2015). All things evaluated, four 580 Kv brushless dc motors 

of SunnySky and 30.48 cm long carbon-fiber propellers with 9.65 cm pitch are used. With this selection, the 

quadcopter can carry, including itself, 5.5 kg at peak.  

Battery provides required energy for entire system. Since LiPo batteries provide high performance and energy 

with long life cycle, it is used for power supply unit (Gur and Rosen, 2008). In order to get sufficient flight time 

and performance, some key concepts are considered. Number of cells (4), voltage value of each cell (14.8 V), 

capacity (4000 mAh), discharge rate (45C), total weight (484 g) and, of course, physical dimesions (144 x 51 x 34 

mm) are the main determinants as optimal battery specifications for the developed quadcopter. Selected battery 

provides 15 to 18 minutes hovering.  

ESC is a device that allows the FCU to drive brushless dc motors by arranging the amount of amperage that motors 

require. It has to be able to handle maximum current that the motors might require. ESC selection mostly depends 
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PX4 Flight Stack 

MAVLink 

Fig. 3. Software system architecture 

on current range that it can handle. Consequently, ESC must be able to handle the voltage of LiPo battery. 4-in-1 

type ESC module is used for building a compact platform. 

For arm, propeller and landing gear, it is also worth to mention about material selection. To obtain light-weighted, 

efficient and tough structure, carbon-fiber is used for those parts. Aluminum and fiber-glass are not as light as 

carbon-fiber. Furthermore, shape of carbon-fiber does not deteriorate over time so that it offers required toughness. 

As for rigidity, also known as stiffness, carbon-fiber is more rigid. It is nearly three times stiffer than aluminum 

and fiber-glass for a given weight. Last but not the least, carbon-fiber has negative coefficient of thermal expansion 

so that it does not expand or shrink as much as fiber-glass and aluminum when temperature changes.  

2.4 Software System Architecture 

Inspired reference is the redtail project for the software system architecture which is illustrated in Fig. 3 

(Smolyanskiy et al., 2017). To avoid crashes and time loss, software-in-the-loop (SITL) technique is used during 

the development process for comprehensive testing and debugging purpose. Gazebo and QGroundControl are used 

as simulation and error monitoring platform, respectively (Meyer et al., 2012). PX4 flight stack is used as firmware 

in FCU. It provides communication link between Jetson TX2 computer and Pixhawk via MAVLink protocol 

(Meier et al., 2011). ROS nodes run on Jetson TX2 computer, which runs Ubuntu Linux4Tegra. ROS provides 

GScam node for reading visual input from camera, joy node for joystick control, keyboard package to allow 

receiving keyboard events (similar to joy node), and MAVROS package as communication driver, for autopilot, 

that provides UDP MAVLink bridge for ground control station (GCS). As for vision process, object detection is 

applied with the deep neural network (DNN) node to recognize and classify objects in pursuit of environmental 

awareness. The method used in Redtail project is applied for object detection.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Smolyanskiy et al. (2017) presented autonomous navigation system, but not autonomous landing feature in their 

PX4 controller node. Landing capability is also added as a new controller state case by using CommandTOL 

service of mavros messages. Also, in some scenarios, navigation path can be known as waypoints and it may not 

be a trail in forest. Thus, planned autonomous flight capability is developed. To do this, PoseStamped message, 

which uses reference coordinate frame, is used as geometry message in PX4 controller loop. Although the system 

is  completely autonomous in all discussed cases above, the pilot with RC controller has the highest priority in 

controlling of drone for safety reason. 

Camera node Joystick | Keyboard 

Object Detection DNN 

Controller 

MAVROS 
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3. EXPERIMENTAL RESULTS 

3.1 Mechanical Performance 

The structure, which is produced with PLA, was tested in a flight.  At first flight, 30 cm long carbon-fiber arms 

were used. Quadcopter had obvious vibration and low stability throughout the flight. Also, because of low quality 

calibration of sensors, it has performed a bumpy landing which caused longitudinal fracture on the arm holder. 

After calibration was repeated to improve the system quality, arms were shortened to 25 cm to decrease wobbling 

and vibration. However, the structure was broken again after the bumpy landing that was performed intentionally 

for testging purpose. After a new structure was printed with PETG, harsh landing did not caused any fracture. As 

a result, Four quadcopters were manufactured, however, three of them were broken during tests.  

3.2 Planned Autonomous Flight 

A few autonomous tasks were performed to test the landing and planned flight capability. For specified waypoints, 

the quadcopter successfully has completed takeoff, navigation, hovering and landing tasks without external 

controller unit. However, small amount of drift was observed that Pixhawk autopilot controller with laser range 

finder could not compensate enough. That caused low accuracy in reaching specified waypoints. 

 

4. DISCUSSION 

Although the quadcopter became a tough structure, total weight can be reduced for energetical efficiency and 

higher payload capacity. To achieve those, platform design may be modified to simpler design. Also, as is 

mentioned previously, selecting appropriate material and production technique causes tradeoffs that must be taken 

into account according to the constraints. For this project, cost and production speed were the main constraints 

that resulted using 3D printer. If those were not limitations, composite materials could have been used for building 

more light-weighted and tough structure. As for stabilization, optical flow sensor should be used for minimizing 

drift. Thus, system would have higher accuracy while navigating.  

 

5. CONCLUSION 

A UAV configuration with software system architecture is presented for surveillance and navigation tasks. The 

paper explains a UAV configuration, hardware components and manufacturing of the presented structure as well 

as autonomy capabilities which are takeoff, flight and land. The presented manufacturing method reduces time 

loss for tests and producing new parts in case of need. Selected hardware components offer sufficient flight 

performance and agility despite the weight and size of the structure. Open source software architecture which 

consists of ROS and PX4 flight stack provide a reconfigurable system that can be modified in order to tasks as 

well as autonomous planned flight. The DNN node is implemented to detect objects. In this regard, operating logic 

of DNN architecture provides an excellent understanding for potential future study on obstacle avoidance in pursuit 

of building much safer UAV flight systems. 
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Abstract 

In this study, the effects of graphene, multi-walled carbon nanotubes (MWCNT) and silver nanoparticles usage on 

shear strength and thermal stability of modified epoxy based adhesives were investigated. For this purpose, Al 

2024-T3 sheets were used as a adherend material. While determining the mechanical properties of nanoparticle-

added epoxy based adhesives, the experiments were carried out in accordance with ASTM D1002-10, by using 

the single-lap joint connection. In order to carry out these processes, surface treatment of aluminum plates, 

formation of adhesive materials were applied respectively. Graphene and carbon nanotubes were used in 0.15% 

by weight and silver nanoparticles in 1% by weight were added into the epoxy. Thermo Gravimetric Analysis 

(TGA) and Differential Thermal Analysis (DTA) were applied to investigate the thermal properties of the produced 

adhesive samples. The glass transition temperature (Tg) and melting temperature (Tm) of the adhesive samples 

produced by the DTA test were obtained. Decomposition temperatures of the samples produced in the TGA tests 

were obtained with respect to mass loss. After mechanical and thermal tests nano particle adding was improved 

the mechanical properties but thermal properties of the epoxy were effected negatively. 

Keywords: Epoxy, Graphene, Multi-Walled Carbon Nanotube, Silver Nanoparticles  

1.INTRODUCTION 

Bonding of the parts made by similar and/or dissimilar materials is widely used in industrial process (Da Silva, 

Öchsner, & Adams, 2018; Shigley, 2011). Adhesive bonding is widely used in many areas of industry from the 

aerospace to medical applications (Shao & Stewart, 2010; Yamanaka, Otsuka, & Hosaka, 1993). Because of their 

superior physical, chemical, electrical and mechanical properties, these types of joints are preferred by many 

applicants from the engineers to physicians(Dinte & Sylvester, 2018; Özer, 2018).one of the application areas of 

the epoxy based adhesive is to repair or patch the parts(Davis & Bond, 1999). For example the outer surface of an 

airplane body can be damaged by impact of an object while it flies at high speed. To repair for these types of parts, 

a proper adhesive that is compatible with the outer surface material of the airplane is required (Baker, 2012). These 

types of applications can also be met in numerous industrial practices. Adhesive joints are expected to behave like 

having the similar mechanical properties of the main material. Epoxy is one of the adhesive that widely used in 

industrial applications and having the brittle behavior. For this reason the mechanical properties of epoxy adhesives 

must be improved by adding some additives when applied on to metallic surfaces(Barbosa, da Silva, Banea, & 

Öchsner, 2016). The mixture of the epoxy resin and its curing agent exhibits a brittle behavior after the mixture 

cured. But some applications of these types of adhesives are expected to have ductile behavior especially the metal-

metal joints(Banea & da Silva, 2010; Marques, da Silva, Banea, & Carbas, 2015). Mechanical properties of the 

epoxy resin can be improved by some additive materials (Akpinar et al., 2018; Kim, Jung, Kim, Yang, & Kim, 

2018; Wu et al., 2007). Both the size and type of the additives can be enhanced the superior properties to 

matrix(Bagheri, Vanini, Kordani, & Sadighi, 2015; Mo, Cheng, Wang, & Sun, 2003). Macro, micro or nano sized 

particles have the different properties and effects from their bulk form(Wan, Gong, Tang, Wu, & Jiang, 2014). For 

example nano sized metallic particles have the better mechanical properties(Coleman et al., 2003; Silva Neto, 

Cruz, & Ávila, 2013). The mechanical or physical property of the epoxy resin can be improved by adding the 

several nano particles. It is expected from the additive materials to cause reinforcement or enhance any superior 
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properties of composite materials. But the higher weight ratio of the additives can be negatively effect to 

composites because of inhomogeneity of the resultant material. For this reason the weak adhesion between the 

surfaces can be occurred. 

Adhesive joints can be used at various temperatures. Durability and strength at extreme temperatures have always 

been a major limitation of adhesives(Marques et al., 2015). Adhesive materials can be consisted to number of 

components. Similar to composite materials, adhesives consist two components, the matrix and the additives. 

Selecting of the matrix and additives is related to the adherent material surfaces. Epoxy based adhesives can be 

used on many adherend materials such as polymers, woods and metals etc. 

A number of particles can be used as the additive of the epoxy based adhesives (Chen, Yue, Bian, Fan, & Lei, 

2013; Lu, Cao, & Qi, 2017; Ye, Lai, Liu, & Tholen, 1999). Metallic nano particles can be used in many areas as 

alloyed or alone instead of their bulk or micro sized form. Because of the ductile behavior of the graphene, multi-

walled carbon nanotubes (MWCNT) and silver nanoparticles, the ductility of the epoxy can be enhanced by adding 

the these nano particles. 

This study is about the using the MWCNT, graphene and silver nano particles as an additive in to epoxy based 

adhesive for industrial bonding applications. Aluminum 2024-T3 sheets are jointed by using the epoxy based and 

nanoparticles added adhesive. Nano particle content was selected as 15% MWCNT, 15% graphene and 1%Ag 

nano particles in weight ratios. Al sheets used in this study are widely used in industry especially in aircraft 

industry. The adhesive is expected to improve of its mechanical properties by adding the nano particles. However 

the mechanical properties can be affected negatively by adding particles for the higher weight ratios. This negative 

effect can also be about the micro or higher sized powders(Cho, Joshi, & Sun, 2006). For this reason the nano 

sized particles were selected as additive of the adhesive. Expected usage area of this adhesive is the repairing or 

manufacturing of a machine or airplane parts. Lap-Shear tensile tests, Thermo Gravimetric Analysis (TGA) and 

Differential Thermal Analysis (DTA) were performed for obtaining the adhesives and joint’s mechanical and 

thermal properties respectively. 

 

2.MATERIALS AND METHODS 

 

2.1. Preparation of Adherend materials 

 

Surface treatments, adhesive preparing and its application processes were carried out as the first period of this 

study. First, the bonding sample of an aluminum sheet according to ASTM D3933-98 are as follows: the aluminum 

plate has been cut into the dimensions specified in ASTM D1002-10 standard. Then, it was treated with sodium 

hydroxide (NaOH) at approximately 90°C for 10-15 minutes. The purpose of this process is to remove the dirty 

compounds on the surface like oil etc. After this process, the samples were washed with pure water at 43°C for at 

least 5 minutes. The dirty layer on the surface can be decrease the force transmission and therefore the adhesion 

strength will decrease. At the same time, it also creates a rough surface to provide better adhesion of the adhesive 

to the surface. For these processes, the steps of ASTM1002-10 standards are applied especially for samples such 

as aluminum used in the aviation industry. Then the surface cleaning process according to ASTM D3933-98 and 

ASTM D2651-01 standards were performed. ASTM D2651-01 standard (sulfuric acid / sodium dichromate) is the 

most used surface preparation method in aviation sector. The process steps in ASTM D3933-98 standard were 

followed quickly without contacting the surfaces to be bonded during and after the anodization process with 

phosphoric acid. Sulfuric acid and sodium dichromate used for electrical anodization during the surface 

preparation process were purchased from Sigma Aldrich, sodium hydroxide and phosphoric acid were purchased 

from Tekkim companies. Aluminum plates were cleaned with alkali and then with pure water in 43°C. Another 

purpose of the etching process is performed with an alkaline etching cleaned surface it is to ensure better adhesion 

to the adhesive surface. This procedure has been carried out according to ASTM D2674-72 standard. Samples for 

etching were incubated for 12 minutes by immersing them in a mixture of 26.7% by weight of sulfuric acid, 5% 
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sodium dichromate and 68.3% pure water, as indicated in the standard. After the etching was completed, the 

samples were washed with pure water at room temperature. 

After the etching process, the anodization process was applied. This process is intended to increase the thickness 

of the oxide layer on metals. Anodization is not a coating process on the surface but rather a change of the surface. 

The reason for this process to be applied to metal is called anodization because the aluminum metal is used as 

anode in the circuit. 9-10% by weight phosphoric acid and 88-91% pure water solution were prepared as described 

in the standards for phosphoric acid anodization. Al sheets were immersed in the solution and stored at 14-16 volts 

DC voltage for 20-25 minutes at room temperature. The main purpose of doing with phosphoric acid anodizing 

can be summarized as follows: 1-Increasing the wettability, 2-Create a controlled oxide layer, 3-Extend service 

life. Anodized bonding surfaces have a service life of 72 hours.  

2.2 Preparation of Nano Adhesive: 

The nanoparticle added adhesives were prepared and used in this study. In the method of preparing the solution, 

mixing was carried out in such a way as to provide a homogeneous dispersion using the ultrasonic mixer at 

different rates of nanoparticles added into the epoxy resin. Bandelin HD 2200, 20 kHz and 70 Watts were used as 

ultrasonic mixers for 30 minutes. The mixing was carried out at a power of 25% of this device. In Figure 44, the 

mixing process of the solution is presented. This Figure shows that the used ultrasonic mixer, control unit and 

mixed epoxy.  

 

Figure 44 Blending process with Bandelin Brand Ultrasonic mixing unit 

2.3 Bonding of Single-Lap Shear Joint (SLJ): 

Al 2024-T3 sheets that the dimensions illustrated in Figure 45 were joined as single-lap shear test specimens. The 

produced shear strength test specimens were stacked on top of each other with the help of the apparatus shown in  

Figure 46 and fixed to the bonding lengths as 12.5 mm. The test samples were stacked on top of each other so that 

there was a shim between the two test pieces with a thickness of 0.2 mm greater than the thickness of a sheet. Thus 

the thicknesses of the all adhesive joints were adjusted at the same value. After this process was completed and 

the top sample was placed, all samples in to apparatus were compressed at 0.1 MPa and then the drying process 

was carried out. Drying was carried out for 24 hours at room temperature and then kept in an oven at 80°C for 12 

hours. 
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Figure 45 Schematic view of SLJ (dimensions in mm) 

The shear strain of the adhesive in jointed region was calculated by using equation (1) as, 

t

L
  tan )1( 

In equation (1) ,  (shear strain) is too small, so the value in radians can be used instead of its tangent. L, the axial 

displacement of the joint and t is the thickness of the adhesive. The shear stress of the adhesive in jointed region 

was calculated by using equation (2) as, 

Lb

P

.
 )2( 

 
Figure 46 The bonding process of Lap-Shear samples by using the specially designed apparatus 

3. RESULTS  

3.1 Shear Tests of Adhesives: 

Lap-Shear tensile tests were performed for obtaining the shear stress- shear strain variations by using the samples 

as shown in Figure 45. When the test results are examined, it can be seen that 015GR015CNT sample has the 

maximum shear strength and the maximum shear strain. 
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Figure 47 SLJ Tensile Test Results 

Table 31 shows the mechanical properties of the produced adhesives as a result of SLJ tests. 

 

Table 31 Average values of mechanical properties of pure epoxy adhesive and graphene, MWCNT, silver nanoparticle added epoxy 
adhesives 

Samples 
Shear Strength 

(MPa) 

Maximum Shear 

Strain (mm/mm) 

Shear 

Modulus 

(MPa) 

E 10.77  0.111 100.3 

015Gr015CNT 19.97  0.180 116.9 

015Gr015CNT1Ag 12.34  0.135 121.4 

 

TGA and DTA tests were performed for obtaining the thermal properties of the produced adhesives.The graph of 

DTA results of graphene, MWCNT and silver nanoparticle added epoxy adhesives and pure epoxy are presented 

in Figure 48. One can see by examining these curves that the Tg (glass transition temperature) value of the pure 

epoxy is the maximum while Tm (melting temperature) values are not considerable changing.  

0

5

10

15

20

25

0 0.05 0.1 0.15 0.2

Shear Stress 

(MPa)

Shear Strain

E 015GR015CNT 015Gr015MWCNT1Ag



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                          2507 

 

 

 

Figure 48 DTA Curves of Graphene, MWCNT and Silver Nanoparticle Added Epoxy Adhesives 

In Figure 49 the TGA values are given. In this graph, 5%, 50% mass loss and fully decomposition temperature of 

adhesives are presented. Lost of mass was started first at 015Gr015CNT adhesive while last started for 

015Gr015CNT1Ag sample. Fully decomposition temperature was reached almost the same for hybrid adhesives 

while the maximum for epoxy adhesive. Residual mass was the maximum for 015Gr015CNT1Ag sample as 

expected. The reason for this is the extra materials into the epoxy that can not decomposed. 

 

 

Figure 49 TGA curves of graphene, MWCNT and Silver Nanoparticle added epoxy adhesives 

 

Thermal properties of the manufactured in this study are presented in Hata! Başvuru kaynağı bulunamadı.. 
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Table 32 The TGA results for graphene, MWCNT and Silver Nanoparticle added epoxy adhesives 

Samples 

Decomposition temperatures (°C) 

Tg (°C) Tm(°C) 
%5 Mass lost 

%50 Mass 

lost 

Completing the 

decomposition 

E 270 332 443.1 67.1 276.8 

015Gr015KNT 268.63 335.05 427 32.9 275.4 

015Gr015CNT1Ag 284 336.7 427.5 40.3 269.9 

According to these results, the decrease in cross-link density caused by the addition of graphene and MWCNT and 

consequently a decrease in thermal properties continued and it has become more apparent that silver nano particles 

have an additional heat source effect in the mixture. 

 

4. DISCUSSION 
In this study epoxy based nano adhesives were produced and obtained to their mechanical and thermal properties. 

For obtaining the mechanical properties of the adhesive, the SLJ specimens were produced and performed to 

tensile tests. The maximum shear strength was obtained for 015Gr015CNT sample as 19.97MPa. The maximum 

shear strain also obtained as 0.18 for this sample. The maximum shear modulus was reached for 

015Gr015CNT1Ag sample as 121.4MPa.  

Thermal properties were obtained by TGA and DTA results. The maximum fully decomposition temperature was 

obtained for neat Epoxy sample as 443.1°C while there is not any considerable changing both hybrid adhesives as 

427°C. Also the Tg and Tm values were the maximum for neat Epoxy sample as 67.1°C and 276.8°C respectively.  

5. CONCLUSION 

Polymeric materials consist many number of polymer chains. Adding the nano or other sized particles effect these 

chains. Especially the nano sized additives more effects than others. In this study, mechanical properties of epoxy 

adhesive were improved by adding MWCNT and graphene nano plates. But the silver nano particles were effected 

negatively to mechanical properties. This result can be imagined because of the heterogenic dispersion of the silver 

particles. Thermal properties of the epoxy negatively affected  by adding the MWCNT and graphene nano plates. 

Adding the silver nano particles in to epoxy was increased the decomposition start temperature from 270°C to 

284°C. This result can be commented as improving the thermal stability of the epoxy. But adding nano particles 

were effected negatively other thermal properties such as glass transition and melting temperatures.  

As a result: if the epoxy based adhesive will be used for higher mechanical property expectation nano particle 

adding should be preferred but it is remembered the negative effects on to thermal properties of the epoxy effect 

this application. 
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Özet 

Yağ aglomerasyonu, ince kömürün (-500 µm) temizlenmesinde yüksek verimle düşük küllü kömür elde etmek 

için son yıllarda yaygın olarak kullanılan bir yöntemdir. Yağ aglomerasyonunda bağlayıcı sıvı cinsi ve miktarı, 

pülp pH’ı, katı oranı ve aglomerasyon süresi önemli proses parametrelerindendir. Bu çalışmada, bu parametrelerin 

ince kömürün yağ aglomerasyon performansı üzerindeki etkileri araştırılmıştır. En uygun yağ aglomerasyonu 

koşulları; bağlayıcı sıvı cinsi: motor yağı (0w30), bağlayıcı sıvı konsantrasyonu: %30, pülp pH’ı: pülpün doğal 

pH’ı ≈6.65, katı oranı: %3.6 ve aglomerasyon süresi: 15 dakika olarak belirlenmiştir. Bu optimum koşullarda; 

maksimum verim %86.80 ve minimum kül içeriği %29.53 olarak bulunmuştur. 

Anahtar Kelimeler: İnce kömür, yağ aglomerasyonu, verim, kül 

 

1. GİRİŞ 

Genellikle kuru olarak %50’den fazla yanabilen madde içeren kömür; organik, inorganik maddeler ve nemden 

oluşan mineral bir yakıttır. Bataklıklarda bitki ve ağaç kalıntılarının üst üste yığışarak çökelmesi ve milyonlarca 

yıllık bir süreç içerisinde fiziksel ve kimyasal etkilerle değişime uğraması sonucu oluşur. Enerji üretiminde 

vazgeçilmez bir hammadde kaynağı olan kömür, aynı zamanda birçok sanayinin (boya, plastik, eczacılık, 

kozmetik, demir-çelik,  alüminyum vs. gibi) ana girdilerinin üretildiği bir hammaddedir.  

Kömürün içerdiği ve gerek kullanım gerekse kömür temizlemede önem taşıyan safsızlıklar üç grupta 

toplanmaktadır: nem, kül ve kükürt. İnce kömürlerin (-500 µm) temizlenmesinde klasik metotlarla istenilen verim 

ve kül oranlarına ulaşılamaması birçok yeni metodun ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu yöntemlerden yağ 

aglomerasyonu; yüksek verim, düşük kül, basit uygulanabilirlik ve yüksek seçimlilik gibi avantajlara sahip bir 

yöntemdir. Yağ aglomerasyonunda, ince kömürden kül yapıcı mineral maddeler ve inorganik kükürt 

uzaklaştırılmaktadır. Bu yöntem, hidrofobik (organik) ve hidrofilik (inorganik) partiküllerin yüzey özelliklerindeki 

farklılıklara dayanmaktadır. Yağ aglomerasyonunda; ince kömürün sudaki süspansiyonuna suda çözünmeyen 

bağlayıcı sıvı eklenip karıştırıldığında, hidrofobik (organik) kömür tanecikleri çarpışarak ve yüzeylerindeki 

bağlayıcı sıvının etkisiyle birbirlerine tutunarak aglomeratları oluştururlar. Hidrofilik (inorganik) malzemeler ise 

dağılmış halde su fazında kalırlar. Dağılmaya karşı dayanıklı aglomeratlar, eleme ile süspansiyondan 

uzaklaştırılırlar (Drzymala, 2007). 

Yağ aglomerasyonunda; kömür petrografisi, bileşimi, yapısı ve cinsi ana proses faktörleridir. Bağlayıcı sıvının 

cinsi ve konsantrasyonu, pülp pH’ı ve sıcaklığı, katı oranı, karıştırma hızı ve süresi de önemli proses 

parametrelerindendir. Birçok araştırmacı yağ aglomerasyonu performansını etkileyen faktörleri incelemiştir. 

Chary ve Dastidar (2013) bitkisel yağlar (Jatropha yağı, Karanja yağı, kauçuk yağı, pamuk yağı, ayçiçek yağı, 

soya yağı, hint yağı, pamuk yağı, susam yağı, hindistan cevizi yağı) kullanarak; Kaya ve Arı (2018) organik solvent 

ekstraksiyon reaktifleri (LIX 984 NC, LIX 84-I, Dehpa) ve klasik bağlayıcı sıvılar (gazyağı, mazot, fuel oil no:4) 

kullanarak; Yaşar ve ark. (2018) klasik bağlayıcı sıvılar (gazyağı, fuel oil, motor yağı, mazot) kullanarak yağ 

aglomerasyonunu etkileyen parametreleri incelemişlerdir. Yadav ve Suresh (2016) farklı bağlayıcı sıvılar (soya 

yağı, hint yağı, Karanja yağı, keten tohumu yağı) kullanarak pülp yoğunluğu, bağlayıcı sıvı konsantrasyonu ve 

aglomerasyon süresini çalışmışlardır. Shi ve ark. (2018) bitümlü kömür ve antrasit kömürlerinin aglomerasyonunu 

araştırmışlardır. Garcia ve ark. (1995) yüksek küllü 3 farklı antrasit kömürünün n-heptan ile aglomerasyonunda 

partikül boyutunun etkisini çalışmışlardır.   

Bu çalışmada ince kömürün yağ aglomerasyonunda; bağlayıcı sıvı cinsi ve konsantrasyonu, pülp pH’ı, katı oranı 

ve aglomerasyon süresinin etkileri araştırılmıştır. 

mailto:okaya@cumhuriyet.edu.tr
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2. MATERYAL VE METOD 

Bu çalışmada kullanılan kömür numunesi Samsun-Havza Türkiye’den temin edilmiştir. Kimyasal analiz 

sonuçlarına göre numune; %40.72 nem ve %37.81 kül içermektedir. Kalorifik değeri ise (alt ısıl değeri) 2768 

kcal/kg (havada kuru bazda)’dır. 

Yağ aglomerasyonunda uygulanan metot aynı olmakla birlikte, değişik proses parametrelerinin aglomerasyon 

performansına etkileri araştırılmıştır. Deneyler, Heidolph RZR 2051 tipi hızı ayarlanabilen bir mekanik karıştırıcı 

ile 1000 mL’lik beherde yapılmıştır. Beher içerisine türbülans oluşturmak için üç ayaklı metal aparat 

yerleştirilmiştir. Bilyalı değirmende -500 µm boyutuna öğütülen 15 g kömür numunesi, 400 mL saf su ile 10 

dakika karıştırılmış, daha sonra bağlayıcı sıvı ilave edilmiş ve belirlenen aglomerasyon süresince karıştırılmıştır. 

Aglomerasyon işlemi tamamlanan karışım, 500 µm’lik elek üzerine alınmış ve 250 mL saf su ile yıkanmıştır. Elek 

üstünde kalan aglomeratlar, üzerindeki bağlayıcı sıvının uzaklaştırılması için 250 mL aseton ile yıkanmış ve daha 

sonra tekrar 250 mL saf su yıkanmıştır. Elde edilen aglomeratlar 105 °C’de etüvde kurutulmuş ve verim değerleri 

hesaplanmıştır. Temiz kömür aglomeratlarının kül değerleri ise kül analizi yapılarak hesaplanmıştır. Verim ve kül 

değerlerinin hesaplanmasında aşağıdaki eşitlikler kullanılmıştır: 

 

% Verim =  
Aglomerat ağırlığı (g)

Beslenen temiz kömür ağırlığı (g)
 x 100 

 

% Kül =  
Kül analizi sonrası kalan artığın ağırlığı (g)

Beslenen kömürün ağırlığı (g)
 x 100 

 

3. BULGULAR VE TARTIŞMA 

3.1 Bağlayıcı Sıvı Cinsi ve Konsantrasyonunun Etkisi 

Yağ aglomerasyonunda bağlayıcı sıvı olarak; gazyağı, mazot, motor yağları ve fuel oil’in bu bağlayıcı sıvılarla 

farklı oranlardaki karışımları kullanılmıştır. Tablo 1’de bağlayıcı sıvı cinsi ve konsantrasyonunun aglomerasyon 

performansına etkisi gösterilmiştir.  

Tablo 1’de görüldüğü gibi bağlayıcı sıvı olarak yalnızca gazyağı ve mazot kullanıldığında düşük aglomerasyon 

verimleri elde edilmiştir. Literatürde de belirtildiği gibi gazyağı ve mazot gibi bağlayıcı sıvıların aglomerasyonda 

başarılı olmadığı görülmüştür. Bu bağlayıcı sıvılar düşük viskoziteleri nedeniyle kömür tanecikleri arasında zayıf 

hidrokarbon bağları oluşturmakta ve aglomerasyon verimleri düşük olmaktadır. Benzer şekilde kül değerlerinin 

de yüksek olduğu görülmüştür. %10 fuel oil + gazyağı ve %10 fuel oil + mazot karışımı kullanıldığında da verim 

değerlerinin düşük olduğu görülmektedir. Fuel oil + motor yağları kullanıldığında ise verim değerlerinin diğer 

bağlayıcı sıvılara göre daha yüksek olduğu görülmektedir.   

Bağlayıcı sıvı konsantrasyonunun etkisi; %5’den %40’a kadar değişen konsantrasyonlarda incelenmiştir (Tablo 

1). Çok düşük bağlayıcı sıvı konsantrasyonlarında (%5 ve %10), bağlayıcı sıvı yetersiz kalmakta ve kömür 

tanecikleri arasında yeterli sıvı köprüsü oluşamamakta ve bunun sonucu verim değerlerinin düşük olduğu 

görülmektedir. Bağlayıcı sıvı konsantrasyonunun artmasıyla, kömür tanecikleri bağlayıcı ile kaplanmakta ve 

küresel aglomeratların oluşumu artmakta ve dolayısıyla verim değerleri de artmaktadır. Benzer sonuçlar önceki 

çalışmalarda da elde edilmiş ve birçok araştırmacı bunu açıklamıştır (Cebeci ve Eroğlu, 1998; Kaya ve Arı, 2018).  

Tablo 1’de verilen sonuçlara göre; en uygun bağlayıcı sıvı olarak motor yağı (0w30) seçilmiştir. %86.80 verim ve 

%29.53 kül içeriği ile en uygun bağlayıcı sıvı konsantrasyonu ise %30 olarak seçilmiştir.  
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Tablo 1. Bağlayıcı sıvı cinsi ve konsantrasyonunun aglomerasyon performansına etkisi 

Bağlayıcı Sıvı Cinsi: Gazyağı Bağlayıcı Sıvı Cinsi: Mazot 

Konsantrasyonu (%) Kül (%) Verim (%) Konsantrasyonu (%) Kül (%) Verim (%) 

5 35.54 17.33 5 35.97 20.73 

10 35.95 22.46 10 35.38 19.80 

20 35.83 23.66 20 35.69 24.00 

30 35.82 26.73 30 35.70 28.66 

40 35.99 27.00 40 35.28 33.00 

50 35.38 32.53 50 35.62 33.80 

 

Bağlayıcı Sıvı Cinsi: %10 fuel oil + gazyağı Bağlayıcı Sıvı Cinsi: %10 fuel oil + mazot  

Konsantrasyonu (%) Kül (%) Verim (%) Konsantrasyonu (%) Kül (%) Verim (%) 

5 37.08 28.93 5 36.81 18.66 

10 36.65 29.67 10 36.69 19.00 

20 36.18 25.74 20 36.39 21.27 

30 36.37 18.47 30 36.49 25.47 

40 37.08 12.34 40 36.58 20.53 

 

Bağlayıcı Sıvı Cinsi: Motor yağı (0w30) Bağlayıcı Sıvı Cinsi: %5 fuel oil + motor yağı (0w30) 

Konsantrasyonu (%) Kül (%) Verim (%) Konsantrasyonu (%) Kül (%) Verim (%) 

5 35.47 29.40 5 35.82 44.06 

10 34.37 36.94 10 36.71 43.86 

20 31.91 67.07 20 33.82 50.93 

30 29.53 86.80 30 31.99 70.66 

40 29.53 55.53 40 28.12 83.33 

 

Bağlayıcı Sıvı Cinsi: %10 fuel oil + motor yağı (0w30) Bağlayıcı Sıvı Cinsi: %20 fuel oil + motor yağı (0w30) 

Konsantrasyonu (%) Kül (%) Verim (%) Konsantrasyonu (%) Kül (%) Verim (%) 

5 35.35 40.20 5 35.85 37.73 

10 36.71 42.40 10 35.75 51.13 

20 36.24 44.06 20 34.02 67.46 

30 30.68 74.06 30 32.61 76.20 

40 29.99 83.00 40 30.89 84.66 

 

Bağlayıcı Sıvı Cinsi: %10 fuel oil + motor yağı (5w30) Bağlayıcı Sıvı Cinsi: %10 fuel oil + motor yağı (20w50)  

Konsantrasyonu (%) Kül (%) Verim (%) Konsantrasyonu (%) Kül (%) Verim (%) 

5 36.59 15.86 5 35.76 34.20 

10 34.40 32.54 10 33.29 44.74 

20 32.08 45.07 20 32.84 44.80 

30 29.76 53.74 30 29.72 67.00 

40 29.03 57.54 40 29.71 55.00 

3.2 Pülp pH’ının Etkisi 

pH’ın etkisi, en uygun bağlayıcı sıvı olarak seçilen 0w30’luk motor yağı kullanılarak, %30 bağlayıcı sıvı 

konsantrasyonunda incelenmiştir. Yağ aglomerasyonunda pH’ın etkisi, 2’den 12’ye kadar değişen pH aralıklarında 
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araştırılmıştır. pH değerlerini ayarlamak için sülfürik asit (düşürmek) ve sodyum hidroksit (yükseltmek) 

kullanılmıştır. Pülp’ün doğal pH’ı ≈6.65 olarak ölçülmüştür. pH’ın aglomerasyon performansına etkisi Şekil 1’de 

verilmiştir.  

Şekil 1’de görüldüğü gibi, verim değerleri asidik ortam pH değerlerinde daha yüksek, bazik ortam pH değerlerinde 

ise daha düşüktür. Benzer sonuç, Chary ve Dastidar (2013)’ın yaptığı çalışmada da, pH’a bağlı olarak maksimum 

verim değerine nötr pH 7’de ulaşılmış, bu pH değerinden sonra alkali ortamda verimin azaldığı görülmüştür. pH 

değeri arttıkça, negatif yüklü kömür tanecikleri ile bağlayıcı sıvı damlacıkları arasında elektrostatik itme kuvvetleri 

artmakta ve dolayısıyla verim değerleri azalmaktadır. pH’a bağlı olarak kül değerleri ise bazik ortam pH’larında 

daha yüksek olduğu görülmektedir. En düşük kül içeriği (%29.53) ve en yüksek verim değerinin (%86.80) elde 

edildiği en uygun pH değeri pülpün doğal pH’ı ≈6.65 olarak seçilmiştir. Benzer şekilde, Yaşar ve ark. (2018)’de 

yaptıkları çalışmada maksimum kül değerine pülpün doğal pH (6.34)’sında ulaşmışlar ve aglomerasyonda en 

uygun pH olarak seçmişlerdir.    

 

 

Şekil 1. pH’ın aglomerasyon performansına etkisi 

3.3 Katı Oranının Etkisi 

Yağ aglomerasyonunda katı oranının etkisi, %2, %3.6, %5, %8 ve %10 katı oranlarında incelenmiştir. Katı 

oranının etkisi 0w30’luk motor yağı kullanılarak, %30 bağlayıcı sıvı konsantrasyonunda ve pülp’ün doğal pH 

(≈6.65)’sında araştırılmıştır. Katı oranının aglomerasyon performansına etkisi Şekil 2’de gösterilmiştir.  

Katı oranı arttıkça belli bir değere kadar (%3.6) verim değeri artmakta bu değerden sonra düşmektedir (Şekil 2). 

Bu durum kömür taneciklerinin bağlayıcı sıvı ile etkili olarak kaplanması ve aglomeratlar arasında yeterli temasın 

sağlanması ile açıklanabilir. Katı oranına bağlı olarak kül değerlerinin ise %3.6’dan sonra arttığı görülmektedir. 

Yüksek katı oranlarında, kömür tanecikleri arasında istenmeyen emprütelerin yer alması kül değerlerinin artmasına 

neden olmaktadır. Bu nedenle, %86.80 verim ve %29.53 kül içeriği ile en uygun katı oranı %3.6 olarak seçilmiştir. 

Benzer sonuçları, Kaya ve Arı (2018) yaptığı çalışmada %3.6 katı oranında en düşük kül içeriği ve Yadav ve ark. 

(2017) ise % 3 katı oranında en düşük kül giderimi ile elde etmişlerdir. 
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Şekil 2. Katı oranının aglomerasyon performansına etkisi 

3.4 Aglomerasyon Süresinin Etkisi 

Aglomerasyon süresinin etkisi 0w30’luk motor yağı kullanılarak, %30 bağlayıcı sıvı konsantrasyonunda, pülpün 

doğal pH (≈6.65)’sında ve %3.6 katı oranında araştırılmıştır. Aglomerasyon süresinin etkisi 5, 10, 15, 20, 25 ve 

30 dakika aglomerasyon sürelerinde incelenmiştir. Aglomerasyon süresinin aglomerasyon performasına etkisi 

Şekil 3’de gösterilmiştir.  

Şekil 3’de görüldüğü gibi, aglomerasyon süresi arttıkça belli bir değere kadar verim değerleri artmakta bu değerden 

sonra azalmaktadır. Düşük aglomerasyon sürelerinde (5 ve 10 dakika), kömür tanecikleri ve bağlayıcı sıvı 

damlacıkları arasında ve kömür taneciklerinin kendi aralarında çarpışmaları yetersiz olduğundan verim değerleri 

düşük olmaktadır. Çok yüksek aglomerasyon sürelerinde ise (30 dakika) oluşan aglomeratlar birbirlerine ve 

aglomerasyon kabının çeperlerine çarpışarak dağılmakta ve bu nedenle verim değerleri düşmektedir. 

Aglomerasyon süresine bağlı olarak kül değerlerinin ise pek fazla değişmediği görülmektedir. Bu nedenle en 

uygun aglomerasyon süresi 15 dakika (%86.8 verim ve %29.53 kül) olarak seçilmiştir. Benzer şekilde Gence 

(2006) çalışmasında en yüksek verime 15 dakika aglomerasyon süresinde ulaşmıştır. 
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Şekil 3. Aglomerasyon süresinin aglomerasyon performansına etkisi 

4. SONUÇ 

İnce kömürün yağ aglomerasyonunda optimize edilen proses parametreleri Tablo 2’de verilmiştir. İncelenen 

proses parametreleri sonucunda Samsun-Havza ince kömürünün kül içeriği, maksimum %86.80 verim ile, 

%37.81’den %29.53’e düşürülmüştür. Bu çalışma, Samsun-Havza ince kömürünün yağ aglomerasyonu ile başarılı 

olarak temizlenebileceğini göstermektedir. 

Tablo 2. Optimum proses koşullarında yağ aglomerasyonu sonuçları 

Bağlayıcı Sıvı Cinsi Bağlayıcı Sıvı 

Konsantrasyonu (%) 

Pülp pH’ı Katı Oranı     

(%) 

Aglomerasyon 

Süresi (dakika) 

Motor yağı (0w30) 30 pülpün doğal pH’ı ≈6.65 3.6 15 
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Abstract 

Permanent magnet synchronous motors (PMSMs) are highly preferred in industry due to their high 

efficiency, torque-current ratio and power density. Therefore, condition monitoring of these motors are 

significantly important to avoid unexpected operation interrupts. If there is an eccentricity fault in 

PMSMs then the torque and speed fluctuate depending on fault severity and load. In order to extract the 

eccentricity related signatures, the Fast Fourier transform (FFT) can be employed to motor variables. In 

this paper, the torque and speed of motor are exhaustively analyzed in order to detect eccentricity fault 

in PMSMs. The characteristics eccentricity signals in torque and speed have been examined under 

different types of eccentricity such as static, dynamic and mixed. In order to fully characterize the 

eccentricity faults, the ANSYS/Maxwell-2D package program is used to create different type of 

eccentricity models. The signals extracted from healthy and faulty models with 10 kHz sampling 

frequency are transferred and analyzed through the MATLAB. Based on the 2D-simulation results, it is 

concluded that dynamic eccentricity fault has more influence on the torque and speed fluctuations rather 

than static and mixed eccentricity faults. 

Keywords: Eccentricity, fault detection, permanent magnet synchronous motor, torque and speed 

spectrums. 

 

1. INTRODUCTION 
As in every field of technology, radical developments have emerged in industrial drive systems. In 

parallel with rapidly developing technologies, electric motor design and technologies are developing as 

well (Ortega et al., 2010), (Beerten et al., 2010), (Errouissi et al., 2012). Permanent magnet motors, which 
are one of the developing motor technologies do not need a separate supply source due to the natural 

magnets in their rotor, thus it increases the use of such motors in industry. In these motors, intensive 

studies are carried out to monitor the their condition since permanent magnet synchronous motors can be 

driven at adjustable speeds and can handle a lot of work (Rajagopalan et al., 2007).  Since a minor failure 

in the motors will result in severe financial losses and reduced production efficiency; reliable and safety 

operation of these motors have an important task in such systems (Zhang and Jiang, Dec.2008).  

In the case of any mechanical or electrical fault in PMSMs, some characteristics fault signatures 

show up in current, flux, torque and speed. It is difficult to examine such variables in time axis for fault 

detection. Therefore, these variables are converted to frequency domain through the Fourier transform. 

As shown in Figure 1., in order to detect any mechanical and electrical faults, Motor current signature 

analysis (MCSA) is used to get the frequency spectrum of any mechanical and electrical signals since it 

provides low-cost and instantaneous condition monitoring solution (Pineda-Sanchez et al., 2013), (Kim 

J et al., 2015), (Sapena-Bano et al., 2015). 

In PMSMs, most of the electrical and mechanical faults introduce certain harmonics in motor 

current and flux spectrums, which creates a fault pattern defined as in (1) : 

1 1, 2,3...pattern s

k
f f k

p

 
   
 

     (1) 
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Figure 1. Motor Current Signature Analysis Method [Goktas, 2015]    

where fs is supply frequency, k is an integer constant, p is the number of pole pairs. As shown in 

(1), unlike induction motors, the fault pattern is not a function of slip and the fault signatures have the 

same frequency for different fault types. Among the impending faults, eccentricity is a mechanical fault 

caused by displacement of the rotor and its rotation axis. Unbalanced mechanical coupling and load, 

bearing faults, misalignment and asymmetrical mass can cause eccentricity fault in PMSMs.  

In the literature, there are many studies focusing on detection of faults in PMSMs. In (Rosero et 

al., 2006), the broken bearings and eccentricity faults can be detected experimentally in PMSMs. The 

experimental analysis is based on between zero component and q axis component of the stator current 

under different speed profiles. In (Hong et al., 2012), To detect and classify the rotor faults in PMSMs, 

an inverter-embedded technique is presented. In (Ogidi et al., 2015), in order to detect the static 

eccentricity fault, the applicability of VA in an axial-flux permanent-magnet (AFPM) machine with 

concentrated windings is analyzed. The vibrations due to fault is detected in both frequency and time 

domains through the conventional signal processing techniques. In (Ebrahimi and Faiz, 2010), (Ebrahimi 

et al., 2010), (Ebrahimi et al., 2014), The finite element method is used to detect the faults in PMSMs. 

In (Zijian et al., 2017), A mathematical method is proposed for rotor eccentricity fault in PMSMs. In 

(Zhang et al., 2013), a magnetic equivalent circuit (MEC) is used to analyze the eccentricity fault for an 

interior permanent magnet synchronous machine. 

In this study; torque and speed of motor have been examined in order to detect eccentricity fault in 

PMSMs. The 2D-FEM simulations are carried out to extract the torque and speed data of PMSM. The 

characteristics signals extracted from healthy and faulty models are transferred and analyzed through the 

MATLAB.   

 

2. ANALYZING ECCENTRICITY FAULTS IN PERMANENT MAGNET 

SYNCHRONOUS MOTORS  

2.1 Eccentricity Fault and Types  
In permanent magnet synchronous motors, there are three types of eccentricity faults such as static, 

dynamic and mixed eccentricity based on rotor and its rotation position. When the rotor and its rotation 

center is not the center of stator, the static eccentricity fault occurs. In this case, airgap length is fixed in 

x-y axes. The dynamic eccentricity (DE) can occur due to misalignment and wear of bearings, a bend in 

rotor shaft etc. (Nandi et al., 2005). If the rotor center is shifted from the stator center and the rotation 

center is the center of stator, it represents the dynamic eccentricity fault (Ahsanullah et al., 2017). If both 

types of faults are appeared simultaneously, the mixed eccentricity fault can occur in PMSM. Figure 2 

shows the different type of eccentricity faults occurred in PMSMs. An asymmetrical magnetic field is 

generated as a result of eccentricity. Thus, it distorts the flux distribution and generates harmonics in the 

induced voltage, current and torque, speed and vibration (Eker et al., 2016). 
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Figure 2. The 2-D Finite Element Models a) Static Eccentricity b) Dynamic Eccentricity  

c) Mixed Eccentricity 

 

 

2.2 Modeling of Permanent Magnet Synchronous Motor  
The motor model and its response to mechanical and electrical changes should be fast, accurate 

and reliable especially for effective fault analysis. The model variables in FEM are updated a time 

dependent motion equation component in the z-axis (2) and are discretized each element the Maxwell 

equations (3). 

s c

dA
J V H

dt
              (2) 

dB
E

dt
           (3) 

where A is magnetic vector potential, υ is the reluctivity, Js is the source of current density, V is the 

electric potential, Hc is the coercivity of the permanent magnet, B is flux density and E is the electric field 

in the element. Figure 3. shows the tested motor model. In the developed 2-D FEM, all mechanical, 

electrical and magnetic parts, such as electrical ratings, motor geometries, magnetic materials, precise 

dimensions of motor parts are taken into account. The parameters of tested motor is shown at Table I.  

                                                                                      Table 1. Parameters of the test motor 

 
    Figure 3. 2D-FEM model of PMSM  

 

2.3 Results  
The static, dynamic and mixed eccentricity faults are created based on Figure 1 in 2D-FEM motor 

model. In order to track and analyze the torque and speed of PMSM, the simulation results are transferred 

to MATLAB with 10 kHz sampling rate. One should note that the results are in per-unit (p.u) to compare 

the healthy and faulty results. Based on the simulation results and findings, there are some characteristics 

eccentricity harmonics on the torque and speed as in Eq. (4): 

Number of Pole 26 

Outer diameter of stator, mm 280 

Inner diameter of stator, mm 175 

Outer diameter of rotor, mm 173 

Inner diameter of rotor, mm 70  

Number of stator slots 24 

Rated Voltage, V 380  

Rated Speed, rpm 318  

Rated Power, kW 11   
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_ _ 1, 2,3,..., 0, 2,...torque speed pattern s

k
f m f k m

p

 
    
 

    (4) 

where fs is the supply frequency, p is the number of pole pairs and k and m are the integer numbers. 

The permanent magnet synchronous motor is tested at full-load where speed (nm) is 318 rpm and supply 

frequency is 68.9 Hz for both healthy and faulty motors. Figure 4 and Figure 5 shows the torque and 

speed spectrums in PMSMs, respectively.  As can be seen from the Figure 4. and Figure 5., If there is an 

eccentricity fault in PMSM, the fault signatures close to DC components and 2nd harmonics raise up 

based on Eq. (4) for all type of eccentricity. The eccentricity related fault signatures at 5.3 Hz and 10.6 

Hz show up in both torque and speed spectrums. When the sidebands of 2nd harmonic is analyzed, the 

harmonics at 132.5 Hz and 143.1 Hz are clearly observed in both torque and speed as well. Moreover, as 

can be seen from the Figure 4 and Figure 5., the torque analysis provides more reliable results than the 

speed for a specific rotor inertia. As seen from the results, it can be concluded that dynamic eccentricity 

fault has more influence on the torque and speed fluctuations rather than static and mixed eccentricity 

faults. 
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Figure 4. Torque spectrums (a) Static Eccentricity                Figure 5. Speed spectrums (a)Static 

Eccentricity   (b) Dynamic Eccentricity (c) Mixed Eccentricity                         (b) Dynamic Eccentricity 

(c) Mixed  Eccentricity 

3. CONCLUSION 

The torque and speed of PMSM are analyzed to detect the eccentricity fault in PMSM. The 2D-

FEM simulation results show that there are some additional characteristics signatures close to DC 

component and sidebands of 2nd harmonic in torque and speed spectrum. It is shown that dynamic 

eccentricity fault has more influence on the torque and speed compare than static and mixed eccentricity 
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Özet 

 

Bakır (Cu) ve türevleri iyi termal iletkenlik ve mekanik özelliklerinden dolayı otomotiv ve elektronik endüstride 

geniş bir kullanım alanına sahiptir Bununla birlikte kullanımı çok yaygın olan Cu ve türevleri özellikle O2, H+ ve 

Cl- gibi korozif türler içeren ortamlarda aşınmaya uğrarlar. İletken polimerler ise sahip oldukları mekanik ve 

elektriksel özelliklerden dolayı, metali korozyondan korumak için kullanılmaktadırlar. Bu çalışmada,  rhodanin 

(Rh), Cu üzerinde bir filim olarak kaplanmıştır. Bu amaç için, 10 mM Rh 0,3 M amnonyum okzalat içerisinde 

çözülmüş, parlatılıp temizlenmiş Cu bu çözeltiye daldırılmış ve farklı daldırma sürelerinde film oluşturulmuştur. 

Potansiyodinamik polarizasyon eğrileri (PPE) ve elektrokimyasal impedans spektroskopisi (EIS) eğrileri yardımı 

ile % 3,5 NaCl çözeltisinde, Rh filmin Cu nun korozyonuna karşı koruma etkisi  incelenmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: Rhodanin, Bakır, Korozyon İnhibitörü, self-assembled filmler 

 

1. GİRİŞ 

Sanayide oldukça yaygın olarak kullanılan Cu, bazı endüstriyel uygulamalarda korozif ortama maruz 

kalmakta yani korozyona uğramaktadır. Bu durum, metalin ömrünü azaltmakla birlikte maddi kayıplara neden 

olmakta, insan sağlığına ve çevreye olumsuz etkilere neden olmaktadır [Erbil,1995; Erbil,1984]. Bu nedenle de 

metallerin korozyona karşı korunması oldukça önemlidir.  

İletken polimerler sahip oldukları mekanik ve elektriksel özelliklerden dolayı, metali korozyondan korumak 

için kullanılmaktadırlar [Altunbaş ve ark.2010]. Ayrıca, Rh yapısında (Şekil 1) bulunan N, O, S, P gibi atomlar  

ve  bağları nedeni ile, korozyon önleme çalışmalarında inhibitör olarak ta tercih edilmektedir [Döner ve 

Kardaş,2010; Solmaz ve ark.2005]. 

Bu çalışmada, önceki çalışmalardan farklı olarak amnonyum okzalat çözeltisinde Cu yüzeyinde farklı 

daldırma süreleri (24 saat ve 120 saat) sonunda Rh filmler oluşturulmuştur. Bu filmlerin %3,5 NaCl ortamında 

Cu’ın korozyonuna karşı gösterdikleri direnç elektrokimyasal yöntemler kullanılarak belirlenmiştir.  

 

MATERYAL VE METOD 

Çalışma elektrotu olarak yüzey alanı 0,283 cm2 olan % 99,9 saflıkta Cu kullanılmıştır. Deneysel çalışmalar 

üç elektrot tekniği kullanılarak bilgisayar kontrollü CHI 6096E Elektrokimyasal Analizör cihazı ile yapılmıştır. 

Karşılaştırma elektrotu olarak 1x1 cm2 boyutlarında platin ve referans elektrot olarak Ag/AgCl, KCl (3,0 M) 

elektrotlar kullanılmıştır. Çalışma elektrotları çözeltiye daldırıldıktan sonra sistemin dengeye gelmesi için 1 saat 

beklendikten sonra elektrokimyasal ölçümler yapılmıştır. Akım-potansiyel eğrileri açık devre potansiyeli ile -1,8 

V -  +1.80 V potansiyel aralığında 0,001 Vs-1 tarama hızı ile elde edilmiştir. EIS ölçümleri 100 kHz ile 0,003Hz 

frekans aralığında 0,005 V genlik uygulanarak yapılmıştır.  

Cu yüzeyinde Rh filmlerin oluşturulması için 10 mM Rh içeren 3,0 M amonyum okzalat çözeltisi 

kullanılmıştır. Bu ortama daldırılan Cu elektrot 24 ve 120 saat bekletildikten sonra film oluşumu sağlanmıştır. 

Farklı daldırma süreleri sonunda oluşturulan bu filmlerin korozyon dayanımları PPE ve EIS tekniklerinden 

yararlanılarak belirlenmiştir. 
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                              Şekil 1. Rhodanin molekülünün kimyasal yapısı 

 

 
2. BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

2.1. PPE Eğrileri 

 

Cu, Cu/Rh(24 saat), Cu/Rh(120 saat) elektrotlar 1,0 M HCl içerisindeki katodik ve anodik yarı logaritmik 

akım-potansiyel eğrileri Şekil 2’de verilmiştir. Şekil 2’den görüldüğü gibi her iki yönlü taramada da, saf Cu 

elektrotların akım yoğunluğu değerlerinin film oluşturulmuş elektrolara göre daha yüksektir. Bu eğrilerden elde 

edilen elektrokimyasal parametreler Tablo 1’de verilmiştir. Tablo 1 incelendiğinde Cu/Rh (120 saat) elektrottun, 

Cu/Rh (24 saat) ve saf Cu elektrota göre, daha pozitif Eocp değerine sahip olduğu ve ikor değerinin daha düşük 

olduğu görülmekledir. Bu durum yüzeyde oluşturulan Rh filmin, Cu ve korozif ortam arasında etkin bir koruma 

oluşturarak metalin çözünmesini yavaşlatması ile açıklanabilir.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. Cu, Cu/Rh(24 saat), Cu/Rh(120 saat) elektroların %3,5 NaCl ortamındaki anodik (a9 ve katodik (b) yarı 

logaritmik akım-potansiyel eğrileri ( 120 saat:●, 24 saat ●, Cu ● )  

Tablo 1. Cu, Cu/Rh(24 saat), Cu/Rh(120 saat) elektrotlar için %3,5 NaCl çözeltisinde PPE eğrilerinden elde 

edilen elektrokimyasal parametreler 
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Cu          -0,236 70,75   
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2.2. EIS Eğrileri 

 

Şekil 3’te 1,0 M HCl çözeltisinde Cu, Cu/Rh(24 saat), Cu/Rh(120 saat) elektrotlar için elde edilen Nyquist 

eğrileri verilmiştir. Elde edilen Nyquist eğrilerinin yarıçapı elektrotun polarizasyon direncine karşılık gelmektedir. 

Saf Cu’nun 1,0 M HCl çözeltisindeki EIS eğrisi incelendiğinde yüksek frekans bölgesinde tam olarak kapanmayan 

bir lup oluşmakta ve düşük frekans bölgesinde açılı bir kısım oluşmaktadır. Yüksek frekans bölgesinde oluşan 

birinci lup yük transfer direnci ve difüz tabaka direncine ikinci açısal kısım ise yüzeyde biriken korozyon 

ürünlerinin oluşturduğu difüzyon direncine karşılık gelmektedir. Saf Cu’nun 1,0 M HCl ortamdaki polarizasyon 

direnci yaklaşık 350 Ω olmaktadır. Film oluşturulmuş Cu elektrotların EIS eğrilerindeki birinci lup yük transfer 

direnci ve difüz tabaka direnci ikinci lup ise film direnci ve difüzyon direncine karşılık gelmektedir. Cu/Rh 

elektrotlar için elde direnç değerlerinin saf Cu’ ya göre daha yüksek olduğu görülmektedir. Cu/Rh(120 saat) 

elektrotta bu değer 7965 Ω olarak belirlenmiştir. Bu elektrotta EIS parametrelerinden hesaplanan % etkinlik değeri 

ise 95,6’dır (Tablo2). 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

 

Şekil 3. Cu, Cu/Rh(24 saat), Cu/Rh(120 saat) elektrotlar için %3,5 NaCl çözeltisinde elde edilen Nyquist eğrileri   

( 120 saat:●, 24 saat ●, Cu ● ) 
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  Tablo 2. Cu, Cu/Rh(24 saat), Cu/Rh(120 saat) elektrotlar için %3,5 NaCl çözeltisinde elde edilen EIS verileri 

 

 

 

 

 

 

4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

 Elde edilen sonuçlara göre Cu yüzeyinin farklı daldırma sürelerinde Rh film ile kaplanması Cu’ın 1,0 M 

HCl çözeltisindeki Ekor değerini daha pozitif bölgeye kaydırmıştır. 

 Cu/Rh(120 saat) elektrottan belirlenen ikor değeri Cu/Rh(24 saat) elektrottan elde edilene göre daha 

düşüktür. 

 Cu/Rh(120 saat) elektrotta EIS ve PPE verilerine göre hesaplanan etkinlik değeri Cu/Rh(24 saat) elektrota 

göre daha yüksektir. 
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Özet 

Hidrojen, yüksek enerji verimliliğine sahip, temiz ve birçok alanda kullanılabilen sentetik bir yakıttır. Günümüzde 

hidrojen üretimi için tercih edilen en etkin yöntem elektrolizdir. Bu yöntemin kullanımını kısıtlayan en önemli 

sorun ise verimi düşürüp maliyeti arttıran sistemdeki aşırı gerilimlerdir. Bu nedenle, elektrolizde kullanılan 

elektrolitler ve elektrotların seçimi oldukça önemlidir. 

Bu çalışmada, yüksek elektrokatalitik etkinliğe sahip elektrot hazırlamak için oldukça geniş gözeneklere sahip ve 

hafif bir malzeme olan karbon keçe (C)  üzerine kobalt ve gümüş çöktürülmüştür. Elektrotların katalitik etkileri 

1,0 M KOH çözeltisinde elektrokimyasal impedans spektroskopisi (EIS) ve katodik akım-potansiyel eğrileri ile 

incelenmiştir. Elde edilen deneysel sonuçlar, metal-modifiye edilmiş elektrotların yüksek elektrokatalitik etkinliğe 

sahip olduğunu, elektroliz sisteminde kullanılmaları durumunda sistemdeki aşırı gerilimleri düşürerek verimi 

arttırdıklarını ve hidrojen üretim maliyetini düşürdüğünü göstermiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: CoAg kaplama, karbon keçe, elektroliz, hidrojen üretimi, yenilenebilir enerji 

 

3. GİRİŞ 

Günümüzde, toplumların refah düzeyinin hızla gelişmesi ile birlikte, enerjiye olan ihtiyaç ta hızla artmaktadır. 

Fosil yakıtlar gibi yenilenemez enerji kaynaklarının hızla tükenmesi, araştırmacıların ilgilisinin alternatif 

kaynaklara kaymasına neden olmuştur. Bu alternatif enerji kaynaklarının başında hidrojen enerjisi gelmektedir. 

İnsan ve çevreye olumsuz herhangi bir etkisi olmayan hidrojen, sınırsız bir şekilde üretilebilmektedir. Geleceğin 

enerji kaynağı olarak gösterilen hidrojen,  değişik yollarla elde edilebilir. Ancak en uygun yöntem elektroliz 

yöntemidir (Barbir ve Veziroğlu, 1990). Elektroliz sisteminin dezavantajı sistemde oluşan aşırı gerilimlerin 

maliyeti artırmasıdır. Elektrolizde kullanılacak elektrotların düşük aşırı gerilim göstermesi gerekmektedir. Aşırı 

gerilim aktivasyon ya da yük transferi gerilimi, derişim (konsantrasyon) gerilimi, direnç gibi nedenlerden dolayı 

olabilir (Bockris ve Veziroğlu,1983). Poröz yapılı elektrotların yüzey alanları fazla olduğu için, elektrokatalitik 

aktiviteleri de fazladır. Bu durumda aşırı gerilimi düşürdüklerinden elektrokimyasal olarak hidrojen üretiminde 

tercih edilirler (Hitz ve Lasia, 2001). Son yıllarda yapılan çalışmalarda değişik metaller katalitik etkinlikleri 

yüksek geçiş metalleri ile kaplanarak daha düşük aşırı gerilimli, elektrokimyasal olarak daha aktif elektrotlar elde 

edilmektedir. 

Bu çalışmada, C üzerine kobalt ve gümüş çöktürülerek, hazırlanan elektrotların katalitik etkileri 1,0 M KOH 

çözeltisinde farklı elektrokimyasal teknikler ile incelenmiştir.   

 

 

4. MATERYAL VE METOD 

 

C elektrot, 10:5:0,3 mm boyutlarında C’den kesilerek kullanılmıştır. Kesilen C örnekleri saf su ile iyice yıkanıp 5 

dakika saf suda bekletildikten sonra kurutma işlemi için 105oC sıcaklıktaki etüvde 1 saat bekletilmiş ve desikatörde 

30 dakika soğumaya bırakılmıştır. Kurutulan C elektrotlar paslanmaz çelik tele geçirilerek çalışma elektrotları 

hazırlanmıştır. C/Co Elektrot, Co kaplama banyosunda, elektrokimyasal olarak C yüzeyine Co çöktürülerek 
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hazırlanmıştır. C/CoAg Elektrot, C/Co üzerine çok az miktarda Ag çöktürülerek hazırlanmıştır. Karşı Elektrot, Pt 

(1x1 cm2) ve referans elektrot olarak Ag/AgCl, Cl- (3 M KCl) kullanılmıştır. Kaplamalar oda sıcaklığında ve 

aşağıda verilen banyo çözeltileri kullanılarak yapılmıştır. Çöktürülen Co ve Ag‘ün miktarı Faraday yasasından 

yararlanarak teorik olarak hesaplanmıştır. 

 

Kobalt banyosu  : % 30,02 CoSO4.7H2O, % 1 CoCl2.6H2O, % 1,25 H3BO3 

Gümüş Banyosu : 0,1 M KCl + 0,1 M H3BO3 + 0,01 M Na3C6H5O7.2H2O + 0,0219 AgNO3   

 

Elektrotların elektroliz ile hidrojen üretimine elektrokatalitik etkileri 1,0 M KOH çözeltisinde yaklaşık 298 K’de 

ve atmosfere açık koşullarda çalışılmıştır. Bu amaçla EIS ve katodik akım-potansiyel eğrileri kullanılmıştır. 

Katodik akım-potansiyel eğrileri ve EIS ölçümleri CHI 6096E elektrokimyasal analizör cihazı ile üç elektrot 

tekniği kullanılarak elde edilmiştir. Katodik akım-potansiyel eğrileri -1,80 V ile açık devre potansiyeli aralığında 

0,005 Vs-1 tarama hızı ile elde edilmiştir. Katodik akım-potansiyel eğrilerinden belirlenen ve hidrojen gazı 

çıkışının gerçekleştiği değişik aşırı gerilimlerde EIS ölçümleri yapılmıştır. EIS ölçümleri 105 Hz ile 0,003-0,1 Hz 

frekans aralığında sisteme 0,005 V genlik uygulanarak elde edilmiştir. 

 

5. BULGULAR VE TARTIŞMA 

 

C, 1 mg Co çöktürülmüş C elektrot (C/Co) ve 10 mg Ag çötürülmüş C/Co (C/CoAg) elektrotlarının 1,0 M KOH 

çözeltisinde elde edilen yarı logaritmik katodik akım-potansiyel eğrileri Şekil 1’de verilmiştir. C elektrot için elde 

edilen eğri incelendiğinde açık devre potansiyelinden itibaren daha katodik potansiyele gidildiğinde yaklaşık 0,30 

V ile -0,70 V potansiyel aralığında akım sabit kaldığı görülmektedir. Bu potansiyel aralığında okunan akım değeri 

oksijen sınır akımına karşılık gelmektedir. C elektrotta ~-0,7  V’tan itibaren hidrojen indirgenmesi ile birlikte akım 

artışı olmaktadır. C/Co elektrotlarda ise ~-1,15 V tan itibaren akım artarken, C/CoAg elektrotta akım artışı -1,0 V 

da başlamıştır. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Şekil 1. C (), C/Co  (), C/Co/Ag () çöktürülmüş keçe elektrotlarının katodik akım-potansiyel eğrileri 
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Bu durum C/Co ve C/CoAg elektrotlarda aşırı gerilimin düşük olması ve elektrotun etkinliğinin artması ile 

açıklanabilir. Elde edilen katodik akım-potansiyel eğrilerinden hidrojen gazı çıkışının gerçekleştiği değişik 

potansiyellerde akım değerleri belirlenmiş ve Tablo 1’ de verilmiştir. Şekil 1 ve Tablo 1’den de görüldüğü gibi C 

elektrotun yüzeyine az miktarda Co ve CoAg çöktürülmesi hidrojen gazı çıkışını arttırmakta, elektrotun katalitik 

etkisini arttırmaktadır. 

Tablo 1. Kaplanmamış ve kaplı elektrotların katodik akım-potansiyel eğrilerinden değişik aşırı gerilimlerde 

belirlenen akım yoğunlukları 

Elektrot  i / mA cm-2 

 -100 mV -200 mV -300 mV 

C 10,0       9,06 8,77 

C/Co 37,9      93,4 38,3 

C/Co/Ag 458      166 581 

Metal çözelti ara yüzeyinde oluşan direnci ve hidrojen gazının oluşum hızını belirlemek için EIS ölçümlerden 

yararlanılmaktadır.  C/Co elektrotun farklı aşırı gerilimlerde (-100, -200 ve -300 mV) elde edilen Nyquist eğrileri 

Şekil 2’de verilmiştir. Şekil 2’den görüldüğü gibi uygulanan potansiyelin arttırılması ile yarım dairenin çapları 

azalmakta, toplam Rp değeri azalmaktadır. Bu durum metal çözelti ara yüzeyine uygulanan aşırı gerilimin azalması 

ile açıklanabilir (Solmaz ve ark 2007, Solmaz ve ark.2008).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2. C/Co elektrotlarının farklı aşırı gerilimlerde Nyquist eğrileri 100 mV (●), 200 mV () 300 mV () 
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Şekil 3’te C/CoAg elektrotların 1,0 M KOH çözeltisinde farklı aşırı gerilimlerde (-100,-200 ve -300 mV) elde 

edilen Nyquist eğrileri görülmektedir. Bu eğrilerden polarizasyon Rp değerleri elde hesaplanmıştır. Artan aşırı 

gerilim ile polarizasyon direncinin azaldığı görülmektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. C/CoAg elektrotlarının farklı aşırı gerilimlerde Nyquist eğrileri: 100 mV (), 200 mV () 300 mV (). 

Tablo 2’de C/Co ve C/CoAg elektrotlar için farklı aşırı gerilimlerde elde edilen Rp değerleri kıyaslama amacıyla 

verilmiştir. Tablo 2’de görüldüğü gibi, C/CoAg elektrotlarda farklı aşırı gerilimlerde elde edilen Rp değerleri C/Co 

elektrota kıyasla daha düşüktür. Bu durum C/CoAg elektrotun polarizasyon direncinin C/Co’ya göre daha düşük 

oluşu bu elektrotta hidrojen oluşum hızının daha fazla olması ile açıklanabilir (Kardaş ve ark.,2005, Kardaş ve 

ark.2003). 

Tablo 2 Hidrojen çıkışının gerçekleştiği değişik aşırı gerilimde EIS ölçümlerinden belirlenen Rp değerleri 

Elektrot Rp / Ω 

 -100 mV -200 mV -300 mV 

C/Co               549 122,4 18,37 

C/Co/Ag   350 65,8 13,7 

4. SONUÇLAR VE ÖNERİLER 

 Elde edilen sonuçlara göre C yüzeyinin ince bir Co filmi ile kaplanmasının C’nin katalitik etkisini 

arttırdığını ve elektrokatalizör hazırlanması için iyi bir altlık olabileceğini göstermiştir. 

 Co-modifiye edilmiş C/Co yüzeyine çok az miktarda Ag çöktürülmesi ile elde edilen C/CoAg elektrotun 

bazik ortamda hidrojen gazı oluşumu için son derece katalitik bir elektrotun elde edilebileceğini 

göstermiştir. 

 C/Co yüzeyinin Ag ile modifiye edilmesi elektrotun aşırı gerilimini düşürerek elektrotun etkinliğini 

önemli ölçüde arttırmaktadır. 
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 Metal çöktürülmüş elektrotların yüksek katalitik etkinliği keçe elektrotun büyük yüzey alanı ve Co ve Ag 

ün yüksek katalitik etkinliği ile açıklanmıştır. 
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Özet 

Bu çalışmada, literatüre sunulan sürekli zamanlı otonom 3-Boyutlu kaotik sistem, FPGA üzerinde IQ-Math sabit 

noktalı sayı formatında Euler, Heun, RK4 ve RK5-Butcher nümerik algoritmaları kullanılarak VHDL dilinde ayrık 

zamanlı olarak gerçekleştirilmiştir. Tasarlanan bu sistemler Xilinx Virtex-6 ailesi FPGA çipinde sentezlenmiş ve 

test edilmiştir. FPGA üzerinde tasarlanan kaotik osilatörlerin performans analizleri ve çip donanım kullanım 

istatistikleri karşılaştırılmıştır. Ayrıca FPGA üzerinden alınan ayrık zamanlı sonuçlar, Matlab programından alınan 

sürekli zamanlı sonuçlarla karşılaştırılarak başarılı sonuçlar elde edildiği görülmüştür. Kaotik osilatörlerin 

bilgisayar ortamında kurgulanan benzetimi ile FPGA üzerinde gerçeklenen tasarımın aynı sonuçlar vermesi ile bu 

sistemlerin donanımsal olarak sentezlenmesi sağlanmıştır. Bu sayede farklı nümerik algoritmalarla ayrık zamanlı 

olarak tasarlanan FPGA-tabanlı kaotik osilatörler ile gömülü kaos-tabanlı çeşitli mühendislik uygulamaları 

gerçekleştirilebilir. 

Anahtar Kelimeler: Kaotik sistemler, Nümerik Algoritmalar, Sayısal gerçekleştirme, FPGA, VHDL. 

 
1. GİRİŞ 
Günümüzde elektrik-elektronik mühendisliği üzerinde araştırma yapılan bilim alanlarından birisi de doğrusal 

olmayan kaotik sistemlerin devreler üzerinde oluşturdukları olumlu/olumsuz etkileri üzerine olmuştur (Çavuşoglu 

et al., 2014). Kaos tanımı incelendiğinde başlangıç koşullarına üstel duyarlı, nonlineer, deterministik karakterli, 

uzun vadede periyodik olmayan dinamik sistemler olduğu görülmektedir (Tuna et al., 2018; Tuna and Fidan, 

2016). Kaotik sistemlerin çok karmaşık olmayan devre yapılarına sahip olmalarına rağmen ilginç dinamik 

özelliklere sahip olmaları, son yıllarda kaotik sistemlere olan ilgiyi oldukça arttırmıştır (Koyuncu et al., 2014; 

Pehlivan and Wei, 2012). Son yıllarda kaotik sistemlerin araştırılması ve uygulanmasına yönelik biyomedikal, 

haberleşme, optik elektronik ve elektromanyetik, görüntü işleme (Rajagopal et al., 2017), bulanık mantık, güç 

elektroniği, optimizasyon, robot kontrolü ve mekatronik kriptografi, güvenli haberleşme, gürültü üreteçleri, 

şifreleme (Çiçek et al., 2013) ve rasgele sayı üreteçleri (Tuna and Fidan, 2018) gibi alanlar örnek olarak verilebilir 

(I. Koyuncu et al., 2013; Ismail Koyuncu et al., 2013; Lai et al., 2018; Tuna et al., 2016). Kaosun elektronik 

yapılarda başlıca kullanım alanlarına bakıldığında öncelikle şifreleme, analog işaret işleme, güç elektroniği, sayısal 

haberleşme ve entropi kaynağı olarak gürültü işareti yerine kullanıldığı söylenebilir (Akgul et al., 2015). Ayrık ve 

sürekli zamanda kaotik sistemler kullanılarak bu belirtecek ihtiyaçları karşılayacak devreler tasarlanabilmektedir 

(Kaçar, 2016). 

Kaotik sistemlerin bilgi güvenliği alanlarında geniş bir uygulama alanına sahip olmasından dolayı bu sistemler 

analog veya sayısal tabanlı olmak üzere iki farklı şekilde gerçekleştirilebilmektedir (Alcin et al., 2018; Tavas et 

al., 2010). Sayısal devre tabanlı FPGA (Field Programmable Gate Array) çipleri yüksek hız ve kapasiteleri 

nedeniyle özellikle yüksek performans ve işlemci gücü gerektiren kriptoloji ve güvenli haberleşme gibi 

uygulamalarda önemli bir potansiyele sahiptir (Ergun and Ozoguz, 2007; Sadoudi et al., 2009; Tuna et al., 2015). 

FPGA çipleri tasarımcının yeniden ve sahada programlayabileceği tüm devrelerdir (Çavuşoğlu et al., 2016). 

Kullanıcının tasarladığı mantıksal devreye göre, mantıksal bloklar, aralarındaki bağlantılar ve giriş/çıkış blokları 

ile programlanabilmektedir. Paralel işlem yapabilme kabiliyeti başta olmak üzere, sahada programlanabilme, 

tasarımın test edilip doğrunabilmesi ve istenirse içine işlemci sistemi dahi gömülebilmesi gibi birçok özelliği 

FPGA günümüzde popüler kılan taraflarıdır. FPGA tabanlı kaotik sistemler üzerindeki donanımsal çalışmalar 

genel olarak kayan noktalı sayı sistemi kullanılarak gerçeklenmiştir (Akgul et al., 2015; Koyuncu, 2018). Fakat 
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donanımsal olarak daha etkin gerçekleme özelliğine sahip sabit noktalı sayı gösterimi kullanılarak tasarlanan 

kaotik sistemlere gerektiği kadar değinilmemiştir.  

Bu çalışma da Pehlivan vd. tarafından literatüre sunulan 3 boyutlu kaotik sistem sabit noktalı sayı formatında 

Euler, Heun, RK4 ve RK5-Butcher nümerik algoritmaları kullanılarak FPGA üzerinde tasarımı 

gerçekleştirilmiştir. Bu sayede sabit noktalı sayı tabanlı 3 boyutlu kaotik sistemin donanımsal olarak basit, hızlı 

ve daha etkin bir biçimde tasarlanması ve gerçeklenmesi amaçlanmıştır. İkinci bölümde matematiksel modeli 

verilen kaotik sisteminin ayrıklaştırılmış matematiksel modelleri verilerek üçüncü bölümde FPGA üzerinde 32 bit 

IQ-Math (16I-16Q) sabit noktalı sayı formatında dört farklı nümerik algoritma kullanılarak VHDL dilinde ayrık 

zamanlı olarak tasarımları yapılmıştır. Tasarlanan bu sistemler Xilinx Virtex-6 ailesi XC6VLX75T-3FF784 FPGA 

çipinde sentezlenmiş ve test edilmiştir. Son bölümde FPGA üzerinde farklı nümerik algoritmalarla tasarlanan 3 

boyutlu kaotik sistemin hem sabit noktalı sayı gösteriminden hemde kayan nokta sayı gösteriminden elde edilen 

sonuçlar karşılaştırılıp değerlendirilmiştir.  

2. MATERYAL VE METOD 
2.1. Kaotik sistemin matematiksel modeli 
Pehlivan vd. yaptıkları çalışmalarında yeni tasarladıkları üç boyutlu sürekli zamanlı iki kuadratik doğrusalsızlık 

içeren otonom bir kaotik sistem tanıtmışlardır (Pehlivan and Uyaroğlu, 2012). Kaos uygulamaları için önerilen yeni 

sistemin matematiksel modeli Denklem (1) de verilmiştir. Önerilen bu sistem, 2 adet ikinci dereceden doğrusal 

olmayan ifade (xz ve xy) olmak üzere 8 terim ve 2 parametre içermektedir. Matematiksel modelde verilen a=0,50 

ve b=1,0 sistem parametrelerinin değerleri ve kaotik sistemin başlangıç şartları (x0=0,  y0=0, z0=0) da olarak 

verilmiştir.  

  

.

.

.

x y x a z

y x z x

z x y y b

  


 
    

  (1) 

Önerilen kaotik sistem Matlab programında Euler, Heun, RK4 ve RK5-Butcher nümerik diferansiyel denklem 

çözüm yöntemleri ile modellenmiştir. Matlab üzerinden alınan sonuçlar, FPGA üzerinde nümerik algoritmalarla 

tasarlanan 3-boyutlu kaotik sistemden alınan sonuçların doğrulanması amacıyla ile kullanılmıştır. Makalenin şekil 

yönüyle çok kalabalık olmaması için burada kaotik sistemin Şekil 1’de Euler ve Şekil 2’de RK4 tabanlı nümerik 

analiz sonucunda elde edilen x, y, z kaotik durum değişkenlerinin zaman göre değişimi verilmiştir. 

 

 
Şekil 1. Kaotik sistemin Matlab’ta tasarlanan nümerik Euler modeli x, y, z zaman serileri 

 
Şekil 2. Kaotik sistemin Matlab’ta tasarlanan nümerik RK4 modeli x, y, z zaman serileri 

 

Aynı parametre ve başlangıç şartlarındaki x-y, x-z ve y-z kaotik faz portreleri ile üç boyutlu x-y-z yörüngesi Euler 

ve RK4 tabanlı olarak sırasıyla Şekil 3 ve Şekil 4’te görülmektedir. 
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Şekil 3. Kaotik sistemin Matlab tasarımının Euler nümerik modelinin x-y, x-z, y-z faz portreleri 

 

 
Şekil 4. Kaotik sistemin Matlab tasarımının RK4 nümerik modelinin x-y, x-z, y-z faz portreleri 

 

2.2. Kaotik Sistemin Ayrıklaştırılması 

Bu kısımda üzerinde önerilen kaotik sistem Euler, Heun, RK4 ve RK5-Butcher nümerik algoritmaları ile 32 bit IQ-

Math sabit sayı standardında VHDL dili ile modellenmiştir. FPGA üzerinde yapılan gerçeklemeden alınan 

sonuçların performans ve çip istatistikleri incelenerek kullanılan algoritmaların hassasiyet analizleri yapılmıştır. Bu 

bölümde Euler ve RK4 algoritmaları kullanılarak çıkartılan ayrıklaştırılmış matematiksel denklemler verilecektir. 

Algoritmaların ayrıklaştırılmış modellerindeki x(k), y(k) ve z(k)’nın başlangıç değerleri kullanılan kaotik sistemi 

için x(k)=0.0, y(k)=0,0 ve z(k)=0,0 olarak alınmıştır. Kaotik sisteminin Euler algoritması kullanılarak 

ayrıklaştırılmış matematiksel modeli Denklem (2) de sunulmaktadır. 

 

 

         (2) 

 

 

 

RK4 algoritması kullanılarak kaotik sistemin ayrıklaştırılmış matematiksel modeli Denklem (3) teki  f, g ve δ 

fonksiyonlarına göre Denklem (4) te verilmektedir. Bu denklemlerde bulunan қ1, қ2, қ3 ve қ4 parametreleri, kaotik 

sistemin birinci denkleme ait katsayıları, λ1, λ2, λ3 ve λ4 parametreleri ikinci denkleme ait katsayıları ve ξ1, ξ2, ξ3 ve 

ξ4 parametreleri ise üçüncü denkleme ait katsayıları göstermektedir. Bu katsayılar RK4 algoritmasında yerine 

konularak, kaotik sistemin Δh kadar adım sonraki değeri olan x(k+1), y(k+1) ve z(k+1) değerleri 

hesaplanmaktadır. Her iterasyon sonunda sistenim çıkışları olan x(k+1), y(k+1) ve z(k+1) değerleri hem çıkış 

olarak hem de bir sonraki iterasyon da algoritmanın başlangıç şartları olarak kullanılmaktadır. 
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2.3. Kaotik Sistemin FPGA Üzerinde Gerçekleştirilmesi 

Bu bölümde 3-boyutlu kaotik sistem Euler, Heun, RK4 ve RK5-Butcher nümerik algoritmaları kullanılarak 32 bit 

IQ-Math sabit noktalı sayı standardı ile FPGA tabanlı olarak modellenmiş ve bir donanım tanımlama dili VHDL 

ile kodlanmıştır. Yapılan tasarımlarda kullanılan sabit noktalı sayı standardına uygun çarpıcı, toplayıcı ve çıkarıcı 

gibi üniteler, Xilinx ISE Design Tools ile geliştirilen IP CORE Generator kullanılarak oluşturulmuştur. Euler, 

Heun, RK4 ve RK5-Butcher tabanlı Ünitelerin en üst seviye blok diyagramı tüm algoritmalarda aynı olup Şekil 

5’te görülmektedir. Ünitelerin girişlerinde bulunan 1-bitlik “Başla” ve “Clock” sinyalleri, ünitelerin içerisindeki 

alt ünitelerin zamanlaması ve ünitelerin bağlı bulunduğu sistem ile arasındaki senkronizasyonu sağlamak amacıyla 

kullanılmaktadır. Algoritmanın hassasiyetini belirleyen “Δh” adım sayısı parametresini belirtmektedir. Bu sinyal 

tasarımın daha esnek olmasını sağlamak amacıyla dışarıdan uygulanmaktadır. Sistemin ilk çalışması anında ihtiyaç 

duyduğu başlangıç şartları, tasarımda kullanılan FPGA çipinin kaynaklarını azaltmak amacıyla tasarımın içerisine 

gömülmüştür. Ancak ihtiyaç duyulduğunda bu sinyaller, 32 bitlik 3 farklı sinyal tanımlaması yapılarak tasarımda 

küçük değişiklikler ile değerleri kullanıcı tarafından ayarlanacak şekilde de tasarlanabilir. Tasarlanan Euler, Heun, 

RK4 ve RK5-Butcher tabanlı kaotik osilatörler de 3 adet sabit noktalı sayı standardında 32 bit çıkış sinyalleri 

“X_Çıkış”, “Y_ Çıkış”, “Z_ Çıkış” ve bu çıkış sinyallerinin hazır olduğunu göstermek amacıyla kullanılan 1-bit 

“XYZ_Hazır” sinyali bulunmaktadır. 

 

 
Şekil 5. FPGA-tabanlı yeni kaotik osilatör ünitesi en üst seviye blok diyagramı 

 

Şekil 6’da yeni kaotik osilatör ünitesinin ikinci seviye blok diyagramı görülmektedir. Sistemin ikinci seviye blok 

diyagramı bir Multiplexer Ünitesi ve bir tane de FPGA-Tabanlı Yeni Kaotik Osilatör Ünitesi’nden oluşmaktadır. 

Tasarımda Multiplexer Ünitesi kullanılmasının amacı, başlangıç koşulu değerlerini ilk çalışma anında, kullanıcı 

tarafından atanan başlangıç sinyalleri olan 32 bit sabit noktalı sayı formatında x_t0, y_t0 ve z_t0 sinyallerinden 

almasını ve bundan sonraki tüm aşamalar için bu değerlerin Yeni Kaotik Osilatör Ünitesi çıkışından almasını 

sağlamaktır. 1-bitlik Shys sinyali kaotik sistem sonuç ürettiği durumlarda ‘1’, bunun dışındaki tüm durumlarda ‘0’ 

değeri vermektedir. Bu şekilde Yeni Kaotik Osilatör Ünitesi ilk değerlerini ürettiğinde, Shys sinyali ‘1’ olmakta ve 

bu sinyali Multiplexer Ünitesi’ne göndererek kullanıcı tarafından atanan başlangıç değerleri yerine kaotik sistemin 

ürettiği değerleri kullanmasını sağlamaktadır. 

 

Δh (31:0)

FPGA-Tabanlı

Yeni Kaotik

Osilatör

Ünitesi

Başla

Clock
Y_Çıkış (31:0)

X_Çıkış (31:0)

Z_Çıkış (31:0)

XYZ_Hazır
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Şekil 6. FPGA-tabanlı yeni kaotik osilatör ünitesi ikinci seviye blok diyagramı 

2.4. FPGA Tabanlı kaotik sistemin Test sonuçları 

Euler, Heun, RK4 ve RK5-Butcher Tabanlı Osilatör Üniteleri, Xilinx Virtex–6 ailesi XC6VLX75T çipi için 

sentezlenerek, FPGA çip kaynak kullanımına ve ünitelerin saat hızlarına ait parametrelerin istatistikleri 

incelenmiştir. Tasarımı yapılan 4 farklı yapıdaki ünitelerin verileri işleme süresi, Xilinx ISE Design Tools 14.2 

benzetim programı kullanılarak elde edilmiştir. Burada kaotik osilatörün ISE Design Tools kullanılarak FPGA’de 

gerçeklenmesinden elde edilen x, y ve z sinyallerinin kaotik osilatör ünitesinde karşılıkları olan X_Çıkış, Y_Çıkış 

ve Z_Çıkış sinyallerinin zaman serilerine ait değerler 32 bit tam sayı formatında gösterilmiştir. Euler, Heun,  RK4 

ve RK5-Butcher tabanlı kaotik osilatör ünitelerinin Xilinx ISE Simülatöründen elde edilen sonuçlar sırasıyla Şekil 

7-10’da verilmiştir. 

 

 
Şekil 7. Euler-tabanlı kaotik osilatör ünitesi Xilinx ISE simülatör sonuçları 

 

 
Şekil 8. Heun-tabanlı kaotik osilatör ünitesi Xilinx ISE simülatör sonuçları 

 

M

U

X
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Şekil 9. RK4-tabanlı kaotik osilatör ünitesi Xilinx ISE simülatör sonuçları 

 

 
Şekil 10. RK5-Butcher tabanlı kaotik osilatör ünitesi Xilinx ISE simülatör sonuçları 

 

3. SONUÇ 
Bu çalışmada, 3-boyutlu kaotik sistem FPGA üzerinde dört farklı nümerik algoritma kullanılarak 32 bit IQ-Math 

sabit noktalı sayı formatında (16I-16Q) VHDL dilinde tasarımı gerçekleştirilmiştir. Tasarlanan dört farklı kaotik 

osilatör Xilinx Virtex-6 ailesi FPGA çipinde sentezlenerek test edilmiştir. Tablo 1’de Euler, Heun, RK4 ve RK5-

Butcher tabanlı kaotik osilatörlerin sentezlenmesi işleminin ardından yapılan Place&Route sonrasında elde edilen 

Xilinx Virtex-6 ailesi xc6vlx75T-3ff784 FPGA çip istatistikleri verilmiştir. Çip istatistiklerinden de görüldüğü 

üzere kaotik osilatörlerin maksimum çalışma frekansı 464,688 MHz ve minimum çalışma periyodu 2,152 ns’dir. 

Ayrıca kaotik osilatörlerin FPGA üzerinde gerçeklenmesinden elde edilen X_Çıkış, Y_Çıkış ve Z_Çıkış 

sinyallerinin zaman serilerine ait 32 bit IQ-Math formatındaki ikilik değerler benzetim test aşamasında bir dosyaya 

kaydedilmiştir. Kaydedilen değerler gerçel sayı sistemine dönüştürüldükten sonra kaotik osilatörün ürettiği ilk 

3x3500 veri seti yardımıyla X_Çıkış, Y_Çıkış ve Z_Çıkış sinyallerinin zaman serileri ve faz portreleri elde 

edilmiştir. Örnek olarak Şekil 11a’da Matlab ve Şekil 11b’de FPGA üzerinde gerçekleştirilen RK5-Butcher tabanlı 

kaotik sistemin x(t), y(t), ve z(t) zaman serileri birbirleriyle karşılaştırılmıştır. Karşılaştırma sonucunda iyi bir 

eşleşme olduğu gözlemlenmiştir.  

 

Tablo 1. Yeni Kaotik osilatörlerin Xilinx Virtex-6 FPGA çip istatistikleri. 

Kaotik 

Osilatör 

Slice 

Regs. Sayısı / % 
LUTs Sayısı / % 

Bonded IOBs  

Sayısı / % 

Maks. Saat   

Frekansı   (MHz) 

Minimum Darbe 

Periyodu (ns) 

Kullanılan / Kullanım Oranı% 

Euler-Tabanlı 

Kaotik Sistem 
1196 / 0 1070 / 0 99 / 13 464,688 2,152 

Heun-Tabanlı 

Kaotik Sistem 
2447 / 2 2328 / 5 99 / 13 464,688 2,152 

RK4-Tabanlı 

Kaotik Sistem 
5338 / 5 5039 / 10 99 / 13 464,688 2,152 

RK5-Butcher  

Kaotik Sistem 
10794 / 11 10070 / 21 99 / 13 436,143 2,292 
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(a) 

 

(b) 

Şekil 11. RK5-Butcher tabanlı kaotik tasarımının x(t), y(t), ve z(t) zaman serilerinin karşılaştırılması 

a) Matlab üzerinde tasarım, b) FPGA üzerinde 32 bit gerçekleme 

 

Ayrıca Şekil 12’de Matlab üzerinden alınan Euler tabanlı kaotik osilatörün faz portreleri ile Şekil 13’te Euler 

tabanlı kaotik sistemin FPGA üzerinde 32-bit gerçeklenmesinden elde edilen faz portreleri verilerek 

karşılaştırılmıştır. Şekillerden de görüleceği üzere FPGA üzerinde donanım tabanlı gerçekleştirilen tasarımın 

oldukça başarılı olduğu gözükmektedir. Diğer tüm tasarımlardan aynı başarılı modelleme sonuçları elde edilmiştir. 

 

 

 
a)                                                                        b) 

Şekil 12. Tasarlanan kaotik osilatör ünitesinin faz portreleri, a) Matlab üzerinde nümerik Euler-tabanlı tasarım, 

b) FPGA üzerinde nümerik Euler-tabanlı tasarım 
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4. TARTIŞMA 
FPGA üzerinde sabit noktalı sayı formatında tasarlanan kaotik sistemin, literatürdeki kayan noktalı sayı 

formatındaki benzer tasarımlara göre daha başarılı olduğu görülmektedir. Ayrıca FPGA-tabanlı kaotik üzerinden 

alınan ayrık zamanlı sonuçlar Matlab programından alınan sürekli zamanlı sonuçlarla karşılaştırıldığında başarılı 

bir eşleşme olduğu görülmüştür. Literatüre sunulan FPGA üzerinde sabit noktalı sayı tabanlı tasarlanan kaotik 

osilatör kullanılarak daha az maliyetli ve daha hızlı işlem gücü gerektiren kriptografi, güvenli haberleşme ve 

rasgele sayı üreteçleri gibi gömülü kaos tabanlı mühendislik uygulamaları gerçekleştirilebilir. İleride FPGA 

üzerinde sabit nokta sayı formatında ayrık zamanlı olarak gerçekleştirilen kaotik osilatör kullanılarak kaos tabanlı 

senkronizasyon, bilgi gizleme ve rasgele sayı üretimi gibi çeşitli uygulamalar gerçekleştirilebilir. 
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Özet 

Bu çalışmada laboratuvar ölçekli model bir yakıcıda metan hidrojen karışımları deneysel olarak incelenmiştir. Bu 

yakıcıda metan (CH4) ve hidrojen (H2) gazları ön karışımlı olarak farklı eşdeğerlik oranlarında (0.6, 0.7 ve 0.8) 

sabit swirl sayısında (s=1) yakılmış, yanma odası içerisindeki sıcaklık dağılımları ve yanma sonu ürünlerinin 

analizleri değerlendirilerek yakıtların yanma ve emisyon davranışları belirlenmiştir. Deneyler yakıcı gücünün 

yakıt kompozisyonundan bağımsız olarak 2 kW değerinde sabit tutularak yapılmıştır. CO emisyonları, eşdeğerlik 

oranı değişimlerine swirl sayısından bağımsız olarak benzer bir tepki vermiştir. Eşdeğerlik oranının 0,6’dan 0,8’e 

yükselmesi durumunda CO emisyonları azalmıştır. Eşdeğerlik oranı artışıyla yükselen sıcaklık değerleri, NOx 

emisyonlarının artmasına neden olmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Metan, Hidrojen, Emisyon, Swirl sayısı, Eşdeğerlik oranı ve Yanma davranışı 

 

1. GİRİŞ 

 

Genel gazlaştırma teknolojilerini kullanarak sentetik gazlar, bitki olan herhangi bir şeyden üretilebilir. Sentetik 

gazlar ayrıca, yenilenebilir elektriği kullanarak suyun elektrolizinden hidrojen üretimi yapan fabrika veya elektrik 

santrallerinden gelen atık CO2 ile birleştirilerek üretilebilir. Bu gazlar, elektrik üretiminde doğalgaz yerine veya 

kimyasal madde ve sıvı yakıt üretiminde hammadde olarak kullanılabilirler. Hidrojen üretimi için, biyokütle, fosil 

hammaddeleri, yenilenebilir enerji kaynakları ve atık gazlar kullanılabilir. İstenilen miktar, saflık derecesi ve 

kullanılan hammaddeye göre hidrojenin üretim yöntemi değişmektedir. Fosil hammaddelerinden kömürün 

gazlaştırılması, buhar reformasyonu gibi, yenilenebilir enerji kaynaklarından, suyun elektrolizi, fotoelektroliz, 

biyokütle gazlaşması gibi, atık gazlardan hidrojence zengin atık gazlardaki hidrojeni arıtma yöntemleri ile hidrojen 

elde etmek mümkündür (Ni et al., 2006; Beşergil, 2009).  

 

Araştırmalar hidrojenin hidrokarbon yakıtlara eklenmesinin yanma performansını (yanma tutuşması ve stabilitesi) 

artırdığını ve kirletici emisyonlarını azalttığını göstermiştir. (Yu et al., 1986)(Cozzi and Coghe, 2006) 

Choudhuri et al., yaptıkları çalışmalarda hidrojenin doğal gaza eklenmesinin alev uzunluğunun kısalmasına, CO 

emisyonu ve is konsantrasyonun azalmasına yol açtığını görmüşlerdir. Bununla birlikte, alev sıcaklığındaki artışa 

bağlı olarak NOx emisyonları artmıştır (Choudhuri and Gollahalli, 2000). İlbaş ve ark. Hidrojenle zenginleştirilmiş 

metan gaz karışımlarını model bir yakıcıda araştırmışlardır. Sonuçlar, karışımlarımdaki hidrojen içeriğinin artması 

ile yanma veriminin arttığını ve CO emisyonunun azaldığını göstermiştir (Ilbaş and Yilmaz, 2012). Wu et al. 

metan-hidrojen karışımlarının emisyon ve ısı transfer karakteristiklerini incelemişlerdir. Hidrojen ilavesiyle CO 

ve CO2 emisyonları azalmıştır. Yüksek hidrojen ilavelerinde CO den CO2 ye oksidasyon daha verimli olmuştur. 

Yakıttaki karbon miktarının azaltılması CO2 emisyonun azalmasında baskın faktör olmuştur. NOx oluşumunun 

NNH mekanizmasından (NNH, nitrojenin H atomu ile reaksiyonu sonucu oluşur ) kaynaklandığını tespit 

etmişlerdir (Wu et al., 2015). Hidrokarbon / hidrojen karışımları gibi alternatif yakıtlar emisyon değerlerini 

azaltmak için kullanılmaktadır. (Zhen et al., 2012)(Liu et al., 2018)(Wu et al., 2016)(Yilmaz and Yilmaz, 2018) . 

Yılmaz ve ark. yaptıkları çalışmalarda hidrojen ilavesinin çevresel etkiler açısından olumlu katkı vermiştir. 

Karışımlarda hidrojen miktarı artıkça yüksek tepkime kinetiğine bağlı olarak CO emisyonları azalmıştır (Yilmaz 

et al.,). Zhen et al. ön karışımlı LPG – hidrojen karışımlarını inceledikleri çalışmalarında hidrojen ilavesinin 

artmasıyla alev sıcaklığının arttığını, CO emisyonlarının azaldığını NOx emisyonlarının arttığını tespit etmişlerdir 

(Zhen et al., 2012) 
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2. MATERYAL VE METOD 

 
2.1. Deney Düzeneği 

2.1.1. Yakıcı 

Bir brülör, emisyon ve yakı verimliliği gereksinimlerini daha iyi karşılamak için kullanılacak yakıcı ile uygun 

olmalıdır. Brülör tasarımında, yanma cihazının boyutları ve ısıl gücü gibi parametreler ile beraber kullanılacak 

yakıtın özellikleri de önemlidir. Aynı zamanda, bir brülör, bütün çalışma aralığı boyunca en az fazlalık hava ve 

eşit ısı dağılımı ile tam yanma sağlayabilmelidir. Bu hususlar göz önünde bulundurularak önceden tasarlanmış ve 

üretilmiş, bir girdap üretici ile dengelenmiş ön karışımlı bir brülör laboratuvar ölçekli yakıcıda kullanılmıştır. Bu 

brülör, 10 Kw’lık güç ve 20 mbar’lık basınçta çalışacak şekilde tasarlanmıştır. Alev sabitleme pozisyonunun 

kontrol edilmesi zor olduğundan ve daha yüksek basınçlarda karmaşık ve pahalı akış kontrol ekipmanı 

gerektiğinden, çalışma basıncı çıkılabilecek azami basınca nispeten düşük tutulmuştur [1]. Brülör modeli Şekil 

1’de görülmektedir. 

 

Şekil. 1. Brülör Tasarımı 

 

2.1.2.  Yakıt Tedarik Hatları 

Yakıt beslemehatlarının çapı, her bir sentetik gaz bileşeninin yoğunluğuna ve ısıtma değerine ve aynı zamanda 

kütle akış hız oranına bağlı termal güce göre belirlenir. Her bir gaz basınçı bir harici gaz tankından tedarik edilir 

ve vakum sistem kontolörü tarafından yönetilen bir kütle akış kontrolörü tarafından ölçülür. Tankta 200 – 300 bar 

olan gaz basıncı gaz tankına monte edilmiş bir gaz regülatörü ile 0 – 1,5 bar değerine düşürülür. Bu nispeten 

yüksek basınç değerleri, kütle akış kontrolörünün çalışması için gereklidir. Brülör 20 mbar’da çalışacak şekilde 

tasarlandığından, bu değerdeki basıncı azaltmak için  gaz besleme hatlarına monte edilen basınç regülatörleri 

kullanılır. Ayrıca, basınç değerini izlemek için manometreler kullanılmaktadır. Kontrol amacıyla, her bir gaz 

besleme hattına şamandıra tipi mekanik debimetreler monte edilmiştir. 
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2.1.3. Hava Tedarik Hatları 

Yanma havası, 1500 m3 depolama kapasitesine sahip bir pistonlu tip hava kompresöründen beslenir, daha sonra 

yağ ve buharın uzaklaştırılması için filtrelenir. Hava miktarı (eşdeğerlik oranına bağlı olarak) bir dijital (termal) 

kütle akış kontrolörü (MKS-1579A) ile düzenlenir. Hava besleme hattının diğer ekipmanı manometre ve mekanik 

bir debimetredir. Güvenlik amacıyla, bir iyonizasyon elektrodu tarafından algılanan alevin yokluğunda 

elektromekanik olarak kesilen yakıt beslemesi için her bir gaz besleme hattına solenoid valfler yerleştirilmiştir. 

Toplam yanma sisteminin ve deney ekipmanının şematik görünüşü, Şekil 2'de gösterilmektedir. Tüm yakıt gazları 

ve yanma havası, brülöre girmeden önce bir mekanik toplayıcı tutucu ile donatılmış bir statik ön-karıştırıcıda 

tamamen karıştırıldıktan sonra bir gaz toplayıcısına iletilir [1]. 

 

1. Hava kompresörü (5.5 hp, 500 lt) 15. MFC Ana Kontrolcüsü 

2. Hava tankı (1 m3)   16. Yakıt Kollektörü 

3. Filtre     17. Mikser 

4. Regülatör (1 MPa to 0.3 MPa)  18. Ateşleme ve İyonizasyon Kontrol Paneli 

5. Kütle akış kontrolcüsü (MFC)  19. Brülör 

6. Manometre    20. Yanma Odası 

7. Pnömatik Regülatör   21. Baca Çıkışı 

8. Selenoid valf     22. Güç Kaynağı 

9. Debimetre    23. Sinyal Üretici 

10. CNG tankı    24. Kuvvetlendirici ( Amfi ) 

11. Yüksek basınç regülatörü  25. Hoparlör 

12. CO2 tankı    26. Elektrik Hattı 

13. CO tankı    27. Gaz Bağlantıları 

14. H2 tankı 
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Şekil 2. Deney Düzeneği 

 

 

Şekil 3. Ölçüm Portları 

2.1.4. Yakıcı 

Yakıcının uzunluğu 1650 mm'dir. 330 mm dış çap ve 320 mm iç çapa sahip olmakla beraber 5 mm et kalınlığına 

sahiptir. Eksenel ve radyal sıcaklık ve emisyon ölçümleri yapmak için, yanma çarkının duvarları, yan kolları ve 

bacalarında bir çok boşluk oluşturulmuştur. Aynı zamanda, yanma odasının çevresi etrafında bir dış hava türbini 

vasıtasıyla ( yanma havasına dahil olmayan) hava ile beslenen bir soğutma yuvası da bulunmaktadır.  Yakıcının 

ön ve yan duvarlarında bulunan temperli camlar alevi optik olarak erişilebilir hale getirmektedir. Aynı zamanda 

brülörü çıkarmadan girdap üreticiyi değiştirmeyi mümkün kılmaktadır. Yanma cihazının tüm metal parçaları 

paslanmaz çelikten üretilmiştir. Gaz karışımlarını tutuşturabilmek için, tüm çalışma şartlarında alev kararlılığını 

korundu, güvenilir bir operasyon süreci sağlandı ve pilot ateşleme sistemi üretildi. Bu sistem, bir yakıt besleme 

hattı, solenoid valf, hava fanı ve brülörden oluşmaktadır. Burada ele alınmayan diğer ekipmanlar, alev kararlılığı 

çalışmaları için yanma sistemine monte edildi. 

 

2.1.5.  Ölçüm Ekipmanları 

Sıcaklık ölçümleri seramik kaplı NiCr-Ni Alaşımı K tipi (Çalışma aralığı : -200 - 1200 C° ) ve Pt13%Rh-Pt alaşımı 

B tipi ( Çalışma aralığı : 0 - 1800 C° ) termoçiftlerle yapılmıştır. Bu termoçiftlerden elde edilen veriler, 100 kS/s 

örnekleme hızına sahip olan ve bir bilgisayarda saklanan 28 kanallı bir veri kaydedici aracılığıyla ölçülebilir 

parametrik bilgiye dönüştürülmüştür. Her kanalın örnekleme hızına ayarlanması, kanal girişi değerinin seçilmesi 

ve deneyler sırasında ölçülen verilen izlenmesi ProfiSingal Go yazılımı ile gerçekleştirilmiştir. Ek olarak, emisyon 

ölçümleri bir baca gazı analizi cihazı ile gerçekleştirilmiştir. 

2.2. Hesaplamalar 

Deneyler esnasında kullanılan girdap üretici sabit olarak 1 değerinde tutulmuştur. Girdap üreticinin hesaplaması 

Eşitlik 1.deki gibidir. 
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Yanma işlemlerinde teorik olarak kullanılan stokiyometrik yanma denklemi Eşitlik 2.’deki gibidir. 

 

CH4  +  Hava ( O2 + 3,76N2 )  = CO2  +  2H2O +  a3,76N2    (2) 

 

Yukarıdaki denklem Metan gazının stokiyometrik orandaki hava ile yanması örneğini göstermektedir. Kütlenin 

korunumu kanunu göz önüne alınarak burada a katsayısı iki olarak tespit edilebilir. 

Deneyler yapılırken kullanılan eşdeğerlik oranı ise bir karışımın zengin, fakir veya  

stokiyometrik olduğunu belirtmek için kullanılır. 

 

Eşdeğerlik oranı; 

𝜑 = 
(𝐻 𝑌⁄ ) 𝑡𝑒𝑜𝑟𝑖𝑘

(𝐻 𝑌⁄ ) 𝑔𝑒𝑟ç𝑒𝑘
       (3) 

şeklinde açıklanmaktadır. Formülde H, havanın kütlesi; Y, yakıtın kütlesidir. 

2.3. Yöntem  

Yakıcının termal gücü 2 kW olarak ayarlandı. Her bir gazın ve yanma havasının kütle akış hızı, sırasıyla termal 

güç ve gaz bileşimi ve eşdeğerlik oranına bağlı olarak belirlendi. Geometrik girdap sayısı 1 olarak sabit tutuldu. 

Yakıt gazları ve hava, brülöre girmeden önce bir ön karıştırıcıda oda sıcaklığında karıştırılmıştır. Tüm deneyler, 

Kayseri kentinin yerel atmosfer koşullarında gerçekleştirilmiştir. Son olarak yanma 20 mbar ve oda sıcaklığında 

gerçekleştirildi. Deneyler üç farklı yakıt kompozisyonunda üç farklı eşdeğerlik oranında yapılmıştır. Öncelikli 

olarak her bir gaz karışımı için geri tepme ve sönme değerleri tespit edilmiştir. % 100 CH4 kullanılarak deney 

yapıldıktan sonra farklı oranlarda ( %20 ve % 40 ) Hidrojence zenginleştirerek yakıt kompozisyonu ile alev 

kararlılığı ve emisyon değerlerinin değişimi takip edilmiştir. Ayrıca her bir kompozisyonda eşdeğerlik oranları 

(0.6 , 0.7 ve 0.8 ) değiştirilerek eşdeğerlik oranının da alev kararlılığı ve emisyon değerlerine etkisi incelenmiştir.  

 

3. SONUÇLAR 

3.1. Gaz karışımlarının temel yanma karakteristiklerine etkisi 

Belirlenen sentetik gaz karışımlarının yanma odası boyunca emisyon ve sıcaklık dağılımı incelenecektir. Bütün 

sıcaklık ölçümleri yanmanın merkezinden gerçekleştirilmiştir. B tipi termoçiftler 2, 3 ve 4 numaralı; K tipi 

termoçiftler ise diğer ölçüm portlarına yerleştirilmiştir. Emisyon ölçümleri 3,7 ve 9 numaralı portlardan alev 

merkezinden elde edilmiştir. 

 

Aşağıdaki grafikte (Şekil 4.) sentetik gaz karışımlarının eksenel sıcaklık profilleri görülmektedir. Termoçiftler  

(termocouple) aynı zamanda eksenel mesafeyi de göstermektedir (Şekil 3.). Brülör çıkışında sıcaklık profilleri çok 

az da olsa fark göstermekte, yanma odasının orta bölgelerinde ise değişim görülmemektedir. Şekil 4 incelendiğinde 

maksimum sıcaklık değerleri alev bölgesinde oluşmaktadır ve yanma odası çıkışına doğru sıcaklık değerleri ısı 

kayıplarından dolayı azalmaktadır. Bütün gaz karışımlarında sıcaklık grafikleri iyi bir uyum göstermektedir.  

Eşdeğerlik oranın artmasıyla tüm karışımlarda sıcaklık artmıştır.  

 

Volumetrik ısıl değeri bakımında hidrojen, metandan 3,5 kat daha düşüktür. Bu durum sabit bir yakıcı gücünde 

daha yüksek volumetrik yakıt akış hızı gerektiği anlamına gelmektedir. Bu durum alevin radyal olarak 
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genişlemesinden dolayı eksenel eksende meydana gelen salınımların etkisinin azalmasından kaynaklandığı 

düşünülmektedir. Hidrojen ilavesinin artmasıyla alev uzunluğunun azalması, laminer difüzyon alevi uzunluğunun, 

Roper'in korelasyonuna (Roper, 1977) dayanarak alevin moleküler difüzyon hızı ile ters orantılı olması gerçeği ile 

açıklanabilir. Hidrojenin Metan dan daha yüksek moleküler difüzyon hızı nedeniyle, Metana Hidrojen 

eklendiğinde yakıt karışımının moleküler difüzyon hızı artar (Wu et al., 2015). 

 

Hidrojen ilavesinin bu etkisi akış alanını ve alev kararlılığını olumlu etkiler.  Bu bulgulara benzer, mevcut 

çalışmada da hidrojen ilavesinin alev kararlılığını olumlu yönde geliştirdiği tespit edilmiştir. 

 

 

 

Şekil 4. Sentetik gaz karışımlarının eksenel sıcaklık profilleri 

 

 

Şekil 5. Yakıt karışımlarının farklı eşdeğerlik oranlarında karbonmonoksit (CO) emisyonlarını brülörün üç ayrı 

kademesinden alınan ölçümlerini göstermektedir. Eşdeğerlik oranı değiştikçe CO emisyonları, benzer bir tepki 

vermiştir. Eşdeğerlik oranının 0.6’dan 0.8’e yükselmesi durumunda CO emisyonları azalmıştır. Eşdeğerlik oranı 

arttıkça artan yanma sıcaklıklılarına bağlı olarak CO’in CO2’e dönüşme oranı yükselmiştir. Eşdeğerlik oranı tam 

yanma şartlarına yaklaştıkça CO emisyonlarında bir miktar artış gözlenmiştir. Karışıma hidrojen ilavesini CO 

miktarını ciddi miktarda düşürdüğü görülmektedir. Saf metan yakıtında yanma merkezinde (3. port) 1700 ppm 

olan CO miktarı %40 H2 ilavesi ile 150 ppm seviyelerine düşmüştür.   
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Yakıt karışımlarının farklı eşdeğerlik oranlarında NOx emisyonları brülörün üç ayrı kademesinden alınan 

ölçümlerle Şekil 6.’da  gösterilmiştir. Eşdeğerlik oranı değiştikçe NOx emisyonları, benzer bir tepki vermiştir. 

Eşdeğerlik oranının 0.6’dan 0.8’e yükselmesi durumunda NOx emisyonları artmıştır. Yakıt / Hava oranının artışı 

anlamına gelen eşdeğerlik oranının artışı sıcaklık değerlerini artırdığı için, yüksek sıcaklıklarda NOx 

emisyonları  daha yüksek çıkmıştır. . Karışıma hidrojen ilavesinin NOx miktarını düşürdüğü görülmektedir. Saf 

metan yakıtında yanma merkezinde (3. port), 0,8 eşdeğerlik oranında 34 ppm olan NOx miktarı %40 H2 ilavesi 

ile 17 ppm seviyelerine düşmüştür. 

 

Şekil 5. Sentetik gaz karışımlarının CO emisyon profilleri 
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Şekil 6. Sentetik gaz karışımlarının NOx emisyon profilleri 

 

 

4. TARTIŞMA 

 

Sentetik yakıtların alev davranışlarının incelendiği bu çalışmada metan gazına H2 ilavesinin yanma kararlılığı 

iyileştirdiği görülmektedir. H2 ilavesi ile CO miktarında düşüş olmuştur. Nox emisyonlarını bir miktar artırmıştır. 

Farklı eşdeğerlik oranlarında yapılan çalışmada eşdeğerlik oranının artmasıyla Co emisyonlarında bir azalma, tam 

yanma şartlarına yaklaştıkça CO emisyonlarında bir miktar artış gözlenmiştir. Eşdeğerlik oranı sıcaklığı 

arttırdığından NOx emisyonlarının artmasında rolü olduğu düşünülmektedir.  
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Abstract 

The switching on and off of the electrical energy under load at low voltage levels can be made with switches, fuses 

and contactors. However, this process has to be done with the circuit breakers at medium and high voltage levels 

because of the arc occurring during the breaking and closing operations under load. The circuit breakers are used 

in order to quickly interrupt the electric current by discharging the arcs formed in a short time without damaging 

the contacts. For this purpose, SF6 and vacuum types circuit breakers are commonly used in 36 kV distribution 

networks at the present time. In this study, the test results of the 36 kV, 1250 A vacuum circuit breaker and the 20 

kA SF6 circuit breaker, which are performed by the accredited laboratories according to the standards of IEC 

62271-100 and IEC 62271-200 are compared functionally. After that, their theoretical differences are confirmed 

by these comparative results. 

 

Keywords: Vacuum circuit breaker, SF6 circuit breaker, Accredited laboratory, Functional comparison. 

1. INTRODUCTION 

A large amount of electrical energy generated in various power plants have to be transported to the consumers 

with the highest possible efficiency over the high voltage transmission lines. This duty which needs powerful, 

robust and reliable tools in order to reach this goal includes important challenges such as maintaining safety and 

reliability of the power. One of the most indispensable tools used in a power grid is circuit breakers. The circuit 

breakers immediately interrupt the electrical current flowing in a high voltage transmission line when a control 

action is taken or there is a fault. To accomplish this task, the circuit breakers must have the ability of extinguishing 

arcs consisting during closing and opening the contacts within a very short time (Kapetanovic, 2011). So far, the 

six type of circuit breakers have been designed and used historically. Nowadays, SF6 type and vacuum type circuit 

breakers are currently used in the transmission lines and transformer substations. Especially, while the SF6 type 

circuit breakers can be used at the high voltage transmission lines due to their high-power switching capacity, the 

vacuum circuit breaker which is recent technology can be applied to only 36 kV distribution networks at the present 

days due to its switching efficiency (Ochi, 2010). On the other hand, it is clear that the vacuum circuit breakers 

have important superiorities according to the SF6 one such as big electrical strength, long life, easy maintenance, 

safe operation, low price and high short circuit current etc. These superiorities can be clearly confirmed with the 

accredited functionality tests performed in the light of the standards of IEC 62271-100 and IEC 62271-200. 

In this paper, the functionality test results of the 36 kV, 1250 A vacuum circuit breaker and the 20 kA SF6 circuit 

breaker, which are performed by the accredited laboratories according to the standards of IEC 62271-100 and IEC 

62271-200 are compared. After that, their theoretical differences are confirmed by using these comparative 

practical results. The rest of the paper is organized as follow: the working principle of vacuum type and SF6 type 

circuit breakers are presented in Section II, the test process is presented in Section III, the result of the comparison 

is discussed in Section IV and conclusion is given at the last section. 
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2. WORKING PRINCIPLE OF THE CIRCUIT BREAKERS 

In this section, the working principles of the SF6 type and the vacuum type circuit breakers (Figure 1) are generally 

explained. 

               

Figure 1. SF6 circuit breaker (left), vacuum circuit breaker (right) 

2.1 SF6 Circuit Breaker 

The SF6 gas has excellent insulating strength. When a free electron in the gas collides to a neutral gas molecule, 

a negative ion is formed and this electron is absorbed by neutral gas molecule. The number of negative ions formed 

are relatively higher compared to that of free electrons. The arc formed during interruption is very diffuse and 

burns in evaporated contact material. It consists of a large number of independent arcs burning in parallel. Each 

arc carries about 100 A and moves freely about the contact surfaces. In the normal operating conditions, the 

contacts of the circuit breaker are closed (Figure 2.a). When the fault occurs in the system, the contacts are pulled 

apart, and an arc is struck between them. The displacement of the moving contacts is synchronized with the valve 

which enters the high-pressure SF6 gas in the arc interrupting chamber at a pressure of about 16 kg/cm2 (Figure 

2.b).  

 

 

Figure 2. Working steps of SF6 circuit breaker (skm-eleksys, 2012) 

The SF6 gas absorbs the free electrons in the arc path and forms ions which do not act as a charge carrier. These 

ions increase the dielectric strength of the gas and hence the arc is extinguished. This process reduces the pressure 

of the SF6 gas up to 3 kg/cm2. Thus, it is stored in the low-pressure reservoir. This low-pressure gas is pulled back 

to the high-pressure reservoir for re-use (Dufournet, 2017). 
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2.2 Vacuum Circuit Breaker 

The vacuum type circuit breakers use the arc extinction ability and high insulating strength of the 10-7-10-5 torr 

vacuum. Generally, they include two contacts in a vacuum tube with a pressure of approximately 10-3 N/m2. One 

of these is moveable contact. The arc formed during interruption is very diffuse and burns in evaporated contact 

material. It consists of a large number of independent arcs burning in parallel (Figure 3). Each arc carries about 

100 A and moves freely about the contact surfaces. The motion of the individual arcs over the contact ensures that 

surface heating and thus evaporation of the contact material is minimised. With the minimal evaporation and the 

low arc particle density the arc extinguishes itself with no external aid at a current zero (Lecture Notes, 

ELEC9712). Nowadays vacuum tubes can be produced up to 110-170 kV and economic production voltage is up 

to 52 kV. With the advancement of vacuum technology in the future, it is foreseen that these levels will rise much 

higher (Ulusoy Electric Company, 2016). 

 

Figure 3. Working steps of vacuum circuit breaker (circuitglobe.com) 

3. FUNCTIONALITY TESTS 

The functionality tests accredited according to the standards of IEC 62271-100 and IEC 62271-200 are performed 

on the 36 kV, 1250 A vacuum type circuit breaker and the 20 kA SF6 type circuit breaker. These tests cover; 

 Basic short circuit test (T10, T30, T60, T100S and T100a), 

 Single phase to earth fault test, 

 Two-phase to earth fault test, 

 The opening and closing tests in the phase incompatibility. 

            

Figure 4. Test setup of circuit breaker (left) before test, (right) after test 

No load test includes time interval between operations, closing time, opening time, voltage closing and opening 

coil, gas pressure at 20 degree and operating pressure. T10, T30, T60, T100S, T100A tests include arc duration, 
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opening time, break time, voltage closing and opening coil, gas pressure at 20 degree and operating pressure. 

Single and two-phase tests include same test criteria as no load test methods. The test setup is represented in Figure 

4.  

3. RESULTS  

The test results are represented below. For vacuum circuit breaker, the single-phase earth fault and the double-

phase earth fault tests are performed with the test numbers of 150812-4049 and 150812-4057, respectively. At the 

single-phase earth fault test, L1 phase is used and breaking current per phase is took 25,7 kA. The breaking is 

completed in 41,3 sec. and test is successful as presented in Figure 5. 

 

Figure 5. Test result of single-phase earth fault test for the vacuum circuit breaker 

 

At the double-phase earth fault test, L2 phase is used and breaking current per phase is took 21,8 kA. The breaking 

is completed in 49,5 sec. and test is successful as presented in Figure 6. 

 

 

Figure 6. Test result of double-phase earth fault test for the vacuum circuit breaker 
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At the same time, the single-phase earth fault and the double-phase earth fault tests are performed at the test setup 

as presented in Figure 7 for the SF6 circuit breaker. At the end of the tests, the SF6 circuit breaker has been also 

passed from these tests. The test report is represented in Figure 8.  

 

 

Figure 7. Test setup of SF6 circuit breaker 

 

 

Figure 8. Test results of SF6 circuit breaker 

 

4. DISCUSSION 

At the end of the development and modification study, the vacuum circuit breaker is certified as M1 Class by 

operating 2000 cycles. Then, 5000 cycles are also completed successfully. In this way, the requirement of TEIAS 

is met. It is observed and evaluated that the correct material selection is very important to mechanical design of 

the circuit breaker because of mechanical stresses and deformations during breaking interval. On the other hand, 

the vacuum circuit breaker has been also considered suitable for 10000 cycles test. This test failed in 9880 cycles. 

Detailed investigation was initiated and problems were identified. If necessary, the M2 class 10000 cycle test is 

expected to be successful. Currently, the 5000 cycles working certificate is sufficient for production. With the 

establishment of the production line, all processes will be controlled. Thus, zero defect production is targeted. 
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5. CONCLUSION 

Because of the vacuum circuit breakers constitute the most important part of distribution network owing to their 

advantageous such as big electrical strength, long life, easy maintenance, safe operation, low price and high short 

circuit current etc., to produce this type of circuit breakers in Turkey is very important not only for domestic usage 

but also for export to especially the developed countries use in high amounts. For this reason, some development 

and modification studies are presented to produce 36 KV 1250A front mechanism vacuum circuit breaker. At the 

end of the study, the circuit breaker passes the 1000 and 5000 cycles test for M1 Class certified. Also, it is observed 

that it is ready for 10000 cycles test for M2 Class certified. In this way, it is intended to be an example and guiding 

study to the researchers worked in this field. 
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Tahtaköprü barajından sulama yapan sulama birliklerinin kurak yıllarda bitki deseni değişikliği 
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Özet 

Tahtaköprü Barajı, Karasu Nehri üzerine 1966-1975 yıllarında sulama ve taşkın amaçlı inşa edilmiştir. Barajdan 

üç sulama birliği faydalanmaktadır. Kırıkhan Sulama Birliği 4.170 ha, Karasu Sulama Birliği 3.130 ha ve Hassa 

Sulama Birliği 3.400 ha alana hizmet etmekte olup; toplamda 10.700 ha alanın sulaması yapılmaktadır. Tahtaköprü 

Barajı’nın sabit bir su kaynağı olmayıp su rezervini her yıl meydana gelen yağışlardan sağlamaktadır. Dolayısıyla 

düzenli yağışların olmadığı bazı yıllarda su rezervi yeteri kadar dolmamakta, sulama alanlarında yeterli su 

olmadığı ve yaşanan kuraklıkta üreticilerin bitki tercihleri de değişmektedir. Bu çalışma, kurak yıllarda sulama 

alanlarında bitki desenindeki değişikleri incelemek için yapılmıştır. Tahtaköprü Barajı’nda 2007, 2008, 2011, 2014 

ve 2016 yıllarında kuraklıklar meydana gelmiştir. Bu yıllara ait sulama alanları bitki deseni incelenmiş olup sulama 

alanlarında bitki deseninde pamuk, buğday, mısır, bağ ve havuçta kuraklığa bağlı olarak ekim oranları yıllara göre 

değiştiği görülmüştür. 

Anahtar Kelimeler: bitki deseni, kuraklık, tahtaköprü barajı, sulama birliği 

 

Irrigation from Tahtaköprü Dam change of plant pattern in the dry years of Irrigation 

Association 

Abstract 

The Tahtaköprü dam was built on the Karasu River in 1966-1975 for irrigation and flood and the three 

Irrigation Association benefit from the dam. Kirikhan Irrigation Association 4170 ha, Karasu Irrigation 

Association 3130 ha and Hassa Irrigation Association serve 3400 ha area and a total of 10700 ha area is 

irrigated. The Tahtaköprü dam is not a constant source of water and provides water reserves from rainfall 

every year. Therefore, in some years, there is not enough water reserves every year, where there is not sufficient 

rainfall. This study was carried out to investigate the changes in plant patterns in irrigation areas during dry years. 

Droughts occurred in the Tahtaköprü dam in 2007,2008, 2011, 2014, 2016 and the irrigation areas of these years 

were examined. Cotton, wheat, corn, vineyards and carrots have been found to change according to the drought 

rates in the irrigation areas. 

Key Words: plant pattern, drought, tahtaköprü dam, irrigation association  

 

1. GİRİŞ 

Kuraklık, normalde gerçekleşen yağış miktarından daha az yağış meydana gelmesidir. Kuraklığın etki 

derecesini, şiddetini, süresini ve meydana gelme zamanını tahmin etmek çok zordur. Kuraklığın tesirleri, bazı 

durumlarda tek bir mevsim sürüp sadece az bir alanı etkilerken, iklim kayıtları kuraklığın bazı durumlarda yıllarca 

devam edebildiğini ve çok geniş alanları etkileyebildiğini göstermektedir. Su kaynakları su talebini karşılayamaz 

hale geldiğinde kuraklık ortaya çıkmaktadır. Türkiye'nin 51 milyon ha’lık arazisi kurak ve yarı kurak alan iklim 

koşullarının hakim olduğu alandır. Yarı kurak iklim koşulları ülkemizin %37,3’ünde etkilidir. Su kaynaklarında 

meydana gelecek değişikler sonucunda kuru tarım alanlarında ciddi şekilde artışlar meydana gelmektedir 

(Kadıoğlu, 2012; Turan, 2018) 

Su kaynakları ülkemizde enerji ve tarımsal üretim açısından oldukça önemlidir. Sulama ve enerji 

ihtiyaçlarını karşılamak için çok sayıda baraj veya su yapıları yapılmış ve yapılmaya devam etmektedir. Sulama 
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yapıları büyük ekonomik yatırım gerektirmekte olup su yatırımlarının etkin şekilde kullanılabilmesi su yapılarında 

kuraklığın olmamasına bağlıdır (Kadıoğlu, 2012; Turan, 2018). 

Türkiye’de kurak yıllarda ve kuraklığın yaşandığı tarım alanlarında yaygın faaliyet hububat tarımıdır. 

Bunun yanında sulama ile birlikte endüstri bitkileri ve meyve yetiştiriciliği yapılmaktadır. Akdeniz bölgesinde ise 

sulamanın esas olduğu bitkiler turunçgiller, zeytin, bağ ve endüstri bitkilerinin dışında kalan alanlarda hububat bu 

çeşitliliğin içerisinde %50 orana sahiptir (Kapluhan, 2013). 

Hatay, Asi Havzası içerisinde yer almaktadır. 1972-1974 yılları arası, 1989 yılı, 1991 yılı, 2001 yılı ve 2007-

2008 yılları arasında Asi Havzası’nda kurak koşulların yaşandığı tespit etmiştir (Özdemir ve Erkuş, 2017; Dikici, 

2019). Tahtaköprü Barajı su rezervlerine göre kurak geçen yıllara baktığımızda 2000, 2001, 2007, 2008, 2014 ve 

2016 yıllarında kurak; 2009 ve 2011 yıllarında ise yarı kurak bir dönem geçmiştir. 

Tahtaköprü Barajı Gaziantep ili İslahiye ilçesi sınırlarında bulunmasına rağmen, Hatay ilindeki arazileri 

suladığından DSİ 63. Şube Müdürlüğünce işletilmektedir. Karasu Çayı üzerinde bulunmaktadır ve Hatay il 

merkezine 125 km mesafededir. Sulama + taşkın koruma amaçlı olarak inşa edilen Tahtaköprü barajı, 15 hm3’ü 

ölü hacim olmak üzere toplam 200 hm3 kapasitelidir. Baraj inşaatına 1967 yılında başlanılmış, 1976 yılında 

işletmeye açılmıştır. Tahtaköprü Barajı’nın Hassa Ovası’nda 3.400 ha, Kırıkhan Ovası’nda 7.300 ha olmak üzere 

toplam 10.700 ha sulama alanı vardır. Taşkından koruduğu alan ise 9.500 ha’dır (Anonim, 2017a). 

Hassa sulaması, 1976 yılında işletmeye açılmıştır. Sulama sahası net 3.400 ha’dır. Klasik sistem olarak inşa 

edilmiş olup sulama ana kanal ve yedekleri oldukça yıpranmış durumdadır. Sulama alanı 350-380 m kotları 

arasında yer alır. Hassa sulaması, baraj dip savağı cebri borusundan Hassa ana sulama kanalına aldığı su ile sulama 

yapmakta olduğundan su iletim kaybı yoktur.  1994 yılında Hassa Sulama Birliği’ne devredilmiştir. Kırıkhan 

sulaması, 1979 yılından 1983 yılına kadar kademeli olarak sulamaya açılmıştır. Sulama sahası sağ sahilde net 

4.100 ha, sol sahilde net 3.200 ha olmak üzere toplam 7.300 ha’dır. Ana sulama kanalları klasik, yedek ve tersiyer 

kanalları ise kanalet olarak inşa edilmiştir. Sulama alanı 90-120 m kotları arasında yer almaktadır. Tahtaköprü 

Barajı’ndan Kırıkhan sulamasında kullanılmak üzere Karasu dere yatağına bırakılan su, yaklaşık 2 km sonra Suriye 

sınırına ulaşmakta, 20 km Türkiye-Suriye sınırını oluşturarak aktıktan sonra tekrar Türkiye topraklarına dönmekte 

ve 20 km daha aktıktan sonra Kamışlar Regülatörü’ne ulaşmaktadır. Kamışlar regülatörünün sağ ve sol sahil ana 

kanallarına alınan su ile Kırıkhan sulamasının su ihtiyacı karşılanmaktadır. 1994 yılında sağ sahil sulaması 

Kırıkhan Sulama Birliğine, sol sahil sulaması Karasu Sulama Birliğine devredilmiştir (Anonim, 2017a). 

Bu çalışmanın amacı, kurak geçen yıllarda Tahtaköprü barajından sulama yapan sulama birlikleri 

sahalarındaki bitki deseni değişikliklerini gözlemlemek ve sulama birlikleri sahalarındaki bitki deseni 

farklılıklarını analiz etmektir. 

 

2. MATERYAL VE METOD 

Tahtaköprü Barajı Karasu Nehri üzerine sulama ve taşkın amaçlı inşa edilmiştir ve barajından 3 sulama 

birliği faydalanmaktadır. Kırıkhan Sulama Birliği 4.170 ha, Karasu Sulama Birliği 3.130 ha ve Hassa Sulama 

Birliği 3.400 ha alana hizmet etmekte olup toplamda 10.700 ha alanın sulaması yapılmaktadır. Tahtaköprü Barajı 

sabit bir su kaynağına sahip olmayıp su rezervini her yıl meydana gelen yağışlardan sağlamaktadır. Dolayısıyla 

düzenli yağışların olmadığı bazı yıllarda su rezervi yeteri kadar dolmamakta; sulama alanlarında yeterli su 

olmadığı için yaşan kuraklıkta üreticilerin bitki tercihleri de değişmektedir. Bu çalışma, kurak yıllarda sulama 

alanlarında bitki desenindeki değişikleri incelemek amacıyla yapılmıştır. 

 

3. ARAŞTIRMA VE BULGULAR 

Tahtaköprü Barajı’nda 2006 ile 2016 yılları arasındaki barajdaki su hacmini içeren aylık su kotları Tablo 

1’de verilmiştir. Hatay ilinde yağışlar genellikle Kasım-Nisan ayları arasında gerçekleşmektedir. Tahtaköprü 

Barajı’ndan sulama genellikle haziran ve eylül ayları arasında gerçekleşmektedir. Sulama sezonu başlamadan önce 

sulamanın nasıl yapılacağı, sulama sezonda yetiştirilecek bitkilerle ilgili kısıtlamanın yapılıp yapılmayacağı 
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hakkında barajdaki haziran ayı başındaki su seviyesine göre karar verilmekte ve sulama planlaması buna göre 

yapılmaktadır. 

Tahtaköprü Barajı’nın 2006 ile 2016 yılları arasındaki haziran ayı başındaki göl hacmi değerleri 

incelendiğinde 2007, 2008, 2014 ve 2016 yıllarının çok kurak, 2009 ve 2011 yıllarının yarı kurak geçtiği 

görülmüştür.  

Tablo 1. Tahtaköprü Barajı aybaşındaki göl hacmi değerleri (103m3) 

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

2006 29.892 43.743 99.167 126.484 137.825 133.232 104.483 67.234 27.681 13.956 16.631 25.546 

2007 28.872 34.398 55.786 72.813 78.278 75.900 66.019 38.355 14.310 9.995 10.746 13.751 

2008 24.460 33.051 51.176 60.768 60.768 59.372 49.943 27.730 10.518 11.143 11.740 14.280 

2009 17.347 24.415 53.058 97.087 115.914 120.684 101.147 80.244 33.852 16.535 17.593 26.686 

2010 50.388 122.189 153.425 163.471 168.377 166.884 135.624 92.170 47.194 28.833 31.089 33.034 

2011 41.886 49.809 61.866 77.958 100.714 106.741 90.949 61.294 24.719 10.680 12.596 16.253 

2012 27.467 127.504 177.123 175.844 174.584 177.762 156.644 117.285 72.640 48.398 51.633 59.293 

2013 130.739 129.517 157.924 168.804 175.204 176.484 149.159 102.884 54.789 35.611 37.326 40.093 

2014 44.292 49.474 53.377 62.680 59.770 53.958 40.770 22.457 10.457 9.861 11.424 13.242 

2015 24.422 72.747 140.433 157.924 174.137 174.990 146.444 108.292 54.872 29.956 32.302 34.673 

2016 38.618 46.557 51.150 57.292 54.041 47.619 28.394 12.119 8.519    

(Anonim, 2018) 

 

Kurak yıllarda birinci ürün ekimlerinde su kısıtı uygulanmakta ve ikinci ürün ekimine izin verilmemektedir. 

Yarı kurak yıllarda ise ikinci ürün ekimine izin verilmemekte veya çok ürünün ikinci ürün olarak ekimine izin 

verilmektedir. Tahtaköprü Barajı göl hacmi değerlerinde barajın dört yılı çok kurak ve iki yılı da yarı kurak 

geçmiştir. Tahtaköprü Barajı’nda ortalama iki yılda bir kuraklık yaşamakta ve bu barajdan sulama yapan 

üreticilerin çiftçilikten elde ettikleri gelir düzenli olamamaktadır. Ayrıca kurak geçen yıllarda sulama birliklerinin 

gelirleri, sulama hizmeti verdikleri sahadan aldıkları sulama ücretlerine bağlı olarak azalmaktadır. Geliri azalan 

sulama birlikleri asli görevi olan sulama tesislerindeki işletme bakımı ve yönetimle ilgili harcamalarında ve 

hizmetlerinde kısıntıya gitmek zorunda kaldıklarından, bir sonraki sulama sezonuna etkin bir şekilde 

hazırlanamamaktadır. 

 

Tablo 2. Hassa Sulama Birliği’nin 2006-2016 yılları arası bitki deseni (ha) 

Bitki 

Deseni 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Buğday 502 549 713 660 441  0 470 367 595 262 707 

Bostan 84 103 93 1.050 87 91 70 36 16 75 15 

Pamuk 491 229 228 122 367 384 263 105 181 62 57 

Mısır 682 333 112 722 663 740 648 796 109 628 132 

Sebze 72 84 71 83 160 36 77 52 67 45 33 

Meyve 47 97 130 149 211 242 169 185 209 226 236 

Yembitkisi  0 0  0  0  0  0  0  0  11 0  10 

Bağ 187 365 575 535 3.12 253 216 157 363 278 447 

Fidan  0 0  0  0  0  0  106 0  83 75 62 

M.Dışı 85 25  0 27  0 16  0 100  0 229  0 

TOPLAM 2.150 1.785 1.921 1.809 2.241 1.762 2.019 1.798 1.634 1.880 1.699 

(Anonim, 2017d) 
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Hassa Sulama Birliği’nin 2006 ile 2016 yılları arasındaki sulama sahasında gerçekleşen bitki deseni Tablo 

2’de verilmiştir. Hassa Sulama Birliği’nin sorumluluk alanında hakim bitki deseni buğday, pamuk, mısır, meyve 

ve bağ ekim alanlarından oluşmaktadır. Yağışların bol olduğu yıllarda bağ yetiştiriciliğinde sulama 

yapılmamaktadır. Ancak kurak yıllarda bağ sulamalarında artış görülmektedir. Hassa Sulama Birliği, 3.400 ha 

alanda sulama hizmeti vermesine rağmen bağ sulamaları pek yapılmadığında sulama hizmetini ortalama 2.000 ha 

alanda sürdürmektedir. 

Tablo 3. Kırıkhan Sulama Birliği’nin 2006-2016 yılları arası bitki deseni (ha) 
Bitki 

Deseni 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Buğday 596 889 954 648 917 508 1.203 1.262 1.014 1.030 593 

Bostan 132 184 155 68 135 94 117 134 193 202 98 

Pamuk 1.801 1.336 872 717 1.052 602 1.320 1.396 1.208 1.232 690 

Mısır 838 72 307 1.383 1.348 908 1.538 1.709 742 1.504 947 

Sebze 41 122 124 64 83 61 46 45 49 89 247 

Havuç 65   173 155 306 122 266 436 632 406 484 

Zeytin  0  0  0  0  0  0  0  0 41 99 163 

Meyve  0  0  0  0  0  0  0  0 138 166 166 

Yembitkisi  0  0  0  0  0  0  0  0 80 119 104 

M.Dişi 9  0 11 96 188 193 268 434 77 321 39 

TOPLAM 3.482 2.603 2.595 3.133 4.029 2.487 4.759 5.416 4.173 5.168 3.532 

(Anonim, 2017b) 

 

Kırıkhan Sulama Birliği’ne ait 2006 ile 2016 yıllarında sulama geliri elde edilen bitki deseni Tablo 3’de, 

Karasu Sulama Birliği’ne ait veriler Tablo 4’de verilmiştir. Kırıkhan Sulama Birliği ve Karasu Sulama Birliği aynı 

ilçede sulama hizmeti vermektedir. Kırıkhan Sulama Birliği 4.170 ha ve Karasu Sulama Birliği ise 3.130 ha alanda 

görev yapmaktadır. Bu iki birliğin bitki deseni incelendiğinde buğday, pamuk, mısır, havuç, meyve ve yem 

bitkisinden oluştuğu görülmektedir. İki sulama birliği de kurak yıllarda görev alanının çok altında sulama 

yaptırmakta ve sulu yıllarda ikinci ürün sulaması ile birlikte görev alanında daha fazla alan sulamaktadır. Kurak 

yıllarda çiftçi sulama suyu yeterli olmadığından dolayı yetiştiricilik yapamamakta ve dolayısıyla sulama birliğinin 

de kuraklığa bağlı olarak gelir azalmaktadır. 

Tablo 4. Karasu Sulama Birliği’nin 2006-2016 yılları arası bitki deseni (ha) 
Bitki 

Deseni 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Buğday 68 906 523 172 490 105 282 346 657 91 284 

Bostan 55 119 132 51 40 82 85 65 51 116 104 

Pamuk 2.077 1.523 944 926 1.299 1.629 1.241 1.341 1.125 1.160 802 

Mısır 409 182 350 822 920 773 818 784 332 962 659 

Sebze 13 28 27 26  0  0  0  0  0 20  0 

Havuç 187 312 359 552  0  0 367  0  0  0 405 

Meyve  0  0  0  0 72 26 28 26 26 27 27 

M.Dışı  0  0  0  0 446 398  0 386 344 497  0 

TOPLAM 2.808 3.069 2.334 2.549 3.267 3.013 2.821 2.948 2.535 2.873 2.282 

(Anonim, 2017c) 

 

Tahtaköprü Barajı’ndan Hassa Sulama Birliği, Kırıkhan Sulama Birliği ve Karasu Sulama Birliği sulama 

faaliyetinde bulunmaktadır. Bu üç sulama birliğindeki 2006 ile 2016 yıllarında sulanan bitkilerin toplamı alınmış 

ve sulama birliği sahasındaki oranı kurak yıl, sulu yıl olarak ayrı olmak üzere yüzdesi verilmiştir. Ayrıca üç birliğin 

toplamı ayrı şekilde verilerek bitki deseni karşılaştırması yapılmıştır (Tablo 5). Kurak yıllarda buğday ve bağ 
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sulaması artmakta; sulu yıllarda pamuk ve mısır alanlarında artış görülmektedir. Kurak yılarda buğday ekim alanın 

artması çiftçinin kasım ve aralık aylarında yeterli yağış olmadığında yılın kurak gececiği düşüncesiyle buğday 

ekimine yönelmesinden kaynaklanmaktadır. Sulu yıllarda pamuk ve mısırdaki artışın sebebinin ise sulama 

suyunun bol olduğu zamanlarda pamuk ve mısırın ikinci ürün olarak yetiştirilebilmesinden kaynaklandığı 

söylenebilir.  

Kapluhan (2013), Türkiye’de kurak yıllarda ve kuraklığın yaşandığı tarım alanlarında hububat tarımının 

yaygın olarak yapıldığını bildirmiştir. Bu çalışmada araştırıcıyla benzer şekilde kurak geçen yıllar 

değerlendirildiğinde hububat (buğday) ekim alanlarının arttığı görülmüştür. 

Tablo 5. Tahtaköprü Barajindan Sulama Yapan Birlikleri Bitki Deseni Karşılaştırılması 

 
Hassa Sulama 

Birliği 

Kırıkhan Sulama 

Birliği 

Karasu Sulama 

Birliği 

3 Birlik 

Toplamı 

 

Kurak Sulu Kurak Sulu Kurak Sulu Kurak Sulu 

% % % % % % % % 

Buğday 25 20 25 22 17 9 21 17 

Bostan 4 3 4 3 3 2 4 3 

Pamuk 11 13 29 30 44 48 29 31 

Mısır 20 34 24 30 20 26 20 29 

Sebze 4 4 4 1 1 0 2 2 

Havuç 0 0 8 6 10 4 7 4 

Zeytin 0 0 1 0 0 0 0 0 

Meyve 10 8 2 1 1 1 3 2 

Yembitkisi 0 0 1 1 0 0 0 0 

Bağ 24 11         5 2 

Fidan 1 2         0 0 

M.Dışı 1 4 2 5 5 9 8 8 

TOPLAM 100 100 100 100 100 100 100 100 

 

SONUÇ 

 

Hassa Sulama Birliği’nde 2006-2016 yılları arasında kurak yıllarda toplam sulamanın %25’i oranında 

buğday sulanırken, %24 oranında bağ sulaması gerçekleşmiştir. Bağ sulu yıllarda sulanmamakta olup kurak 

yıllarda sulanan bitki deseninde oranı belirgin bir şekilde artmaktadır. Barajda suyun bol olduğu yıllarda bitki 

deseninde bağ sulaması azalırken mısır sulaması artış göstermiştir. Karasu Sulama Birliği’nde 2006-2016 yılları 

arasında kurak yıllarda %44 oranında pamuk sulanırken, %20 oranında mısır sulaması gerçekleşmiştir. Barajda 

suyun bol olduğu yıllarda bitki deseninde buğday sulaması azalırken, pamuk ve mısır sulaması artmıştır. Karasu 

Sulama Birliği sahası içerisinde sulamaya ek olarak pompaj tesisleri yer almasından dolayı kurak geçen yıllarda 

ürün deseninde pamuk ve mısır öne çıkmaktadır. Kırıkhan Sulama Birliği’nde 2006-2016 yılları arasında kurak 

yıllarda %25 oranında buğday sulanırken, %29 oranında pamuk ve mısır sulaması gerçekleşmiştir. Barajda suyun 

bol olduğu yıllarda bitki deseninde pamuk, mısır ve sulama sezonu dışında kalan kışlık sebzelerin sulaması 

artmıştır.  

Tahtaköprü Barajı’ndan 2006-2016 yılları arasında kurak yıllarda buğday sulaması, sulu yıllara oranla 

artış göstermiştir. Kurak ve sulu yıllarda pamuk bitkisinin sulama oranları birbirine yakın olarak gözlemlenmiş 

olup kurak yılarda ortalama 2.263 ha, sulu yıllarda ise ortalama 3.041 ha pamuk alanı sulanmıştır. Kurak ve sulu 

yıllarda pamuğa benzer şekilde mısır sulama oranları da birbirine yakındır. Kurak yıllarda ortalama 1.604 ha, sulu 

yıllarda ortalama 2.850 ha mısır alanı sulanmıştır.  

Sulama birliği sahasında kurak yıllarda barajdaki mevcut su durumuna göre sulama programı 

oluşturulmakta ve bu programa göre su kısıtı uygulanmaktadır. Su kısıtının uygulandığı yıllarda pamuk ve mısıra 

5-6 kez sulama suyu verilirken, sulu sezonlarda 10-12 kez sulama yapılmaktadır. Kuraklığın etkilerinden biri de 

sulanan alanlardaki azalıştan ziyade birim alandan elde dilen verim kayıpları olarak da üreticiye yansımaktadır. 
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Kurak yılların etkileri üzerine sulanan alanların yanı sıra, birim alandan elde edilen verim ve üreticinin gelir 

kayıplarına yönelik çalışmalar yapılmalıdır. 
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Abstract 

The efficient operating temperature varies from 60 to 80℃ in the proton exchange membrane fuel cell (PEMFC). 

It is important to draw attention to the some factors that positively affect the fuel cell performance for low 

temperature fuel cell. The objective of this study is to analyze the effects of the rectangular obstacles located in 

the anode gas flow channels on the cell performance. To investigate the performance characteristics of proton 

exchange membrane fuel cells (PEMFCs), numerical simulations are performed at different operating conditions 

by using a three dimensional PEM fuel cell with rectangular obstacles based on FLUENT model. Our simulations 

indicate that higher current densities can be obtained for gas flow channels with rectangular obstacles compared 

to the conventional straight flow channel in proton exchange membrane fuel cell. These results can be explained 

rectangular obstacles contribution to effective mass transport from the channel core to the catalyst layer in the fuel 

cell.  

Keywords: Computational Fluid Dynamics, PEM Fuel Cell, Rectangular Obstacles, Cell Performance 

1. INTRODUCTION 

Polymer electrolyte membrane fuel cells (PEMFC) is considered as the best choice for the next power generation 

source. At present, PEMFCs are the most promising and attractive candidate for stationary, portable transportation 

applications and so on. Some of the important properties of proton exchange membrane (PEM) fuel cells are: high 

efficient, high power density, negligible harmful environmental effects and wide range of application (Larminie J 

and Dicks A, 2003).  

Bilgili et al. (2015) have investigated the effects of the operating parameters such as temperature, relative humidity 

and anode stoichiometry on the performance of PEMFCs containing obstacles in the anode and cathode gas flow 

channels. Numerical simulations are performed by using a three dimensional computational model at different 

operating conditions. Higher current densities are obtained for the geometry with rectangular obstacles in 

comparison with straight geometry. Consequently, the electrochemical reaction is improved and higher cell voltage 

is achieved at high current densities.  

Shen et al. (2018) have added rectangular blockages in the gas flow channels to improve the performance of three 

dimension PEMFC model. The installation of the rectangular blockages in the gas flow channels have showed an 

improvement of the mass transport and output voltage rise up. The field synergy principle is suitable for the 

PEMFC geometry with rectangular blockages with respect to the results. Mass transfer of reactants is improved 

by adding of the rectangular blockages in the flow channel. It could be drawn from this study, the angle between 

the velocity vector and the concentration gradient has reduced for the generated geometry by adding rectangular 

blockages.   

Khazaee (2013) developed a two dimensional proton exchange membrane (PEM) fuel cell model with 25 cm² 

active area to investigate the effect of using different obstacles on the cell performance, temperature, current 

density and gas concentration for different aspect ratios. A series of tests are performed to validate the numerical 

solutions. As a result of the numerical simulations, the polarization curves are found to be consistent with the 

experimental data. At result, the temperature value is higher in the PEM fuel cell where there is no obstacle in the 

flow channel. As the aspect ratio of triangle baffle obstacle increases, the temperature decreases in gas flow 

channels. Overall cell performance decreases as the aspect ratio of obstacle decreases at lower operating voltage 

conditions.  

Kuo et al. (2008) have studied how to improve the performance of the PEM fuel cell. The gas flow in the channels 

is interrupted by different type of obstacles such as wave like, trapezoid like and ladder like enhances the gas flow 
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velocity compared to straight gas flow channel. Hence, the convective heat transfer performance also increases. 

The laminar flow is assumed depending on the Reynolds number of approximately 200.  

Biyikoglu and Oztoprak (2012) have studied the effects of baffle blocks in the gas flow channels on the cell 

performance characteristics. The objective of this study is to determine the optimum gap distance that means 

between the tip of the block and the gas flow channel.  

The main goal of this paper is to analyze the effects of the rectangular obstacles located in the anode gas flow 

channel on the cell performance of the single channel PEM fuel cell model. 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1 Simulation Model 

In this study, numerical simulations are performed based on a single-phase, single channel polymer electrolyte 

membrane PEM fuel cell with rectangular obstacles by using a commercial flow solver ANSYS FLUENT 18.1 

PEM fuel cell add-on module. The PEM fuel cell model consists of major components that are porous membrane, 

one flow channel with rectangular obstacles on the anode side, one straight flow channel on the cathode side, two 

catalyst layers (CLs), two gas diffusion layers (GDLs). The geometry of the single-channel PEM fuel cell is 

generated by using ANSYS Design-Modeler. Dimensions of generated geometry is shown in Table 1. Six 

rectangular obstacles are placed in the gas flow channel on the anode side of the PEM fuel cell. The first obstacle 

is placed 6 mm away from the entrance of the gas flow channel. The length of the obstacle is 0.6 mm. The height 

of the obstacle is 0.3 mm. The distance between two centers of obstacles is 6.6 mm. Mesh structure is created by 

using ANSYS Meshing for generated geometry. Schematic of mesh structure of PEM fuel cell is represented in 

Figure 1. Zone names and types are specified because it is required in the ANSYS FLUENT PEM fuel cell add-

on module. Mesh file is uploaded on ANSYS FLUENT, set up the case, set the operating and boundary conditions 

and run the calculations. Postprocess the results. The model is validated compared to an experimental data is 

provided in this paper. The model is constructed to replicate the cell employed by Wang et al. (2003). 327600 

elements, 345309 nodes are used for Wang’s geometry and most of the elements are hexahedral. The model is 

analyzed under the different operating conditions according to the Table 2. The solution converges at the end of 

300 iterations. F-Cycle of Multigrid cycle setting and BCGSTAB (Bi-Conjugate Gradient Stabilization Method) 

are used to converge the solution for species, potential and saturation equations. The current density values are 

recorded by taking individual solution for the cell potential values that are 0.50V, 0.55V, 0.60V, 0.65V, 0.70V, 

0.75V, 0.80V, 0.85V and 0.90V. Figure 2 shows a good agreement between the simulation and experimental data. 

 

Figure 1. Mesh Structure of PEM Fuel Cell 
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Table 1. Geometric and Physical Parameters 

Parameters Value Unit 

Channel width 1 mm 

Channel height 1 mm 

Channel length 70 mm 

Active area(XxZ) 0.00021 m² 

Catalyst layer thickness 0.0129 mm 

GDL thickness 0.3 mm 

Membrane thickness 0.108 mm 

Operating temperature 343 K 

Height of the obstacle 0.3 mm 

Length of the obstacle 0.6 mm 

 

Table 2. Operating Conditions 

Parameters Value Unit 

Operation Pressure 3 atm 

Cell Temperature 343 K 

Anode Stoichiometric Ratio 2 - 

Cathode Stoichiometric Ratio 2 - 

Mass Flow Rate on the 

Anode Side 

Calculated kg/s 

Mass Flow Rate on the 

Cathode Side 

Calculated kg/s 

Relative Humidity on the 

Anode Side 

50%, 80%, 100% - 

Relative Humidity on the 

Cathode Side 

100% - 
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Figure 2. Validation of the Simulation Data with Experimental Data 

 

 

2.2 Governing Equations 

In the model development, the following assumptions were used;  

1. Only steady state case is considered. The gas flow is laminar based on the Reynolds number calculation.  

2. The gas flow is assumed as incompressible due to the small flow pressure and velocity gradients. 

3. The gas diffusion layer (GDL), catalyst layer (CL) and membrane are assumed to be homogeneous and 

isotropic. The gas mixture is considered as ideal gases. Membrane is not permeable to gases. 

4. Viscous dissipation, buoyancy effects are negligible.  

5. The inlets should all be assigned the boundary zone type mass flow inlet and outlets should be assigned 

the pressure outlet type. 

The governing equations that are non-linear, partial differential equations used for the numerical analysis as 

follows: Conservation of mass, momentum transport, species, transport and energy equations. Governing 

equations are combined with the electrochemical reactions. 

The electrochemical reactions are given by; 

At the anode: 

H2 → 2H
+ + 2e−  

 

At the cathode: 

1

2
O2 + 2H

+ + 2e− → H2O 

 

Overall reaction:  

H2 +
1

2
O2 → H2O 

 

Continuity equation is given by; 

 

∂(ρux)

∂x
+
∂(ρuy)

∂y
+
∂(ρuz)

∂z
= Sm 

 

Where ρ is the density of the fluid, ux, uy, uz are the components of the velocity in x-, y-, and z-directions.  

The source terms are expressed as;  

 

Sm = SH2 + Swvp + Swlp + Sawve  

Sm = SO2 + Swvp + Swlp + Scwve  

 

    (1) 

  (2) 

 (3) 

        (4) 

 (8) 

  (7) 

    (6) 

     (5)  
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SH2 = −
MH2ACVI

2F
 

SO2 = −
MO2ACVI

4F
 

 

The conservation of momentum, also called as Navier Stokes equation is given by: 

 

ux
∂(ρux)

∂x
+ uy

∂(ρux)

∂y
+ uz

∂(ρux)

∂z
= −

∂P

∂x
+
∂

∂x
(µ
∂ux
∂x
) +

∂

∂y
(µ
∂ux
∂y
) +

∂

∂z
(µ
∂ux
∂z
) + Spx 

ux
∂(ρuy)

∂x
+ uy

∂(ρuy)

∂y
+ uz

∂(ρuy)

∂z
= −

∂P

∂y
+
∂

∂x
(µ
∂uy

∂x
) +

∂

 ∂y
(µ
∂uy

∂y
) + 

∂

∂z
(µ
∂uy

∂z
) + Spy 

ux
∂(ρuz)

∂x
+ uy

∂(ρuz)

∂y
+ uz

∂(ρuz)

∂z
= −

∂P

∂z
+
∂

∂x
(µ
∂uz
∂x
) +

∂

∂y
(µ
∂uz
∂y
) +

∂

∂z
(µ
∂uz
∂z
) + Spz 

 

The source terms occur due to the pressure difference that occurs in porous flow field. Source terms are defined 

with Darcy’s law as follows; 

 

Spx = −
µux
βx
, Spy = −

µuy

βy
, Spz = −

µuz
βz

 

 

Where µ is the viscosity of the fluid in the medium, β is the permeability of the electrode material.  

Species transport equation; 

∇ ∙ (ρmnu⃗ ) = ∇ ∙ (Jn) + Ss 

Here n denotes for H2, O2 water vapor and liquid water. The source terms are the same as those of the conservation 

of mass equation. The diffusion mass flux(J) of species n in n-direction is: 

Jξ,n = −ρDε,n
∂mK,n
∂ξ

 

Energy conservation equation; 

∂(ρCpT)

∂t
+ (ερCp)(u⃗ ∙ ∇T) = ∇ ∙ (keff∇T) + ST 

Where Cp is the specific heat at constant pressure, keff is the effective thermal conductivity, ST is the source term. 

3. RESULTS  

The analyses were performed at operating pressure of 303.975 kPA and temperature of 343 K. The program was 

run with 300 iterations after the electrochemical properties and boundary conditions were defined. Operating 

conditions are defined in Table 2. Current densities are measured by changing the electrical potentials. Electrical 

potentials are changed from 0.50V to 0.90V. The graphs of cell potential and power density were generated with 

respect to current density. Figure 3, 4 and 5 show that the I-V polarization curves and I-W power density curves 

for the comparison of straight flow channel and flow channel with rectangular obstacles PEM fuel cell model at 

the different operating conditions. Contours of Figure 3,4 and 5 show that adding a rectangular obstacle is to 

increase the mass transport. 

(9)

3 

         (10)  

                

(11) 

        

(12)  

        

(13)          

        (14) 

        (15)           
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Figure 3. Comparison of the Straight Flow Channel and Flow Channel with Rectangular Obstacles at Rha =
100%, Rhc = 100% and T=343 K 

 

 

Figure 4. Comparison of the Straight Flow Channel and Flow Channel with Rectangular Obstacles at Rha =
80%, Rhc = 100% and T=343 K 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0 0.5 1 1.5 2

P
o

w
er

 D
en

si
ty

[W
/c

m
²]

C
el

l V
o

lt
ag

e[
V

]

Current Density[A/cm²]

Straight Rectangle

0

0.2

0.4

0.6

0.8

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0 0.5 1 1.5 2

P
o

w
er

 D
en

si
ty

[W
/c

m
²]

C
el

l V
o

lt
ag

e[
V

]

Current Density[A/cm²]

Straight Rectangle



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                          2568 

 

 

 

 

Figure 5. Comparison of the Straight Flow Channel and Flow Channel with Rectangular Obstacles at Rha =
50%, Rhc = 100% and T=343 K 

4. DISCUSSION 

In this study, a PEM fuel cell model is developed by using a commercial CFD package, ANSYS FLUENT 18.1 

PEM fuel cell add-on module. The numerical analyses are performed for three cases that are occurred varying 

relative humidity on the anode side of the flow channel. The cathode side of the PEM fuel cell is completely 

moisturized. Higher current densities are obtained for flow channel with rectangular obstacles compared to straight 

flow channel at Rha = 100%, Rhc = 100% according to Table 3. Higher current densities are obtained for flow 

channel with wave-like form obstacles compared to straight flow channel at Rha = 80%, Rhc = 100% and higher 

voltages according to Table 4. Higher current densities are obtained for flow channel with wave-like form obstacles 

compared to straight flow channel at Rha = 50%, Rhc = 100% and higher voltages according to Table 5.  

 

 

 

    

 

 

 

 

0

0.2

0.4

0.6

0.8

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

0 0.5 1 1.5 2

P
o

w
er

 D
en

si
ty

[W
/c

m
²]

C
el

l V
o

lt
ag

e[
V

]

Current Density[A/cm²]

Straight Rectangle

Table 3. Comparison of the Current 

Densities between Straight Flow Channel 

and Flow Channel with Rectangular 

Obstacles at Rha=100%, Rhc=100% 

 

Table 4. Comparison of the Current 

Densities between Straight Flow Channel 

and Flow Channel with Rectangular 

Obstacles at Rha=80%, Rhc=100% 
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Table 5. Comparison of the Current Densities between Straight Flow Channel and Flow Channel with 

Rectangular Obstacles at Rha=50%, Rhc=100% 

 

 

5. CONCLUSION 

In this paper, six rectangular obstacles are placed along the gas flow channel on the anode side of the PEM fuel 

cell. Relative humidity is changed on the anode side to better understand the effect of rectangular obstacles on the 

cell performance. The value of relative humidity is fixed on the cathode side is 100%. The maximum current 

densities 0.55120, 0.54290 and 0.52932 A/cm² are obtained at 0.75V cell potential and  Rha=100%, Rha=80%, 

Rha=50% respectively in flow channel with rectangular obstacles. The maximum current density 0.53041, 0.52416 

and 0.51395 A/cm²is obtained at 0.75V cell potential and Rha=100%,  Rha=80%, Rha=50% respectively in straight 

flow channel. It was recorded that adding an obstacle to the gas flow channel on the anode side of the PEM fuel 

cell has a positive effect on the cell performance. The current density values for the flow channel geometry with 

rectangular obstacles are higher in comparison with straight flow channel geometry. It can be drawn from the 

simulation results adding an obstacle is to enhance the mass transport and convective heat transfer. High current 

densities are obtained if the value of relative humidity is enhanced with respect to the simulation results. 
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Abstract 

This paper proposes a multiple converter (MC) structure to integrate a battery storage unit with a residential grid 

connected solar photovoltaic (PV) system. The proposed system consists of a three-phase inverter and two isolated 

bidirectional DC-DC converters (BiDC) equipped with high frequency transformers (HFT). The converters are 

connected with each other in a common dc link. Single phase shift modulation method is used to achieve 

bidirectional power flow of dual active bridge (DAB) converters. The control of the SPS modulation is provided 

by using PI controller. To track the maximum power point of PVs, Perturb and Observe (P&O) maximum power 

point tracking (MPPT) algorithm is used. The inverter controller adjusts and maintains the voltage of residential 

loads at a nominal level by using pulse width modulation (PWM) method.  

The proposed system provides cost-effective power flow control by using PV and considering the electricity prices. 

It transfers the power produced by the PVs to the loads and transfers the excessive power to the batteries during 

the peak-sun hours. Thus, it is possible to supply the loads by batteries instead of grid in circumstances where the 

sun is inadequate.  

Moreover, while loads and batteries are supplied by grid during the times when electricity is cheaper during 

inadequate sunlight hours, loads are supplied by batteries during the times when electricity is expensive.  

The proposed multiple converter system is developed for 10 kVA and 380 V ratings and simulated by using 

MATLAB/Simulink to validate the performance of the proposed system with various case studies. 

 

Keywords: Dual Active Bridge, MPPT, Grid Connected PV, Phase Shift Modulation. 

 

1. INTRODUCTION 

Until recently, the energy needs of the rapidly growing population and the developing industries have been met 

from traditional resources such as coal, natural gas, petroleum, nuclear energy. Reserves of such resources decrease 

and usage of them also keep threatening the environment and human life. The widespread use of traditional energy 

sources in the residential areas, industrial and transportation sectors, further increases the current problem. These 

are the reasons why new energy sources are needed. The need for sustainable and clean energy which has become 

the world's problem can be solved with renewable energy sources. Therefore, renewable energy sources such as 

solar energy have become more attractive (Bull, 2001; Solodovnik et al., 2004; Kuo et al., 2001). 

Progress in renewable energy technologies over the past decade is matched by progress in power electronics to 

take advantage of renewable energy. Recently, energy cost, which is balanced based on solar resources, reached 

network parity in many countries around the world. Because of the intermittency and unreliability of solar energy, 

solar energy systems are often equipped with energy storage units (Bird et al., 2013). To take the advantage of the 

full power production capacity of solar energy systems, MPPT algorithms are used along with output voltage 

regulation to meet load voltage requirements. To improve the performance of the MPPT, lots of algorithms 

developed in the past. Within these algorithms, perturb and observe (P&O) is the most popular and commonly 

used technique for MPPT (Subudhi and Pradhan, 2013). This paper focuses on the grid-connected PV system with 

battery storage units for residential applications due to the popularity of this type of system. With the rapid 

development of PV technology, the production cost of PV systems have been reduced. Thus, PV technology which 

has superior properties as a pollution-free alternative energy source with less generation costs, is expected to 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                          2571 

 

 

occupy a higher percentage of electricity generation in the near future (Shahidehpour and Schwatrz, 2004; Bo and 

Shahidehpour, 2005). The photovoltaic system connected to the grid is an electrical energy generation system that 

uses a photovoltaic array as the primary electricity generation source. It is operated synchronously in parallel with 

the grid. The system includes battery storages to supply the loads during grid outages (Urbina and Zuyi, 2006). 

Grid-connected PV systems’ power production can be unbalanced. The use of bidirectional dc-dc converter 

balance the power. To improve system reliability under changing solar power production, the energy storage 

system is needed with bidirectional power flow capability (Huang and Lin, 1980). In order to provide bi-directional 

power flow for energy storage applications, different types of bidirectional DC-DC converters have been proposed 

in recent years (Basu et al., 2008). Bidirectional dc-dc converter is classified into two categories: (i) non-isolated 

DC–DC converter and (ii) isolated DC-DC converter. Due to the properties of galvanic isolation and high power 

handling capability, many sudies focused on the isolated DC-DC converters (Basu et al., 2008; Armstrong et al., 

2008; Masoum et al., 2004). 

This paper refers to the grid-connected photovoltaic (PV) systems with battery storage for residential applications. 

The purpose of this paper is to provide effective power flow control by using grid-connected PV system equipped 

with the batteries which are recycled from electric vehicles (EVs) that have completed cycle life for EV but have 

enough potential for different applications. Multi-converter structure is used to integrate the battery storage unit 

into solar photovoltaic system which is connected to the grid. Three phase inverter is used in proposed system to 

supply loads in parallel with grid. Isolated BiDCs adapts two different energy sources in a common dc link. The 

power produced by photovoltaic system is transferred to the loads and excessive power is transferred to the 

batteries when the peak sun hours occur. The loads can be supplied by batteries instead of grid when the sun is 

insufficient.  

2. POWER CIRCUIT OF THE SYSTEM 

This paper proposes an MC structure to integrate a battery storage unit with a residential grid connected PV system. 

Figure 1 shows the proposed grid connected solar PV system which consists of battery storage unit, DAB based 

BiDCs, HFTs, solar panels, three phase inverters and LCL filters. The main purpose of this system is to optimize 

the operation of the battery storage unit and PV while maximizing the use of renewable energy sources and to 

meet the requirements of electricity loads qualitatively. Solar panel is used to convert sunlight into electricity. The 

BiDCs are equipped with H bridges placed on each side of high frequency transformers. It is appropriate for high 

power applications with great power flow control capability because it has attractive features such as less weight, 

reliability, compact size and  high efficiency (Zhang et al.,2007;Duan and Lee, 2012;Krismer and Kolar, 2010). 

Different voltage ratings can be adjusted by high frequency transformers’ turn ratio. Many techniques have been 

developed to increase the output efficiency of PV arrays and Perturb and Observe MPPT is one of them (Sharaf 

and Altas, 1996;Bose et al., 1985; Hua et al., 1998; Hussein et al., 1995). In proposed system photovoltaic panel’s 

power generation is tracked by MPPT algorithm using BiDCs. The converters are connected with each other in a 

common dc link. The battery storage unit is connected to dc link via BiDC topology and this structure allows 

charging and discharging of the battery (Karthikeyan and Gupta, 2017). The battery storage unit includes lots of 

identical batteries to provide the desired power and energy for application (Chen and Gooi, 2009). To supply the 

loads, three phase inverter with LCL filter is used. The design paremeters of the converters are summarized in 

Table 1. 

 
Figure 50. The Structure of the System 
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Table 33. The Design Parameters of the System 
Parameters Values 

Grid 

Grid Voltage 380 V 

Frequency  50 Hz 

Load  10 kVA 

Inverter 

Inverter Rating 10 kVA 

Switching Frequency 10 kHz 

LCL Filter Inductance  0.312 mH / 0.995 mH 

LCL Filter Capacitance 10 uF 

LCL Filter Resistor 1.65 ohm 

Common DC link 

Common DC Link Cap. 150 uF 

Common DC Link Voltage 600 V 

Solar Panel Side DC-DC Converter 

DC-DC Converter Rating 10 kVA 

Switching Frequency 20 kHz 

Transformer Ratings 20 kHz / 10 kVA 

Transformer Turns Ratio 1:4 

Solar P. Side DC Link Cap. 50 uF 

Battery Side DC-DC Converter 

DC-DC Converter Rating 10 kVA 

Switching Frequency 20 kHz 

Transformer Ratings 20 kHz / 10 kVA 

Transformer Turns Ratio 1:6 

 

3. CONTROLLERS OF THE CONVERTERS 

The controllers of the DC-DC converters are designed to provide stable DC link voltages on the common DC link 

and uninterruptible power to the loads. The controller of the system consists of three main parts which are the 

controllers of bidiretional DC-DC converters and three phase inverter. To control the power flow in BiDCs, there 

are four control techniques which are used in literature i.e. single phase shift (SPS), dual phase shift, triple phase 

shift and extended phase shift modulations (Zhao et al., 2012; Oggier et al., 2011; Karthikeyan and Gupta, 2015; 

Karthikeyan and Gupta, 2016). SPS is the basic control technique to ensure power flow control. In the BiDCs, 

SPS modulation technique is performed to achieve power transfer and adapt control requirement. The control of 

the SPS modulation is provided by using PI controller. In order to obtain the maximum power from the solar PV 

system, Perturb&Observe MPPT algorith is used in the controller of the solar PV system which is fed from the 

sensed voltage and current of solar panels. The phase shift angle is produced according to the desired power 

transfer by considering the reference and sensed dc link voltage and the duty signal which is produced by MPPT. 

Constant current /constant voltage (CC/CV) charging algorithm is used to protect the battery and to extend the 

cycle life of battery in the controller of BiDC. The voltage and current of the battery are sensed continuously. In 

cases where the direction of power transfer to the battery, the CC/CV charging algorithm produces the appropriate 

phase shift angle. The inverter controller adjusts and maintains the voltage of residential loads at a nominal level 

by using PWM method. Control diagrams of the converters are demonstrated in Figure 2. 
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Figure 2. Controllers of the Converters 

 

4. SIMULATION RESULTS 

The simulation model of the proposed multiple converter system is developed for 10 kVA rating in 

MATLAB/Simulink program. The performance of the system is investigated with different case studies. The 

determined cases are summarized in Table 2. The results are investigated for three different load levels that are 10 

kW, 7 kW and 3 kW.  

 

Table 2. The Details of Case Studies 

Case Studies 

Case 1 Power Transfer from Solar Panels to Loads and Battery  

Case 2 Power Transfer from Grid to Loads and Battery 

Case 3 Power Transfer from Battery to Loads 

 

The first case investigates the peak-sun hours. Thus, the loads are fed from the PV system. The total power 

generation of the PV system is approximately 12 kW. As illustrated in Figure 3, the demanded load power of 10 

kW is supplied by PV system, and the excessive power of 1.2 kW produced by PV system transferred to the 

batteries. In case 1, batteries are charged via BiDC, and SOC of the batteries has increased. During the change of 

power demand of loads, PV system transfers the needed power and keep the DC link voltage constant at 600V as 
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well as charging batteries. The notch in the battery power graph  is the point where changing reference is changed 

from CC to CV.  

 

Figure 3. Case 1 

 

The second case investigates the inadequate sun hours. Therefore, the power obtained from the PV system is zero 

and the loads are supplied by the grid. As demonstrated in Figure 4, grid transfers the power of 10 kW to the loads 

as well as charging batteries. The power that is supplied to the loads and batteries is approximately 11 kW from 

the grid in the event of 10 kW load power rating. The curve of battery power shows that the batteries have been 

charged and the SOC of batteries have increased. In this case, the power transfer is provided from the grid via 

uncontrolled rectifier circuit. Thus, the voltage of the common DC link is around 540 V. During the change of 

power demand of loads, grid transfers the needed power and keeps the DC link voltage constant as well as charging 

batteries. 

The third case investigates the inadequate sun hours during the times when electricity is expensive. Therefore, the 

power obtained from the PV system and grid are zero. As illustrated in Figure 5, battery storage unit supplies the 

power of 10 kW to the loads and keeps the DC link voltage constant at 600V. Thus, the SOC of the batteries 

decrease. 
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Figure 4. Case 2 

 

 

Figure 5. Case 3 

 

5. CONCLUSION 
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In today’s world non-renewable energy resources decrease and cause global warming. The PV energy conversion 

system is an alternative to solve problems arising from non-renewable energy sources. In parallel with the increase 

in the use of renewable energy sources in energy production, their use in household applications has increased. 

Integration of Battery Storage Unit into Residential Grid Connected Solar PV System is discussed in this paper. 

The motivation of the study is to integrate EV batteries, which have completed cycle life for electric vehicles but 

have enough potential for different applications, in domestic applications. The topology for grid connected 

PV/Battery system is examined in the residential distribution system. Multiple converter system is proposed to 

provide cost effective power flow by using PV and considering the electricity prices. While loads and batteries are 

supplied by grid when electricity is cheaper during inadequate sunlight hours, loads are supplied by batteries when 

electricity is expensive. The controller of BiDCs manage the power flow between the load, battery storage unit 

and solar PV system. Perturb and Observe MPPT algorithm improved the power conversion. The proposed 

multiple converter system is developed for 10 kVA and 380 V ratings and simulated by using MATLAB/Simulink 

to validate the performance of the proposed system with various case studies. The performance of the proposed 

system have been verified with case studies. 
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Özet: Liyofilize edilerek kurutulmuş yer elması ve kestanenin tozu prebiyotik özellikleri göz önünde 

bulundurularak tavuk köftelerinin formülasyonunda kullanılmıştır. Üretilen tavuk köftelerinin kimyasal, 

tekstürel ve duyusal özellikleri incelenmiş olup, kütlece %1.5, %3 ve %5 oranlarında eklenen liyofilize 

yer elması ve kestane tozu ile üretilen tavuk köftelerinin kimyasal ve tekstürel özellikleri arasında 

istatistiksel olarak önemli düzeyde (p>0,05) farklılık bulunmadığı tespit edilmiştir. Duyusal test 

sonuçlarına göre tavuk köftesi formülasyonuna liyofilize edilmiş yer elması tozu veya kestane tozu 

eklenmesi örneklerin duyusal özelliklerini olumsuz etkilemediği görülmüştür. 

Anahtar kelimeler:  liyofilizasyon, tavuk köftesi, kestane unu, yer elması unu, prebiyotik  

1.GİRİŞ 

Son yıllarda tüketiciler arasında popüler hale gelen fonksiyonel gıdalar sağlıklı yaşam ile 

ilişkilendirilmektedir. Probiyotik ve prebiyotik gıdaları fonksiyonel olarak etiketlemek popüler hale 

gelmeye başlamıştır (Coşkun, 2005; Luckow ve Delahunty, 2004). Hem probiyotik hem de prebiyotik 

karakteristik gösteren gıdalara “simbiyotik gıda” adı verilmektedir (Cardarelli ve ark., 2008; Holzapfel 

ve Schillinger, 2002). Gibson ve ark. (2004)’a göre, prebiyotikler konakçı sağlığı ve refahına yarar 

sağlayan gastrointestinal mikrofloradaki hem kompozisyonundaki hem de etkinliğindeki değişimlere izin 

veren bileşenlerdir (Mohanty ve ark., 2018). Prebiyotik bileşenlerin tüketimiyle kalın bağırsakta bulunan 

Bifidobacterium ve Lactobacillus türlerine ait yararlı mikroorganizmalarda artış meydana gelmektedir 

(Bolyston ve ark., 2004).  

İnülin ve oligofruktoz prebiyotik bileşenler arasında en çok bilinen ve sindirilemeyen fermente 

karbonhidratlardır (Gibson ve ark., 2004). Balda bulunan oligosakkaritler prebiyotik bileşen olarak 

kullanılabilir ve gastrointestinal mikrofloradaki potansiyel zararlı bakterileri de baskılar (Kajiwara ve 
ark., 2002; Shamala ve ark., 2000). Ayrıca yer elmasının inülince ve kestanenin de oligofruktozca zengin 

olduğu bilinmektedir. İnülin ve inülinin kısmi hidrolizi ile elde edilen oligofruktoz sindirilemez ve 

böylece kalın bağırsağa orijinal haliyle ulaşır, orada doğal laktik asit bakterileri, Bifidobakteriler ve 

Laktobasiller tarafından fermente edilirler (Kleessen ve ark., 1997; Langlands ve ark., 2004; Menne ve 

ark., 2000; Rao, 2001; Tuohy ve ark., 2001a). İnülin ve oligofruktozun, bifidobakterilerin ve laktik asit 

bakterilerinin sakkarolitik ve preteolitik metabolizmalarını teşvik ederek gastrointestinal mikrofloranın 

kompozisyonunu geliştirmek, lipit metabolizmasını modüle etmek, kanseri önlemek ve kabızlığa engel 

olmak gibi bir çok yararlı özelliği vardır. Kalsiyum emilimini arttıran inülin ve oligofruktoz; dolaylı 

olarak kemik kütlesini arttırır ve osteoporoz kaynaklı kırıkların oluşumunu da geciktirmektedir 

(Bosscher ve ark., 2006). Bu hazmı zor olan karbonhidratların fizyolojik rolüne ilişkin çalışmalar yüksek 

konsantrasyonlarla (8-40 g/gün) yapılmıştır (Rao, 2001). Rao ve ark.(2001)’e göre, Bifidobakteri 

suşlarının gelişmesi için inülin ve oligofruktoz glikoza göre daha etkili bir substrattır. 
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İnülin ve oligofruktozun; su tutma kapasitesi, bağlanmayı ve dokuyu iyileştiren gelişmiş viskozite, farklı 

sıcaklıklarda kararlılık ve sabit pH gibi gıdaların fonksiyonel özelliklerini geliştirdiği varsayılmaktadır 

(Pszczola, 1999). 

Günümüzde inülin ve oligofruktoz genellikle süt endüstrisinde kullanılmaktadır. Fakat inülin ve 

oligofruktozun et endüstrisindeki duyusal ve kimyasal etkisi üzerine yaygın olarak çalışma mevcut 

değildir. Çalışmalar göstermektedir ki yemek seçiminde tat duyusu; gıdanın sağlıklı olmasından sonra 

birincil faktördür (Tepper ve Trail, 1998; Tuorila ve Cardello, 2002). Tüketiciler gıdaları tüketim 

sırasındaki duyusal deneyimlerin (ör : görünüş, tat, tekstür, aroma) ve alınan lezzetin üzerinde dururlar 

(Westenhoefer ve Pudel, 1993). 

Çalışmamızın amacı tavuk köftelerinin üretiminde inülin ve oligofruktoz kullanım imkanlarını 

belirlemektedir. 

2. MATERYAL VE METOD  

Liyofilize kestane ve liyofilize yer elması tozları -80oC sıcaklıkta 24 saat absorbsiyon ve 24 saat 

desorpsiyon koşullarında liyofilizatörde kurutulmaları ile elde edilmiştir. 

Köfte yapımında kullanılan tavuk göğüs eti kıyma olarak yerel bir kasaptan temin edilmiştir. Köftelerin 

yapımında aşağıda verilen formülasyon kullanılmıştır. 

Köfte karışımı kütlece %1 soğan tozu, %0.5 tuz, %0.5 sodyum karbonat ve %2 su içermektedir. 

Liyofilize yer elması ve kestane tozu 3 farklı oranda (%1.5, 3, 5) köfte karışımlarına ayrı ayrı eklenmiştir. 

KNT kodu verilen kontrol örneğine liyofilize yer elması ve kestane tozu eklenmemiştir. Kütlece %1.5 

oranında liyofilize yer elması tozu içeren örnek YKD, kütlece %3 oranında liyofilize yer elması tozu 

içeren örnek YKO, %5 oranında liyofilize yer elması tozu içeren örnek YKY olarak isimlendirilmiş olup; 

%1,5 oranında liyofilize kestane tozu içeren örnek KKD, %3 oranında liyofilize kestane tozu içeren 

örnek KKO, %5 oranında liyofilize kestane tozu içeren örnek KKY olarak kodlanmıştır.  

Formülasyonda yer alan liyofilize yer elması tozu, liyofilize kestane tozu, baharatlar ve su tavuk 

kıymasına eklenmiş ve homojen hale gelene kadar yoğurulmuştur. Her bir köfte ağırlığı 40 g, yüksekliği 

1.5 cm ve çapı 4 cm olacak şekilde şekillendirilmiştir. 

Tavuk köftesi örnekleri ızgarada 175°C sıcaklıkta 45 dk süre ile pişirilmiştir.  

Pişirme sonrası protein, yağ, nem ve kül içerikleri ile pH, tekstür ve pişme kaybı analizleri 

gerçekleştirilmiştir. Ayrıca üretilen tavuk köftelerinin duyusal analizi yapılmıştır. Örneklerin nem 

içerikleri gravimetrik yöntemle TS EN ISO 712’e göre yapılmıştır (Aksoylu, 2012). Örneklerin kül 
miktarı gravimetrik yöntemle TS 1511’e göre, 2 g örneğin kroze içerisine tartılıp, etil alkol ile ön yakma 

işlemi gerçekleştirildikten sonra 550°C’de küller gri-beyaz renk alasıya kadar kül fırınında yakılmasıyla 

gerçekleştirilmiştir (Aksoylu, 2012). Toplam protein analizi AOAC 950.48’e göre Kjeldahl metoduna 

göre yapılmıştır (Aksoylu, 2012). Yağ miktarı tayini AOAC Metot 948.22’e göre, numunelerden 5 g 

tartılıp, örneklerin hegzan çözücüsü kullanılarak Soxhelet ekstraksiyonunun 8-10 saat uygulanmasıyla 

gerçekleştirilmiştir (Tuna, 2015). Örneklerin pH derecesinin ölçülmesi için pH metre (WTW 

Instruments, Almanya) elektrotları örneğe batırılmış ve 25°C’de 1 dk kadar bekletilmiştir. Örneklerin 

renk ölçümü Minolta Tristumulus Colorimeter (CR-400) cihazı kullanılarak renk bileşenleri L, a ve b 

değerleri tespit edilmiştir. Her ölçüm öncesi cihaz beyaz plaka ile sıfırlanmıştır. 
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Örneklerin sertliklerinin ölçümünde TA-XT-2 Doku Ölçüm Cihazı kullanılmış olup, kullanılan prob 

giyotin başlıktır. 50 kg yükle kesme kuvveti uygulanmış olup, test öncesi hız 10 mm/s ve test hızı 1 m/s 

olarak girilmiştir.  

Duyusal analiz 7 panelist ile gerçekleştirilmiştir. Panelistler gıda mühendisi olup ve et ürünleri üzerine 

deneyimlilerdir. Duyusal testte ürünlerin koku, sertlik, sululuk, aroma ve genel beğeni puanlamaları 

yapılmıştır. Aroma (5 = ideal aromada, 1 = hiç aromatik değil), koku (5 = oldukça belirgin kızartılmış 

tavuk kokusu, 1 = tüketilemeyecek kadar ağır koku), sertlik (5 = çok gevrek, 1 = yenilemeyecek kadar 

sert), sululuk (5 = ideal sululuk, 1 = aşırı kuru) ve genel beğeni (5 = çok beğendim, 1 = hiç beğenmedim) 

5 puanlı hedonik skala kullanılarak tespit edilmiştir (Altuğ ve Elmacı, 2005). Örneklerin istatistiksel 

değerlendirilmesi SAS İstatistiksel Analiz Programı kullanılarak, tamamen rastgele dağılıma göre 

yapılmıştır (SAS, 2001). 

3. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Tablo 1. Liyofilize yer elması tozu katkılı tavuk köftelerinin kimyasal kompozisyonu 

 

Örnek pH Nem (%) Yağ (%) Protein (%) Kül (%) 

KNT 7,16a 65,38a 5,72a 20,12b 2,09b  

YKD 7,13a 61,87b 5,29b 24,38a 2,35a  

YKO 6,98b 60,81b  5,1b  25,66a 2,28a  

YKY 7,03b 60,76b  4,48c  25,54a 2,59a  
 

Aynı sütunda yer alan ve farklı harflendirilen değerler arasında istatistiksel olarak önemli düzeyde fark bulunmaktadır 

(p<0,05) 

 

Tablo 2. Liyofilize kestane tozu katkılı tavuk köftelerinin kimyasal kompozisyonu 

 

Örnek pH Nem (%) Yağ (%) Protein (%) Kül (%) 

KNT 7,40a 62,86 6,82a 20,16b 2,36a 

KKD 7,28b 61,46 5,56c 23,21a 2,21b 

KKO 7,22b 60,57 6,24b 24,12a 2,27a 

KKY 7,18b 62 5,68c 24,06a 2,16b 
 

Aynı sütunda yer alan ve farklı harflendirilen değerler arasında istatistiksel olarak önemli düzeyde fark bulunmaktadır 

(p<0,05) 

 

Liyofilize yer elması ve kestane tozu katkılı tavuk köftelerinin pH, nem, yağ, protein ve kül değerleri 

Tablo 1 ve 2’de verilmiştir. Ortalama pH değerleri KNT, YKD, YKO, YKY için sırasıyla 7,155, 7,125, 

6,98, 7,03 olarak tespit edilmişken  KNT, KKD, KKO, KKY için sırasıyla 7,40, 7,28, 7,22, 7,18 olarak 

belirlenmiştir. 

Liyofilize yer elması tozu ve kestane tozu katkılı tavuk köftelerinin % nem içerikleri ise KNT, YKD, 

YKO, YKY için sırasıyla 65,38 %, 61,87 %, 60,81 % ve 60,76 % olarak; KNT, KKD, KKO, KKY için 

sırasıyla 62,86 %, 61,46 %, 60,57 % ve 62 % olarak tespit edilmiştir, Tavuk köftelerine liyofilize yer 

elması tozu ve kestane tozu eklendikçe ürünlerin % nem içeriklerinde düşüş gözlemlenmiştir, İstatistiki 

olarak incelendiğinde bu düşüş yer elması tozu katkılı ürünler için önemlidir. 
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Liyofilize yer elması tozu ve kestane tozu katkılı tavuk köftelerinin % yağ içerikleri Tablo 1 ve Tablo 

2’de verilmiştir, Ortalama % yağ değerleri KNT, YKD, YKO, YKY için sırasıyla 5,72 %, 5,29 %, 5,1 

%, 4,48 % olarak; KNT, KKD, KKO, KKY için sırasıyla 6,82 %, 5,56 %, 6,24 %, 5,68 % olarak tespit 

edilmiştir, Liyofilize yer elması tozu ve kestane tozu eklendikçe ürünlerin % yağ içeriklerinde düşüş 

olduğu gözlemlenmiştir. Tavuk köftelerinin % kül içerikleri ise KNT, YKD, YKO, YKY için sırasıyla 

2,09 %, 2,35 %, 2,28 %, 2,59 % olarak; KNT, KKD, KKO, KKY için sırasıyla 2,36 %, 2,21 %, 2,27 %, 

2,16 % olarak tespit edilmiştir, Liyofilize yer elması ve kestane tozu içerik olarak lifli bir yapıya sahip 

olduğu için üretilen tavuk köftelerinin % kül değerlerinde artış olması olağan karşılanmıştır. 

Tablo 3. Liyofilize yer elması tozu katkılı tavuk köftelerinin renk analiz sonuçları 

 

Örnek L a b 

KNT 52,94a 7,51b 23,37a 

YKD 52,44a 7,96a 23,86a 

YKO 49,1b 7,78a 22,39a 

YKY 48,49b 6,61c 20,89b 
 

Aynı sütunda yer alan ve farklı harflendirilen değerler arasında istatistiksel olarak önemli düzeyde fark bulunmaktadır 

(p<0,05) 

 

Tablo 4. Liyofilize kestane tozu katkılı tavuk köftelerinin renk analiz sonuçları 

 

Örnek L a b 

KNT 53,35a 9,34 26,70a 

KKD 48,29b 9,97 23,26b 

KKO 45,46c 10,77 22,38b 

KKY 43,36c 11,35 21,73b 
 

Aynı sütunda yer alan ve farklı harflendirilen değerler arasında istatistiksel olarak önemli düzeyde fark bulunmaktadır 

(p<0,05) 

Tavuk köftelerinin Hunter renk ölçümleri Tablo 3 ve Tablo 4’de verilmiştir, Liyofilize yer elması tozu 

katkılı tavuk köftelerinin L değerleri incelenecek olursa, 52,94 ile 48,49 aralığında olduğu; a değerleri 
7,51 ile 8,61 arasında olduğu ve b değerleri 23,37 ile 20,89 arasında olduğu tespit edilmiştir, 

Örneklerdeki liyofilize yer elması tozu miktarı arttıkça L yani aydınlık değeri azalmış, a yani kırmızılık 

değeri artmış ve b yani sarılık değeri azalış göstermiştir. Kestane tozu katkılı tavuk köftelerinin L 

değerleri incelenecek olursa, 53,35 ile 43,36 aralığında olduğu; a değerleri 9,34 ile 11,35 arasında olduğu 

ve b değerleri 26,70 ile 21,73 arasında olduğu tespit edilmiştir, Örneklerdeki liyofilize kestane tozu 

miktarı arttıkça L yani aydınlık değeri azalmış, a yani kırmızılık değeri artmış ve b yani sarılık değeri 

azalış göstermiştir. 

 

Tablo 5. Liyofilize yer elması tozu katkılı tavuk köftelerinin duyusal test sonuçları 

 

Örnek Koku Sertlik Sululuk Aroma Genel Beğeni 

KNT 3,07c 3,64 4b 2,93b 3b 

YKD 3,79a 3,79 4,14b 3,36a 3,44a 

YKO 3,64a 3,36 3,86b 3,36a 3,36a 

YKY 3,36b 3,86 4,36a 3,57a 3,57a 
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Aynı sütunda yer alan ve farklı harflendirilen değerler arasında istatistiksel olarak önemli düzeyde fark bulunmaktadır 

(p<0,05) 

 

Örneklerin duyusal test sonuçlarına bakıldığında sertlik değerlerinin yer elması tozu katılmasıyla önemli 

düzeyde değişmediği, sululuğun arttığı ve aromanın güçlendiği gözlemlenmiştir. Örneklerin genel beğeni 

puanı açısından incelendiğinde en yüksek puanı 3,57 ile YKY örneği almıştır. 

 

Tablo 6. Liyofilize kestane tozu katkılı tavuk köftelerinin duyusal test sonuçları 

 

Örnek Koku Sertlik Sululuk Aroma Genel Beğeni 

KNT 3,29 3,07b 4,11 2,93b 3,14b 

KKD 3,29 3,43a 3,93 2,79b 2,93b 

KKO 3,64 3,5a 3,79 3,71a 3,89a 

KKY 3,29 3,36a 4,07 3,14b 3,21b 
 

Aynı sütunda yer alan ve farklı harflendirilen değerler arasında istatistiksel olarak önemli düzeyde fark bulunmaktadır 

(p<0,05) 

Liyofilize kestane tozu katkılı tavuk köftelerinde ise eklenen kestane tozu miktarına bağlı olarak koku 

puanlarında herhangi bir değişiklik olmadığı, sertliğin arttığı, aromanın ise güçlendiği tespit edilmiştir. 

Sululuk ise azalmıştır. Bu azalma istatistiksel olarak önem taşımamakla birlikte örneklerin arasında en 

yüksek genel beğeni puanını KKO örneği almıştır.  

Tablo 7. Liyofilize yer elması tozu katkılı tavuk köftelerinin sertlik sonuçları 

 

Örnek Sertlik (N) 

KNT 53,22a 

KKD 56,97a 

KKO 47,17b 

KKY 49,60b 
 

Aynı sütunda yer alan ve farklı harflendirilen değerler arasında istatistiksel olarak önemli düzeyde fark bulunmaktadır 

(p<0,05) 

 

Tablo 8. Liyofilize kestane tozu katkılı tavuk köftelerinin sertlik sonuçları 

 

Örnek Sertlik (N) 

KNT 51,48c 

KKD 58,36a 

KKO 60,73a 

KKY 55,08b 
 

Aynı sütunda yer alan ve farklı harflendirilen değerler arasında istatistiksel olarak önemli düzeyde fark bulunmaktadır 

(p<0,05) 

 

Köfte örneklerinin sertlik sonuçları Tablo 7 ve 8’de görülmektedir. Liyofilize yer elması tozu katkılı 

tavuk köftelerinin sertlik sonuçlarına bakıldığında %3 düzeyinden sonra sertliğin istatistiksel olarak 

anlamlı düzeyde azalmış olduğu görülürken, liyofilize kestane tozu katkılı tavuk köftelerinde sertliğin 

artmış olduğu anlaşılmaktadır.  
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Liyofilize yer elması tozu ve kestane tozu katkılı köftelerde pişme kaybı analizleri gerçekleştirilmiştir, 

Yapılan analiz sonuçlarına göre liyofilize yer elması tozu katkılı tavuk köftelerinin pişme kaybı değerleri 

KNT, YKD, YKO, YKY için sırasıyla 27,67 %, 27,45 %, 24,76 % ve 22,42 % olarak tespit edilmiştir, 

Liyofilize kestane tozu katkılı tavuk köftelerinin pişme kaybı değerleri KNT, KKD, KKO, KKY için 

sırasıyla 21,83 %, 22,75 %, 21,99 % ve 20,42 % olarak tespit edilmiştir. 
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Özet 
 

Bu çalışmada, katı faz ekstraksiyon (SPE) yöntemi kullanılarak doğal ve sentetik adsorbanlar üzerinden Cu(II), Co(II), Ni(II), 

Cd(II), Pb(II), Zn(II), Hg(II) ve Mn(II) ağır metal iyonlarının ayırma ve önderiştirilmesi araştırılmıştır. Bu amaçla doğal 

adsorban olarak keçiboynuzu tozu, perlit, lületaşı ve toz arıtma tesisi atık çamuru kullanılmıştır. Sentetik adsorban olarak ise 

mikrokristal naftalin, 2,6-dimetilmorfolinditiyokarbamat (DMMDTC)  yüklü XAD-4 ve silika kullanılmıştır. Yapılan 

çalışmada su numunelerinden SPE yöntemiyle ayrılan ve önderiştirilen ağır metal iyonlarının analizleri 

Ultraviyole ve görünür ışık (UV-VIS) absorpsiyon spektroskopisiyle  yapılmıştır. Cu(II), Co(II), Ni(II) iyonlarının UV-VIS 

spektroskopik ölçümü Triton X-100 ortamında DMMDTC reaktifi ile metale özgü dalga boyunda geliştirilen metot ile 

yapılmıştır.  Cd(II), Pb(II), Zn(II) ve Hg(II) iyonlarının UV-VIS spektroskopik ölçümü Triton X-100 surfaktan ortamında  

ditizon reaktifiyle, Mn(II) iyonu ise formaldoxime (FAD) spektrofotometrik metot ile analiz edilmiştir. Doğal ve sentetik 

adsorbanlar üzerinden katı faz ekstraksiyon yöntemi uygulanan her bir metal iyonu için % geri kazanım değerleri %54.67-

104.76 aralığında hesaplanmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: Katı faz ekstraksiyonu, ağır metal, doğal ve sentetik adsorban. 

 

Abstract 

 
In this study, using the solid phase extraction (SPE) method using natural and synthetic adsorbents of Cu (II), Co (II),        Ni 

(II), Cd (II), Pb (II), Zn (II), Hg (II) and Mn (II) heavy metal ions separation and preconcentration was investigated. For this 

purpose, carob powder, perlite, sepiolite powder, treatment plant waste sludge were used as natural adsorbents. Synthetic 

adsorbent was used as microcrystalline naphthalene, 2,6-dimethylmorpholinedithiocarbamate (DMMDTC) loaded XAD-4 

and silica resin. In this study, water samples were separated by SPE method and analyzed by ultraviolet -visible light (UV-

VIS) adsorption spectroscopy. The UV-VIS spectroscopic measure of Cu(II), Co(II), Ni(II) ions was measured by DDMDTC 

reagent in the media of Triton X-100 with a specific metal wavelenght method. UV-VIS spectrophometric measurements of 

Co(II), Pb(II), Hg(II) ions made by in the media of Triton X-100 surfactan and Mn(II) ion has analyzed with formaldoxime 

(FAD) spectrophotometric method. % Recovery values were calculated for each metal ion applied on natural and synthetic 

adsorbents using solid phase extraction method interval 65.9-100.5%. 

 

Keywords: Solid phase extraction, heavy metal, natural and synthetic adsorbent. 

 

1. GİRİŞ 
"Ağır metaller" terimi, kısmen yüksek bir yoğunluğa sahip ve düşük konsantrasyonda bile toksik veya zehirli olan 

herhangi bir metalik elementi ifade eder. Ağır metaller, yer kabuğunun doğal bileşenleri olarak ortaya çıkar, 

bozunamaz ya da yok edilemedikleri için toprak, hava ve su için önemli küresel kirleticiler arasındadır. 

(Kahvecioğlu ve ark., 2003). Ağır metallerce zengin çamurlar toprağı olduğu gibi yüzey sularını da kirletir ve 

ortamdaki organik maddelere güçlü bir şekilde adsorbe olurlar. Özellikle düşük pH’lı topraklarda bitkiler 

tarafından ağır metal alımı daha da artar. Bu yüzden ağaç kökleri, ağaç yaprakları, gövdeleri ve kabukları ağır 

metal içerebilirler. Topraktaki yüksek metal içerikleri bitkilerin fizyolojik ve enzim fonksiyonlarını etkiler ve 

biyolojik bileşiklerin içerisine nüfuz ederek istenmeyen nütrientlerin oluşumuna ve vitaminlerin yapılarının 

bozulmasına sebep olurlar (Argun, 2007). Çeşitli endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanan atık suların içinde bazen 

eser miktarda bazen de yüksek derişimlerde ağır metaller bulunur (Kumbur vd., 2008). Ağır metal kirliliği, bu 

ortamdaki canlı organizmalar için tehlike oluşturmaktadır. Kirlenmiş çevreyi temizlemek oldukça pahalı ve 

karmaşık yöntemler gerektirmekte ve temizleme çalışmaları uzun sürmektedir. Bu nedenle su, toprak ve havanın 
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kirlenmesini önleme çalışmaları önem kazanmaktadır. Toprağın yapısındaki ağır metaller, endüstriyel atıklar veya 

asit yağmurlarının toprağı dolayısı ile bileşimindeki ağır metalleri çözmesi ile ırmak, göl ve yeraltı sularına taşınır. 

Sulara taşınan ağır metaller aşırı derecede seyrelirler ve kısmen karbonat, sülfat, sülfür olarak katı bileşik 

oluşturarak su tabanına çöker ve bu bölgede zenginleşirler. Sediment tabakasının adsorpsiyon kapasitesi sınırlı 

olduğundan dolayı da suların ağır metal konsantrasyonu sürekli olarak yükselir (Kahvecioğlu ve ark.,2003). Atık 

sularda ağır metal bulunması arıtma verimini olumsuz etkilemektedir ve suyun ayrılarak uzaklaştırılması sonucu 

oluşan çamurun tarımsal amaçlı kullanımını imkânsız hale getirmektedir. Suyun tamamen arıtımı için karmaşık 

ve pahalı yöntemlerin gerektiği durumlarda atık sular akarsu, deniz veya alıcı ortamlara bırakılmadan önce atığın 

cinsine ve alıcı ortama uygun yöntemler seçilerek zehirli ağır metallerden belirli oranda arındırılmalıdır. Aksi 

takdirde bu maddeler, deşarj edildikleri ortamda oksijeni tüketerek canlı hayatını tehlikeye sokmaktadır.  Solunum, 

sindirim ve cilt yoluyla canlı bünyesine alınan ağır metaller canlı bünyesinde birikir (biyoakümülasyon) ve ağır 

metal zehirlenmesine yol açar. Bu nedenle, metalik katyon kirliliğinin tanımlanması, sınırlandırılması ve 

belirlenmesi için verimli, ucuz, güvenli ve çevre dostu yöntemlerin geliştirilmesi ciddiyetle gereklidir (Farajzadeh 

ve Yadeghari, 2018).  

Eser elementler, bulundukları ortamda çok küçük derişimde oldukları için ancak aletli analiz yöntemleri 

kullanılarak analiz edilirler. Sudaki metal iyonlarının tayininde endüksiyonla çiftlenmiş plazma kütle 

spektrometresi (ICP-MS), nötron aktivasyon analizi (NAA), grafit fırınlı atomik absorpsiyon spektrometresi 

(GFAAS) ve atomik absorpsiyon spektrometresi (AAS) gibi analitik analiz cihazları kullanılmaktadır. Bu aletlerle 

direkt analizlerde elementten elemente değişen birçok problem vardır. Böyle ortamlarda yeterli duyarlık, kesinlik 

ve doğrulukla sonuç alınamaz. Hatta bazı hallerde eser element analizinde alınan sinyal, aletin zemin sinyalinin 

altında kaldığından bu metalleri tayin etmek imkânsızdır. Tayin öncesi, analitin içinde bulunduğu ortamın bileşimi 

iyi bilinmelidir. Bu problemlerin giderilmesi ve tayin elementini gerek uygun bir ortama almak, gerekse 

deriştirmek amacı ile ayırma-zenginleştirme yöntemleri denilen çeşitli ön işlemler geliştirilmiştir (Topuz, 2010). 

Kullanılan başlıca ayırma ön deriştirme yöntemleri: i) iyon değiştirme yöntemi, ii) sıvı-sıvı ekstraksiyonu (LLE), 

iii) katı-sıvı eksraksiyonu (SPE), iv) birlikte çöktürme, v) elektrokimyasal ön deriştirme olarak sıralanabilir.  

SPE, yüksek hacimli numunelerde eser miktardaki bileşenlerin zenginleştirilmesinde kullanılır. Bu yöntem  

genellikle haraketli sıvı faz  ile katı faz üzerinden seçilen analitlerin ayrılması için yaygın olarak kullanılan bir 

numune hazırlama tekniğidir. Analitler, örnekleme işleminin süresince muhafaza edildikleri katı fazdan ayrılır ve 

uygun desorpsiyon çözeltisiyle geri kazanılır. SPE'nin temel hedefleri, eser metal zenginleştirme, matriks 

basitleştirme (örnek temizleme) ve ortam değişimi (numune matriksinden farklı bir sıvı çözücüye transfer) 

şeklindedir (Poole,2003).  

Bu yöntem, çeşitli tutucu maddelerin (adsorbanının) küçük, tek kullanımlık ekstraksiyon kolonlarına doldurularak 

(kolon yöntemi) ya da metal içeren numunelerle çalkalama ile etkileşimi sağlanarak (batch yöntemi)  pratik bir 

örnek hazırlama düzeneği tasarlanması esasına dayanmaktadır. Katı faz ekstraksiyonu, günümüzde etkili bir örnek 

hazırlama yöntemi olarak birçok laboratuvarda kullanılmakla birlikte klasik sıvı-sıvı ekstraksiyon ile 

karşılaştırıldığında daha hızlı, az çözücüye ihtiyaç duyan, emülsiyon oluşumunun şekillenmediği, çok daha ucuz 

ve çevre dostu bir tekniktir. SPE ile daha temiz ekstrakt ve yüksek geri kazanım oranları elde edilebilmektedir. 

Katı faz ekstraksiyonu bugün birçok farklı özellikteki bileşiklerin kimyasal analizinde tercih edilen bir metottur. 

Farmakoloji ve toksikoloji bilimleri kapsamında gıda numuneleri; su ve toprak gibi çevresel; kan, serum, idrar 

gibi biyolojik örneklerdeki kirleticiler ile ilaç ve zehir analizleri SPE’nin en önemli kullanım alanlarıdır. SPE’nin 

kolon yöntemi ile uygulanışı Şekil 1’de gösterilmektedir. 

 
Şekil 1. Katı faz ekstraksiyonu (SPE) kolon yöntemi çalışma prensibi 
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Adsorban, ortamdaki maddeyi maksimum düzeyde giderebilmeli; yüksek seçicilikte, kapasitede ve birim kütle 

başına geniş yüzey alanına sahip olmalıdır. Adsorbanlar; genel olarak sentetik ve doğal adsorban olarak ikiye 

ayrılırlar. Doğal adsorbanlar; doğadan kolayca elde edilebilmeleri, ön işlem gerektirmeden üretilebilmeleri, 

maliyetlerinin düşüklüğü ve atıklarının azlığı ile çevre dostu olmaları bakımından sentetik adsorbanlara göre daha 

yararlı ürünlerdir. Tek olumsuzluğu ise her malzemeye uygulanamayışıdır. Sentetik adsorbanlar; fabrikalarda 

üretilmeleri zor, maliyetleri yüksek, kimyasal maddeler olup istenilen özellikte tasarlanabilmektedirler (Abas ve 

ark.,2013; Mohan ve ark.,2014; Demir ve Yalçın, 2014). Son yıllarda metal ile uyumlu ligantlarla modifiye edilmiş 

pek çok sentetik adsorbanlar de çalışılmaktadır (Awual ve ark., 2013). 

Bu çalışmada SPE yöntemi kullanılarak doğal ve sentetik adsorbanlar ile ayırma ve ön deriştirmesi yapılan Cu(II), 

Co(II), Ni(II), Cd(II), Pb(II), Zn(II), Hg(II) ve Mn(II) iyonlarının belirlenen ölçüm metotlarıyla UV-VIS 

spektrofotometrik analizleri gerçekleştirilmiştir. Bu amaçla, keçiboynuzu tozu, toz arıtma tesisi çamuru, lületaşı, 

perlit gibi doğal adsorbanların yanında mikrokristal naftalin, silika, Amberlit XAD-4 reçinesi gibi sentetik 

adsorbanlar kullanılmıştır.  

 

2. MATERYAL VE METOD 

2.1 Materyal 

Cu(II), Co(II), Ni(II), Cd(II), Pb(II), Zn(II), Hg(II) ve Mn(II) iyonlarının katı-sıvı ekstraksiyon tekniği ile 

önderiştirilmesi için keçiboynuzu tozu, atık çamur, lületaşı, perlit gibi doğal adsorbanların yanında mikrokristal 

naftalin, silika, Amberlit XAD-4 reçinesi gibi sentetik adsorbanlar kullanılmıştır. SPE Yöntemi ile önderiştirilen 

ve ayrılan metal iyonlarından Cu(II), Co(II) ve Ni(II) iyonlarının UV-VIS spektroskopik analizleri için sentezlenen 

2,6 dimetilmorfolin ditiyokarbamat (DMMDTC) reaktifi ile geliştirilen yöntem (Topuz ve ark., 2017; Topuz ve 

ark., 2018) kullanılmıştır. Pb(II), Zn(II), Hg(II) ve Mn(II) iyonlarının UV-VIS spektroskopik analizleri için 

Ditizon reaktifi kullanılmıştır (Paradkar 1994; Doğutan ve ark., 2003). Metal iyonlarının kalibrasyon çözeltileri 

stok çözeltiden deiyonize su ile uygun seyreltmelerle hazırlanmıştır. Geliştirilen yöntemde çözelti pH’sını 4–6 

aralığına ayarlamak için kullanılan sorenson tampon çözeltisi, 0,133 molL-1 Na2HPO4 çözeltisine 0,133 molL-1 

KH2PO4 çözeltisinin uygun hacminin eklenmesi ile hazırlanmıştır. Deneylerde kullanılan cam malzemelerin 

temizlenmesi için; deterjanlı sıcak su ile yıkama yapılmış ve daha sonra sırasıyla % 10’luk HNO3, saf su ve 

deiyonize sudan geçirilmiştir. 

Bu çalışmada Cd(II), Cu(II), Co(II), Ni(II), Pb(II), Zn(II), Hg(II) ve Mn(II) iyonlarının adsorpsiyonu ve geri 

kazanımın verimini belirlemek için 1 cm kuvarz küvet ile Spektroquant Pharo 300 UV-VIS spektrofotometre 

(Merck, Darmstadt, Germany) kullanılmıştır. Çalışmada kullanılan deiyonize su (DI) Merck Direct-Q 3UV sistemi 

kullanılarak elde edilmiştir. pH ölçümleri ISOLAB dijital pH-metre ile gerçekleştirilmiştir. Tartımlar RADWAG 

marka analitik terazi (0.00001 duyarlılıkta) ile gerçekleştirilmiştir. Batch yöntemi çalışmalarında MEDİSPEC 

marka roller karıştırıcı ve süzme yapmak için cam huni kullanılmıştır.  

2.2 Metot 

SPE batch yöntemi, düşük konsantrasyonlu metal çözeltisinin uygun bir adsorbanla çalkalanması ve ardından asit 

vb. elüent çözeltileri ile geri alınmasına dayanan bir yöntemdir. Kolon yöntemine kıyasla daha hızlı olan bu 

yöntemde tek dezavantaj adsorban kaybıdır. Şekil 2’de batch yöntemi uygulanışı gösterilmiştir. 

 

 
Şekil 2. Katı faz ekstraksiyonu (SPE) batch yöntemi çalışma prensibi 
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Çalışmada, 1 mL, 10 mg L-1 metal çözeltisinden alınarak 1 mL pH 6.2 sorenson tampon çözeltisi ilave edilmiş  ve 

0.04 gr adsorban eklenerek roller karıştırıcıyla eşit dağılımlı karıştırılarak metalin adsorban üzerine sorpsiyonu 

sağlanmıştır. Katı haldeki adsorban üzerinde sorplanan metal iyonu cam pamuğuyla süzülerek sulu çözeltiden 

ayrılmış ve 10 mL 1 mol L-1 HNO3 ile metalin geri kazanımı sağlanmıştır. Geri kazanılan metal iyonları, uygun 

UV-VIS spektrofotometrik yöntemlerle analiz edilmiştir.  

2.2.1 Metallerin UV-VIS Spektrofotometrik Ölçümleri 

Her metal kendine özgü dalga boyda maksimum absorbans gösterir. Şekil 3 (a-g)’te her bir metal için hangi 

spektrumda maksimum absorbans değerlerini verebilecekleri gösterilmiştir. Bu çalışmada çözeltilerin sorpsiyon 

kapasitelerini ölçmek için 3 farklı ölçüm metodu kullanıldı: 

2.2.1.1. DMMDTC Yöntemi:Cu(II), Ni(II), Co(II) iyonları için laboratuvarda sentezlenen 2,6 

dimetilmorfolinditiyokarbamat reaktifiyle geliştirilen ve Triton-X100 sürfaktan ortamında yapılan 

spektrofotometrik ölçüm metodudur. KDMMDTC reaktifi, bir ikincil amin olan 2,6-dimetilmorfolinin dietil 

eterdeki çözeltisi ve potasyum hidroksitin sulu fazdaki çözeltisinin karışımına  0°C’ de buz banyosunda yavaş 

yavaş karbon sülfür ilave edilerek hazırlanmıştır. DMMDTC spektrofotometrik ölçüm çözeltisi, 1ml % 0.1’lik 

DMMDTC çözeltisine, 1 ml %1’lik Triton-X100 çözeltisi eklenerek hazırlanır. Metal çözeltisine ölçümden hemen 

önce eklenir (Topuz,2004). 

2.2.1.2. Dithizone Yöntemi:Hg(II), Zn(II), Pb(II), Cd(II) iyon için 1,5 difenilditiyokarbazan reaktifi kullanılarak 

yapılan spektrofotometrik ölçüm metodudur. %0.005’lik dithizone spektrofotometrik ölçüm çözeltisi; 1 M 10 mL 

HCl asit ve 10 mL Triton-X100 çözeltisinde ultrasonik banyoda çözülerek hazırlanır. Çabuk bozunduğu için fazla 

ışığa maruz bırakılmadan hemen kullanılmalıdır. 

2.2.1.3. FAD (Formaldoksim) Yöntemi:Mn(II) iyonu için geliştirilmiş spektrofotometrik ölçüm metodudur. 

FAD çözeltisinin hazırlanması: 10 gr hidroksilamin hidroklorit (NH2OH HCl), 80 mL DI suda çözülür, 5 mL 

%35’lik formaldehit (HCHO) eklenerek 100 mL’ye tamamlanır. FAD çabuk bozunduğu için karanlık ve serin 

yerde saklanmalı ve kısa sürede kullanılmalıdır (Doğutan,2003). FAD çözeltisi ile Mn(II)‘nin spektrofotometrik 

çözeltisinin hazırlanması: Mn(II) içeren asidik çözelti nötrleştirildikten sonra sırasıyla 1 mL FAD reaktifi ve 1 mL 

doygun sodyum sitrat çözeltisi eklenerek spektrofotometrik ölçüm için  pH ‘sı ≈11 ayarlanır. 

 

(a)                                                                  (b) 
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(c)                                                                  (d) 

 

(e)                                                                       (f) 

 

(g)                                                                               (h) 

Şekil 3. a) Cu(II) metalinin DMMDTC ligantı ile UV-VIS spektrumu b) Ni(II) metalinin DMMDTC ligantı ile 

UV-VIS spektrumu c) Co(II) metalinin DMMDTC ligantı ile UV-VIS spektrumu d) Pb(II) metalinin Ditizon 

ligantı ile UV-VIS spektrumu e) Hg(II) metalinin Ditizon ligantı ile UV-VIS spektrumu f) Zn(II) metalinin Ditizon 

ligantı ile UV-VIS spektrumu g) Cd(II) metalinin Ditizon ligantı ile UV-VIS spektrumu h) Mn(II) metalinin FAD 

ligantı ile UV-VIS spektrumu 

2.2.2. Metallerin Önderiştirmesinde Sentetik ve Doğal Adsorbanların Kullanımı 

Çalışmamızda kullanılan doğal ve sentetik adsorbanların SPE yöntemiyle Cu(II), Co(II), Ni(II), Cd(II), Pb(II), 

Zn(II), Hg(II) ve Mn(II) iyonlarının ön deriştirilmesinde kullanımı metot 2.2’ye göre yapılmış ve sonuçlar Tablo 

(1-8)’de verilmiştir. 
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Tablo 1. Keçiboynuzu tozu ile eser metallerin ön deriştirilerek % geri kazanım verimleri 

AĞIR 

METAL ABSORBANS 

STANDART 

ABSORBANS  Ölçüm pH 

STANDART 

RENK 

% GERİ 

KAZANIM 

Hg 0.065 0.219 2±0.2 turuncu 29.68 

Cu 0.075 0.087 3-7 soğan kabuğu 85.82 

Zn 0.047 0.306 5±0.2 pembe 15.36 

Pb 0.302 0.143 7-10 pembe * 

Cd 0.273 0.189  >10  pembe turuncu * 

Ni 0.692 0.920 3-7 açık yeşil 75.26 

Co 0.216 0.337 3-7 açık yeşil 65.05 

Mn 0.392 0.154 11±0.2 pembe-mor * 

Tablo 2. Toz atıksu arıtma tesisi çamuru(TAATÇ) ile eser metallerin ön deriştirilerek bulunan % geri kazanım 

değerleri 

AĞIR 

METAL ABSORBANS 

STANDART 

ABSORBANS Ölçüm pH 

STANDART 

RENK 

% GERİ 

KAZANIM 

Hg 0.088 0.219 2±0.2 turuncu 40.15 

Cu 0.086 0.087 3-7 soğan kabuğu 98.85 

Zn 0.049 0.306 5±0.2 pembe 16.01 

Pb 0.077 0.143 7-10 pembe * 

Cd 0.049 0.189  >10  pembe turuncu 30.25 

Ni 0.628 0.920 3-7 açık yeşil 68.26 

Co 0.267 0.337 3-7 açık yeşil 57.37 

Mn 0.150 0.154 11±0.2 pembe-mor 103.03 

Tablo 3. Lületaşı (LT) ile eser metallerin ön deriştirilerek bulunan % geri kazanım değerleri 

AĞIR 

METAL ABSORBANS 

STANDART 

ABSORBANS Ölçüm  pH 

STANDART 

RENK 

% GERİ 

KAZANIM 

Hg 0.090 0.219 2±0.2 turuncu 41.10 

Cu 0.056 0.087 3-7 soğan kabuğu 64.06 

Zn 0.103 0.306 5±0.2 pembe 33.81 

Pb 0.133 0.143 7-10 pembe 93.01 

Cd 0.103 0.189  >10  pembe turuncu 54.67 

Ni 1.040 0.920 3-7 açık yeşil * 

Co 0.254 0.337 3-7 açık yeşil 75.49 

Mn 0.128 0.154 11±0.2 pembe-mor 83.07 

Tablo 4. Perlit ile eser metallerin ön deriştirilerek bulunan % geri kazanım değerleri 

AĞIR 

METAL ABSORBANS 

STANDART 

ABSORBANS ölçüm pH 

STANDART 

RENK 

% GERİ 

KAZANIM 

Hg 0.124 0.219 2±0.2 turuncu 56.50 

Cu 0.022 0.087 3-7 soğan kabuğu 24.75 

Zn 0.308 0.306 5±0.2 pembe 100.49 

Pb 0.238 0.143 7-10 sarı-yeşil * 

Cd 0.198 0.189  >10  pembe turuncu 104.76 

Ni 0.609 0.920 3-7 açık yeşil 66.23 

Co 0.084 0.337 3-7 açık yeşil 24.93 

Mn 0.090 0.154 11±0.2 pembe-mor 58.18 
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Tablo 5. LT+TAATÇ ile eser metallerin ön deriştirilerek bulunan %geri kazanım değerleri 

AĞIR 

METAL ABSORBANS 

STANDART 

ABSORBANS Ölçüm  pH 

STANDART 

RENK 

% GERİ 

KAZANIM 

Hg 0.032 0.219 2±0.2 turuncu 14.57 

Cu 0.062 0.087 3-7 soğan kabuğu 70.80 

Zn 0.076 0.306 5±0.2 pembe 24.80 

Pb 0.027 0.143 7-10 pembe 18.79 

Cd 0.039 0.189  >10  pembe turuncu 20.63 

Ni 0.949 0.920 3-7 açık yeşil 103.17 

Co 0.295 0.337 3-7 açık yeşil 87.58 

Mn 0.463 0.154 11±0.2 pembe-mor * 

Tablo 6. Mikrokristal Naftalin ile eser metallerin ön deriştirilerek bulunan  % geri kazanım değerleri 

AĞIR 

METAL ABSORBANS 

STANDART 

ABSORBANS Ölçüm  pH 

STANDART 

RENK 

% GERİ 

KAZANIM 

Hg 0.179 0.219 2±0.2 turuncu 81.83 

Cu 0.008 0.087 3-7 soğan kabuğu 8.89 

Zn 0.501 0.306 5±0.2 pembe * 

Pb 0.289 0.143 7-10 pembe * 

Cd 0.241 0.189  >10  pembe turuncu * 

Ni 1.107 0.920 3-7 açık yeşil * 

Co 0.163 0.337 3-7 açık yeşil 48.37 

Mn 0.017 0.154 11±0.2 pembe-mor 11.26 

Tablo 7. DMMDTC ve silika ile eser metallerin ön deriştirilerek bulunan % geri kazanım değerleri 

AĞIR 

METAL ABSORBANS 

STANDART 

ABSORBANS Ölçüm  pH 

STANDART 

RENK 

% GERİ 

KAZANIM 

Hg 0.047 0.219 2±0.2 turuncu 21.31 

Cu 0.031 0.087 3-7 soğan kabuğu 35.56 

Zn 0.049 0.306 5±0.2 pembe 15.86 

Pb 0.109 0.143 7-10 pembe 76.22 

Cd 0.101 0.189  >10  pembe turuncu 53.33 

Ni 1.081 0.920 3-7 açık yeşil * 

Co 0.139 0.337 3-7 açık yeşil 41.25 

Mn 0.026 0.154 11±0.2 pembe-mor 16.88 

Tablo 8. Amberlit XAD-4 ile eser metallerin ön deriştirilerek bulunun % geri kazanım değerleri 

AĞIR 

METAL ABSORBANS 

STANDART 

ABSORBANS Ölçüm  pH 

STANDART 

RENK 

% GERİ 

KAZANIM 

Hg 0.076 0.219 2±0.2 pembe-mor 34.70 

Cu 0.037 0.087 3-7 soğan kabuğu 42.91 

Zn 0.202 0.306 5±0.2 pembe 65.96 

Pb 0.090 0.143 7-10 pembe 62.94 

Cd 0.113 0.189  >10  pembe turuncu 59.79 

Ni 1.097 0.920 3-7 açık yeşil * 

Co 0.147 0.337 3-7 açık yeşil 43.54 

* : Geri kazanım çözeltisinde UV-VIS spektrofotometrik ölçüm için uygun renk ve çözelti elde edilemedi.           
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Mn 0.029 0.154 11±0.2 pembe-mor 18.83 

3. SONUÇ  

Çalışmamızda incelenen doğal adsorbanlardan; keçiboynuzu tozu su numumunelerinde Ni(II) iyonunun %75.26 

geri kazanım ile, TAATÇ su numunelerinde Ni(II) ve Cu(II) iyonlarının %68.26 ve 98.85 geri kazanım ile, LT su 

numunelerinde Cd(II), Cu(II), Co(II) ve Mn(II) iyonlarının %54.67-83.07 geri kazanım aralığı ile , perlit su 

numunelerinde Ni(II), Zn(II) ve Cd(II) iyonlarının %66.23-104.76 geri kazanım aralığı ile ve LT+TAATÇ su 

numunelerinde Cu(II), Co(II) ve Ni(II) iyonlarının %70.8-103.17 geri kazanım ile kullanılabilecekleri saptandı. 

Sentetik adsorbanlardan ise, mikrokristal naftalin su numunelerinden Hg(II) iyonunun %81.83 geri kazanım ile, 

silika su numunelerinden Pb(II) iyonunun %76.22 geri kazanım ile ve Amberlit XAD-4 su numunelerinden Cd(II), 

Pb(II) ve Zn(II) iyonlarının %59.79-65.96 aralığında  geri kazanım değerleri ile SPE-batch yöntemi  ile 

kullanılabilecekleri belirlenmiştir.  

4. TARTIŞMA 

Açıkça görüldüğü üzere metale uygun doğal ve sentetik adsorbanlar kullanılarak yapılan SPE-batch yönteminde  

ağır metal iyonlarının seçilen adsorbana bağlı olarak % geri kazanım değerleri değişmektedir. Bu yöntem ile 

arıtımı güç ve karmaşık olan endüstriyel atıksulardan belirlenen türdeki ağır metalin giderimi uygun adsorban 

seçimi ile belirlenen % geri kazanım değerlerinde ayrımı ve giderimi sağlanabileceği düşünülmektedir.  
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Özet 

Günümüzde ahşabın özellikle deprem riski yüksek bölgelerde kullanımı dünya çapında ön plana çıkmaktadır. 

Bunun en önemli sebepleri deprem anında oluşan yüklere karşı ahşap yapının sünekliği ve diyafram 

oluşturulmasındaki kolaylık nedeniyle yanal yüklere karşı etkili biçimde yapının bütünlüğünün sağlaması olarak 

açıklanabilir. Ahşap malzemenin yenilenebilir ve sürdürülebilir olması da gelişmiş ülkelerce tercih edilmesine yol 

açmaktadır. Hızlı gelişen ağaç türlerinin kullanımıyla koru ve yağmur ormanlarının korunması, yangın ve biyolojik 

tahribata karşı gelişmiş yöntemlerin kullanılması da ahşabın çekiciliğini artırmaktadır. Bu çalışmada ahşap 

malzeme ve tasarım alanındaki yeni gelişmeler hakkında bilgi verilmiştir. Ülkemizde de bu gelişmelerin 

sektördeki firmalara farklı bakış açısı ile katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Gelişmeler göstermiştir ki ahşap 

malzeme geleceğin malzemesi olarak karşımıza çıkacaktır. 

Anahtar kelimeler: Ahşap yapılar, Çapraz lamine kereste, Dikme-kiriş, Panel yapılar 

1. GİRİŞ 

Çok eski yıllardan beri bir yapıyı yalnızca ahşap kullanarak tamamen inşa etmek mümkündür. İnşaatlarda 

kullanılan diğer hiç bir yapı malzemesi böylesine geniş bir kullanım imkânı vermez. Son yıllarda Almanya'da yeni 

ev inşa edenlerin % 40'ından fazlası, İskandinavya'da ise yaklaşık % 85'i ahşabı ana yapı malzemesi olarak 

kullanmaktadırlar. Ahşap malzemenin teknolojik ilerlemelere paralel olarak gelişimi, günümüzde hızlı bir seyir 

göstermektedir. Yapı sektöründe gelişmiş ülkelerde çok katlı ahşap yapılara daha sık rastlanmaktadır.  Ayrıca 

gelişmekte olan ülkelerde ucuz konut yapımında ve yıkıcı depremlere maruz kalan bölgelere özel hafif ahşap yapı 

malzeme ve yapım teknolojileri devamlı olarak geliştirilmektedir. Yeni yüzyılın getirdiği teknolojik gelişmeler, 

yapı sektörünü daha büyük ve daha yüksek binalara götürürken, enerji tasarrufu kaygıları da buna eklenince, birden 

bire sayısız çeşitlilikte koruyucular, kimyasallar vb. piyasaya çıkmıştır. Bu alandaki gelişmeler ahşap sektörünü 

de etkileyerek çeşitli ürün ve yapı sistemlerinin gelişmesine yol açmıştır. Bunlara, tutkallı lamine ahşap 

malzemeler (glulam, LVL ve CLT) örnek olarak gösterilebilir. Bu çalışmada yapısal ahşap malzemede, yapım 

yönteminde ve tasarımdaki gelişmeler hakkında bilgi verilmiş, ülkemizdeki durum göz önüne serilmiş ve 

tavsiyelerde bulunulmuştur.  

 

2. YAPISAL AHŞAP MALZEMELERDEKİ GELİŞMELER 

Çok katlı ahşap yapılar için günümüzde çapraz lamine kereste (CLT), lamine kereste (Glulam), lamine kaplama 

kereste (LVL), paralel lamine yonga kereste (PSL) gibi ürünlerde sürekli bir gelişme görülmektedir.  

Cailloce (2016) CLT malzeme için Bordo-Fransa’da yerel ağaç türleri olan Ladin ve Sahil Çamı türleri kullanılarak 

50 metre yüksekliğinde ofis binası (Resim 1A) yapımı devam ettiğini bildirmiştir. Buna benzer olarak iğne 

yapraklı odun türlerinin baskın olduğu bu sektörde yapraklı sert odunların ve hızlı gelişen ağaç türlerinin de 

kullanım imkânı bulması sağlanmıştır. Ayrıca CLT kullanımının artması bağlantı parçalarını üreten yan sanayinin 

ilgisini çekmiş, klasik metal plaka bağlantıları yerine mukavemet özelliği daha yüksek çelik bağlantı elemanlarının 

üretilmesinin yolunu açmıştır (Resim 1B). Ayrıca CLT tabakalarının yapıştırılmasında daha çevreci ve 

mukavemeti yüksek tutkalların kullanımı araştırılmaktadır. 
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A)    B)    

Resim1A. Bordo Ofis Binası Hyperion (Meirs, 2016 ), B. XRAD CLT Bağlantı (Anonim 1) 

Glulam tipi lamine keresteler artık yeni teknoloji ve mimarı tasarıma göre bükülebilmekte (Resim 2), direnç 

özellikleri modifikasyon yöntemleriyle artırılabilmektedir. 

 

Resim 2. Bükülmüş Glulam malzemenin yapılarda kullanımı (Anonim 2) 

Kimyasal ve termal yöntemlerle geliştirilmiş masif ağaç malzemeyle de yapılarda geniş kullanım olanakları 

sunulmaya başlanmıştır. Son yıllarda furfuril alkol ile emprenye edilen ve ısıl işleme tabi tutularak üretilen Kebony 

ticari isimle üretilen modifiye masif keresteler özellikle teras ve zemin kaplama olarak kullanılmaya başlanmıştır 

(Anonim). Bir diğer malzemede ise kereste ve kontrplak malzeme dimetilol dihydroksietilenüre  (DMDHEU) adı 

verilen kimyasal ile emprenye edilerek hem mantar ve böceklere karşı dayanıklılık sağlanmış ve minimal direnç 

kaybıyla yapılarda uzun süre hizmet edebilecek bir hammadde üretilmiştir (Anonim). 
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Gelişmiş ülkelerde kereste üretiminde de geliştirilmiş tarayıcılar  (X ışını) kullanılarak minimum kusur ve 

maksimum direnç özellikleri gösteren masif ağaç malzemenin üretildiğini görmekteyiz. 

3. YAPIM YÖNTEMİNE GÖRE GELİŞMELER 

Ahşap yapılar yapım tekniği ve kullanılan malzemeye göre farklılaşma göstermektedir.  

Bunlar sırasıyla,  

A. Kiriş-dikme sistemli,  

B. Panel sistemli(CLT),  

C. Panel ve kiriş-dikme sistemli 

D. Betonarme- ahşap hibrit sistemler, olarak karşımıza çıkmaktadır.  

Kiriş dikme sistemlerde en son yenilik olarak geliştirilmiş ahşap malzemenin masif ahşap yerine kullanıldığı 

modern ahşap binalar göze çarpmaktadır. Buna bir örnek olarak Zürih şehrinde bulunan Tamedia ofis binası 

verilebilir. Bu binanın yapımında ağır kiriş ve dikmeler büyük kesitli glulam malzemenin 27 metre uzunluğunda 

CNC tezgâhlarda şekil verilerek klasik Japon ahşap birleştirme teknikleri kullanılmıştır (Anonim 3). 

A. B.  

Resim 3. A. Tamedia ofis binası İnşaat halinde B. Bitmiş hali (Anonim 3) 

Panel sistemlere örnek olarak Redstone Albama-Amerika Birleşik Devletleri’nde yer alan tamamen CLT malzeme 

kullanılarak inşa edilen otel binası örnek olarak verilebilir. Bu bina 4 katlı olarak yapılmış ve kullanılmaya 

başlanmıştır (Resim 4). 
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Resim 4. Redstone Hotel (Staff 2016). 

CLT ve glulam malzemenin birlikte kullanıldığı British Columbia üniversitesi ahşap tasarım merkezi binası 

modern ahşap yapılarda devrim niteliğinde gelişmelere sebep olmuştur. Bu sekiz katlı yapıda modern ahşap yapı 

malzemelerinin nerdeyse tamamı kullanılmış ve mimarlara örnek bir uygulama olarak sunulmuştur (Hooper, 

2015). 

  

Resim 5. Ahşap tasarım merkezi binası UBC, Kanada. (Hooper, 2015) 

Bir diğer hibrit sistem ise yine British Columbia Üniversitesi toprak bilimleri binasında karşımıza çıkmıştır. Bu 

binada ise hem ahşap CLT hem beton hem de çelik malzemenin birlikte uygulanması görülmüştür. 

 

 

 

   



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                          2597 

 

 

Resim 6. Toprak bilimleri binası UBC, Kanada. (Perkins-Will, 2014) 

4. SONUÇLAR 

Ülkemizde ise halen afet yönetmeliği uygulanmakta olup betonarme olmak kaydıyla bodrum harici en fazla iki 

kat ahşap yapılara müsaade edilmektedir. Benzer yönetmelikler zamanla gelişmiş ülkelerde değişikliğe uğramış, 

yapı sistemlerindeki gelişmeler ve yangın önlemleri ile Almanya ve İsviçre’de ahşap yapılar 2004 yılında önce 5 

kata kadar daha sonra 7 kata kadar onay almıştır. Bu yönetmeliklerin ülkemizde acilen düzenlenmesi ve Eurocode 

5, LRFD, ASD gibi uluslararası şartname ve yöntemlerin adaptasyonu ile yeni bir TS-EN standardının 

oluşturulması gerekmektedir. Böylelikle ülkemizin üzerinde bulunduğu yıkıcı özellikteki deprem kuşağının 

etkileri ahşap yapılar ile minimize edilerek kayıpların önüne geçilebilecektir ayrıca karbon ayak izinin 

azaltılmasına yardımcı olacaktır. 
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Abstract 

Organic compounds exist abundantly in natural plants. The antioxidant activities of phenolic compounds are 

mainly attributed to their redox properties which allow them to act as chelating metals, reducing agents, hydrogen 

donors and quenchers of singlet oxygen. The main objective of the current work is to summarize and compare the 

phenolic, flavonoid compounds of some plants that grow naturally in Eastern Turkey. We compared the LC-

MS/MS analyses of organic compounds of some natural plants that we reported in our previous publications. For 

this purpose, we used the data of five endemic plant namely, Nepeta nuda subsp. lydiae, Stachys lavandulifolia 

Vahl. var. brachydon Boiss., Origanum acutidens, Marrubium astracanicum subsp. macrodon and Inula 

graveolens.  

 

Keywords: LC-MS/MS, organic compounds, phenolic compounds 

 

1. INTRODUCTION 

 

Plants widely have been used on human diet as fruit, vegetables, spices, beverages, meals or medicinal purposes. 

Aromatic and medicinal plants are well known for their biological effects including antioxidant, antimicrobial, 

anticancer, antiradical, and antiseptic characters. Scientists are giving high importance to biological activities of 

plants due to their positive effects on related diseases such as atherosclerosis, aging, cancers,  immune deficiency, 

oxidative stress etc. (Bursal, 2013; Taslimi and Gulçin, 2018; Zengin et al., 2018) 

Plants contain a large diversity of chemical compounds that include a wide function of biochemical reactions that 

responsible for living system mechanisms such as gene regulation, transport of metabolites and functioning 

enzymes (Daayf and Lattanzio, 2008).  

Phenolic compounds are the most widely distributed secondary metabolites in the plant kingdom. Chemical 

structure of a phenolic compound has an aromatic ring that contain hydroxyl group. Phenolic compounds are well 

known for their antioxidant properties and protective effects against oxidative reactions such as reducing activity, 

a hydrogen donor functions, and metal chelating activity (Bursal and Boğa, 2018). 
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Organic compounds of natural plants have very diverse chemical structures with many metabolic functions and 

different properties. There is a growing interest on chemical content analyses of plants. Some plants have been 

used as beverages some of them have been used as spices, food additives, meals, vegetables or fruits for their 

healing effects against diseases, chemical ingredients, aromatheraphy, and flavour properties. 

LC-MS/MS (Liquid Chromatography-Mass Spectrometry/Mass Spectrometry) has been used on various research 

area such as food analyses, chemical content analyses etc. (Tohma et al., 2016)  

The main objective of the current work is to collect and review the previous studies about LC-MS/MS analyses of 

organic compounds of natural plants. We compared some of our previous studies about antioxidant activities of 

natural plants  

 

2. MATERIALS AND METHOD 

 

2.1. Plant materials 

The plant samples were collected from Bingol, an Eastern city in Turkey. Dr. Omer Kilic identified the plant 

samples according to previous book (Davis, 1982). The voucher specimens are deposited at the Department of 

Park and Garden Plants of Bingol University, Turkey.  

 

2.2. Phenolic content analysis by LC-MS/MS 

The identification and quantification of phenolic compounds of plant sample were determined by LC-MS/MS, as 

described in a previous study (ERTAŞ et al., 2014). Phenolic compounds were quantified by comparison to twenty-

seven different organic compounds. 

The liquid chromatography was equipped with LC-30AD binary pumps, DGU-20A3R degasser, CTO-10ASvp 

column oven and SIL-30AC auto sampler. The chromatographic separation was performed on a C18 reversed-

phase Inertsil ODS-4 (150 mm × 4.6 mm, 3 µm) analytical column. 

 Mass spectrometry analysis was performed by using Shimadzu LC-MS 8040 model triple quadrupole mass 

spectrometer equipped with an ESI source operating in both positive and negative ionization modes. 

 

3. RESULTS and DISCUSSION 

 

The phenolic contents of samples were determined by LC-MS-MS analyses. Chlorogenic acid is found to be the 

highest amounts of phenolic acids for both plants N. nuda lydae and I. graveolens. Quinic acid is found to be the 

highest amounts of phenolic acids for S. lavandulifolia and Marrubium astracanicum subsp. macrodon. Rosmarinic 

acid is found to be the highest amounts of phenolic acids for Origanum acutidens. Also, several other phenolic 

compounds detected as well. According to the results, quinic acid is common phenolic compounds of all of five 

plant species. A remarkable result is that quinic acid is detected as highest concentration in two plant species 
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(Stachys lavandulifolia Vahl. var. brachydon Boiss., Origanum acutidens) as well as second highest phenolics in 

other three plant species (Table 1). 

 

Table 1. The phenolic acid composition of three plant samples (µg analyte/kg extract). 

No Analytes 

Marrubium 

astracanicum 

(Bursal et al., 

2018) 

Origanum 

acutidens 

(Aras et al., 2017) 

Stachys 

lavandulifolia 

(Bingol and Bursal, 

2018) 
  

Inula 

graveolens 

(Silinsin and 

Bursal, 2018)  

Nepeta nuda 

lydae (Aras 

et al., 2016) 

1 Quinic acid 905±43 3200 2534±12 845±41 224±11 

2 Malic acid 295±16        

3 tr-Aconitic acid         

4 Gallic acid         

5 Chlorogenic acid 191±9  1882±92 2167±11 1325±65 

6 Protocatechuic acid   117±6 141 ± 7   

7 Tannic acid     45 ± 2   

8 tr- caffeic acid 115±6  32±2   73±4 

9 Vanillin 97±5        

10 p-Coumaric acid 525±27  112±6 51 ± 3 86±4 

11 Rosmarinic acid 
 

11159     238±12 

12 Rutin 143±7  23±1     

13 Hesperidin 201±10        

14 Hyperoside 43±2  170±8 146 ± 7   

15 4-OH Benzoic acid 51±3  17±1 63 ± 3   

16 Salicylic acid 44±2  16±1 56 ± 3   

17 Myricetin         

18 Fisetin         

19 Coumarin         

20 Quercetin     118 ± 8   

21 Naringenin 22±1 1238 22±1     

22 Hesperetin     58 ± 3   

23 Luteolin       19±1 

24 Kaempferol 12±1  49±3   89±5 

25 Apigenin 63±3 273 36±2   56±3 

26 Rhamnetin 0.29 246     9±1 

27 Chrysin 
 

       

*The blank cells were not detected 

 

The effective antioxidant and antiradical activities of samples correlated with their rich amounts of phenolic 

compounds. The antioxidant activities of water and ethanol extracts belongs to four natural plants were reported in 
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our previous studies. The results of previous publications showed that also, all of five plants’ leaves have good 

potential of antioxidant capabilities on radical scavenging and reducing antioxidant activities (Aras et al., 2016; 

Aras et al., 2017; Bursal et al., 2018; Bingol and Bursal, 2018; Silinsin and Bursal, 2018). 

 

5. CONCLUSION 

In consequence of having high phenolic content, we considered that leaves of five plant samples (Nepeta nuda 

subsp. lydiae, Stachys lavandulifolia Vahl. var. brachydon Boiss., Origanum acutidens, Marrubium astracanicum 

subsp. macrodon and Inula graveolens) might have good potential sources and might be useful for food industry 

and pharmacology, providing some other detail studies on related research areas. 
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Abstract 

Conductive textile materials are produced from knitted fabrics, woven fabrics, nonwovens, and composites. 

Conductive polymers, conductive powders, metallic fibers, metal wires, metallic coated yarns or composite yarns 

are used as the conductive component of the textile materials. Also, the coating/plating of textile materials via 

conductive components is also used for the production of conductive textiles. In the literature, it is seen that 

conductive composite yarns with metal wires are mostly preferred as conductive components for knitted fabrics. 

Electrical conductivity is, as mentioned, a measure of the electron mobility in material, with the units of Siemens 

per meter (S/m). In reality, it is calculated from its inverse: the electrical resistivity (Ωm). Surface resistivity, ρ, 

can be defined for electric current flowing across a surface as the ratio of DC voltage drop per unit length to the 

surface current per unit width. There are various ring-shaped surface and volume resistance measurement devices 

in the literature and the market. Definitions of both terms can found in standards. However, while knitted fabrics 

involving conductive metal wires are also planar materials, they do not have metal wire content in both horizontal 

and vertical directions. Therefore, ring-shaped test equipments do not give the actual conductivity properties. This 

study aims to measure the weft knitted fabrics’ surface resistance properties preciously via four probe measurement 

technique in both horizontal and vertical directions. Test results reveal that, while knitted fabrics with conductive 

composite yarns involving metal wires have high conductivity in the direction of metal wire running (horizontal 

direction), they have lower conductivity in lengthwise (vertical) direction. 

Keywords: Conductive textiles, conductive fabrics, knitted fabric, electrical resistivity of textiles, surface 

resistivity 

1. INTRODUCTION 

Conductive textile materials are produced from knitted fabrics, woven fabrics, nonwovens, and composites. 

Conductive polymers, conductive powders, metallic fibers, metal wires, metallic coated yarns or composite yarns 

are used as the conductive component of the textile materials (Tezel et al. 2014b, 2015). Also, the coating/plating 

of textile materials via conductive components is also used for the production of conductive textiles (Ali et al. 

2018). In the literature, it was seen that conductive composite yarns with metal wires are mostly preferred as 

conductive components for knitted fabrics (Cheng 2000; Lin, Lou, and Liu 2007; Mühl and Obelenski 2004; 

Örtlek, Alpyildiz, and Kilic 2013; Tezel et al. 2014a, 2014b, 2015, Tezel, Kavuşturan, and Vandenbosch 2013a, 

2013b).  

 

    
(a) (b) (c) (d) 

    
(e) (f) (g) (h) 

Figure 1. Conductive textile materials that are produced from weft knitted fabrics (a), warp knitted fabrics (b,c,d), 

woven fabrics (e,f,g), and nonwovens (h) (Anon. 2013) 
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Electrical conductivity is, as mentioned, a measure of the electron mobility in material, with the units of Siemens 

per meter (S/m). In reality, it is calculated from its inverse: the electrical resistivity (Ωm) (Åkerfeldt 2015). Surface 

resistivity, ρ, can be defined for electric current flowing across a surface as the ratio of DC voltage drop per unit 

length to the surface current per unit width (Paasi 2002). Surface resistivity is the resistance to leakage current 

along an insulating material’s surface. Two parallel electrodes within a distance of each other equal to their contact 

length come in contact with the material’s surface to measure surface resistivity. Therefore, the potential gradient’s 

quotient (V/m) and current per unit of electrode length (A/m) represent the resistivity. The lengths in the surface 

resistivity and quotient cancel are generally measured in Ohms because the electrodes’ four ends form a square. 

However, some test results use Ω/sq due to its more descriptive nature. Volume resistivity represents an insulating 

material’s resistance to leakage current through its body. It calculates the ratio of the potential gradient in relation 

to the current in a material with the same density. A direct-current resistance between opposing faces of a one-

meter cube of the material numerically equates to volume resistivity in SI (Ω-m) (Anon. 2018h). Definitions of 

both terms can found in standards (ASTM Standard D257-99. Standard test methods for DC resistance or 

conductance of insulating materials 1999; ESD STM 11.11-2001 Standard. Surface resistance measurement of 

static dissipative planar materials 2001; IEC 61340-5-1 Standard. Electrostatics - part 5-1: Protection of electronic 

devices from electrostatic phenomena - general requirements 1998). 

 

 
Figure 2. Basic setups for surface and volume resistivity measurements (Anon. 2018a) 

 

Conductive materials have low electrical resistance and electrons flow easily across the surface or through the 

bulk of these materials. Charges go to ground or to another conductive object that the material contacts or comes 

close to. Conductive materials have a surface resistivity less than 105 Ω/sq or a volume resistivity less than 104 Ω-

cm. Dissipative materials have a surface resistivity equal to or greater than 1 x 105 Ω/sq but less than 1 x 1012 Ω/sq 

or a volume resistivity equal to or greater than 104 Ω-cm but less than 1 x 1011 Ω-cm. The charges flow to ground 

more slowly and in a somewhat more controlled manner than with conductive materials. Static dissipative 

materials have a surface resistivity between 106 and 109 ohms/sq. Low or no initial charges -- prevents discharge 

to from human contact. May be either surface-coated or filled throughout. Anti-Static materials have a surface 

resistivity generally between 109 and 1012 ohms/sq. Initial electrostatic charges are suppressed. May be surface 

resistive, surface-coated or filled throughout. Insulative materials prevent or limit the flow of electrons across their 

surface or through their volume. Insulative materials have a high electrical resistance and are difficult to ground. 

Static charges remain in place on these materials for a very long time. Insulative materials are defined as those 

having a surface resistivity of at least 1012 Ω/sq or a volume resistivity of at least 1011 Ω-cm (Anon. 2018a). 

While some of the textile materials are highly conductive (101 Ω/sq) some of them are only antistatic (1010 Ω/sq). 

Therefore, there are various surface and volume resistance measurement devices with parallel and concentric 

electrodes. Schematic views of the devices are presented in Figure 3. 
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Figure 3. Schematic view of two probe surface resistivity devices (Maryniak, Uehara, and Noras 2003), four probe 

surface resistivity devices (Anon. 2018g), and surface and volume resistivity devices with concentric electrodes 

(Anon. 2018d) 

 

Some of the surface and volume resistance measurement devices that are presented in literature were presented in 

Figure 4. 

 

       
(a) (b) (c) (d) (e) 

      
(f) (g) (h) (i) (j) (k) 

Figure 4. Various surface-volume resistance measurement devices: (a) Metrosol 2000 (Rehnby, Gustafsson, and 

Skrifvars 2008), (b) Trek Model 152-1 (Anon. 2011), (c) ETS Model 803B (Anon. 2018c),  

(d) Hioki Test Fixture (El-Newashy, Saad, and Turky 2012), (e) Entek Electronic Four-Point Probe System (Anon. 

2018b), (f) RS Pro ESD (Anon. 2018f), (g) Prostat PRF-911 (Anon. 2018e), (h) Anko ELD 2.1 (Anon. 2016), (i) 

Hioki SME-8310 (Anon. 2017), (j) Keithley 6517A Electrometer (Bedeloglu 2013), (k) Ossila Four-Point Probe 

System (Anon. 2018g) 

 

There are various ring-shaped surface and volume resistance measurement devices in the literature and in the 

market. However, while knitted fabrics involving conductive metal wires are also planar materials, they do not 

have metal wire content in both horizontal and vertical directions. Therefore, ring-shaped test equipments do not 

give the actual conductivity properties. This study aims to measure the weft knitted fabrics’ surface resistance 

properties preciously via four probe measurement technique in both horizontal and vertical directions. 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

In order to observe the effects of metal wire type, 50 μm AISI 316L type stainless steel (SS) and 50 μm bare (not 

isolated) electrolytic copper (Cu) wires were used in the study. Usage of the thin bare metal wires on a knitting 

machine is not appropriate in terms of operating performance. Therefore, conductive composite yarns were 

produced using a hollow spindle twisting machine with the same machine settings. Ne 30/1 count cotton yarns 

were used to produce metal/cotton composite yarns. 

Single jersey knitted fabric samples were knitted with the same machine settings on a flat knitting machine with a 

gauge of 12. Fabric sample with copper wires was produced with one conductive composite yarn and two of cotton 

yarns. Besides, to determine the effect of the metal wire amount on conductivity of Single Jersey fabrics involving 

a SS wires were also produced with 3 different composite yarn amounts. Yarn composition and of the fabrics are 

presented in Table 1. 
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Table 1. Yarn composition of the single jersey fabrics 

Yarn Composition 

(50 μm Cu + Ne 30/1 Co) + (Ne30/1 Co) + (Ne30/1 Co) 

(50 μm SS + Ne 30/1 Co) + (Ne30/1 Co) + (Ne30/1 Co) 

(50 μm SS + Ne 30/1 Co) + (50μmSS + Ne30/1 Co) + (Ne30/1 Co) 

(50 μm SS + Ne 30/1 Co) + (50μmSS + Ne30/1 Co) + (50μmSS + Ne30/1 Co) 

 

Thereafter, cotton yarns were removed from the fabric structure with sulphuric acid treatment in order to produce 

pure metal knitted fabrics. Metal wire composition and dimensional properties of the fabrics after the removal of 

the cotton are presented in Table 2 and images of the pure metal fabric samples are presented in Figure 5. 

 

Table 2. Metal wire composition and dimensional properties of the fabrics after the removal of the cotton yarns 

Yarn Composition 
Courses 

per cm 

Wales 

per cm 

Thickness 

(mm) 

(50 μm Cu + Ne 30/1 Co) + (Ne30/1 Co) + (Ne30/1 Co) 8 8 0,140 

(50 μm SS + Ne 30/1 Co) + (Ne30/1 Co) + (Ne30/1 Co) 9 7 0,100 

(50 μm SS + Ne 30/1 Co) + (50μmSS + Ne30/1 Co) + (Ne30/1 Co) 14 6 0,135 

(50 μm SS + Ne 30/1 Co) + (50μmSS + Ne30/1 Co) + (50μmSS + Ne30/1 Co) 15 6 0,170 

 

    
50 μm  Cu 50 μm  SS 50 μm  SS x 2 50 μm  SS x 3 

Figure 5. Images 10mm x 10mm in size of pure metal wire single jersey fabric samples 

 

Conductivity measurements of single jersey fabrics with pure copper (Cu) and pure stainless steel (SS) wires were 

performed for both horizontal and vertical directions with Entek Electronic four-point probe conductivity 

measurement instrument (Figure 6). The staple type probe of the device was used instead of the needle type probe 

for the measurements. And it was seen that the measurements were highly reproducible. 

 

   
Figure 6. Entek Electronic four-point probe conductivity measurement instrument 
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3. RESULTS AND DISCUSSION 

Surface resistance values of the pure metal wire knitted fabrics are presented in Figure 7. Inherent of the weft 

knitting technology, all the fabrics that are investigated in this study have conductive metal wires in horizontal 

direction only (course direction). Therefore, test results show that fabric samples’ resistance in horizontal direction 

is too low. It is also seen that fabric samples’ resistance in vertical direction is also low but not as low as horizontal 

direction, except the fabric with copper wires. The cause of the resistance in vertical direction is the contact points’ 

resistance of the metal wires in the fabric. Test results also reveal that copper wires’ contact point resistance were 

quite lower than the stainless steel wires. 

 

 
Figure 7. Surface resistance values of pure metal wire knitted fabrics 

 

4. CONCLUSION 

The aim of the study was to investigate the electrical conductivity properties of weft knitted fabrics with pure 

metal wires. In order to observe the effects of metal wire type, 50 μm SS and 50 μm copper wires were used in the 

study. Usage of the thin bare metal wires on a knitting machine is not appropriate in terms of operating 

performance. Therefore, conductive composite yarns were produced using a hollow spindle twisting machine with 

the same machine settings. Ne 30/1 count cotton yarns were used to produce metal/cotton composite yarns. Single 

jersey knitted fabric samples were knitted with the same machine settings on a flat knitting machine with a gauge 

of 12. Thereafter, cotton yarns were removed from the fabric structure with sulphuric acid treatment in order to 

produce pure metal knitted fabrics. Inherent of the weft knitting technology, all the fabrics that are investigated in 

this study have conductive metal wires in horizontal direction only (course direction). Test results reveal that, 

while knitted fabrics have high conductivity in the direction of metal wire running (horizontal direction), they have 

lower conductivity in lengthwise (vertical) direction. The cause of the conductivity in vertical direction is the 

contact points’ conductivity. Test results also reveal that copper wires’ contact point resistance were quite lower 

than the stainless steel wires. 
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Abstract 

 

In this study, the parametrical resonance case of a rotating beam is analyzed. In this model, Euler Bernoulli beam 

theory is considered with cantilever beam support conditions. The cross-section of the beam is uniform and does not 

change along the length of the beam. However, the mathematical model of the beam is a partial differential equation 

with variable coefficient because of rotating beam model. In this study, we used the Galerkin method as a numerical 

method. In order to perform parametric resonance analysis, firstly, the multiple time scale method as a perturbation 

technique is applied directly to the mathematical model. In the application of these two methods together, a numerical 

integration method is necessary at the application of solvability conditions. The parametric resonance case is only 

seen when the angular velocity of the system is close to two times of the natural frequency of the beam.  

Keywords:  Rotating Beam, Parametrical Resonance Analysis. 

 

6. INTRODUCTION 

Rotating beams are very important for the design and performance evaluation in several engineering 

applications including rotating machinery, helicopter blades, windmills, robot manipulators and spinning space 

structures because they are required to determine resonant responses and to perform forced vibration analysis.  

This study’s mathematical model is referenced an extension of Ozge Ozdemir Ozgumus, Metin O. Kaya. In 

this model, Euler Bernoulli beam theory (J.N. Reddy and ark,2000) is considered with cantilever beam support 

conditions. The beam is connected to a rigid shaft with a certain diameter and rotates at a constant angular velocity 

in Reference (Ozdemir O. and Kaya M. O, 2006). The angular velocity is time depended in the present study. The 

variation of the angular velocity with time is harmonic. The velocity changes around an average value in harmonic 

form. The cross-section of the beam is uniform and does not change along the length of the beam. However, the 

mathematical model of the beam is a partial differential equation with variable coefficient because of rotating beam 

model. 

In the application of these two methods together, a numerical integration method is necessary at the application 

of solvability conditions. The parametric resonance case is only seen when the angular velocity of the system is close 

to two times of the natural frequency of the beam. This case is analyzed, and numerical results are presented in the 

graphs. 

 

2. EQUATION OF MOTIONS 

The rotating cantilever Euler–Bernoulli beam is demonstrated schematically in Fig.1. 

 
The governing equation of motions for the rotating beam in integrodifferential equation form was 

given by Ozdemir, Kaya (2006) 

 

𝜌𝐴(𝑥)
𝜕2𝑤

𝜕𝑡2
+

𝑑2

𝜕𝑥2
(𝐸(𝑥). 𝐼(𝑥)

𝜕2𝑤

𝜕𝑥2
)
𝜕

𝜕𝑥
(𝑇

𝜕𝑤

𝜕𝑥
) = 0     (1) 
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Figure 51. Uniform Euler Bernoulli beam  

 

Here, the cantilever beam of length L is fixed at point O to a rigid hub with radius a and it is rotating at a constant 

angular velocity. In the right-handed Cartesian co-ordinate system, the x-axis coincides with the neutral axis of 

the beam in the undeflected position, the z-axis is parallel to the axis of rotation (but not coincident) and the y-axis 

lies in the plane of rotation. Therefore, the principal axes of the beam cross-section are parallel to y and z directions, 

respectively. 

 

The following assumptions are made in this study: the cross-section of the beam is uniform, the 

beam material is homogeneous and isotropic, the out-of-plane displacement of the beam is small and 

Coriolis effects are not included. 

 

The centrifugal force, T is given by, 

 

𝑇(𝑥) = ∫ 𝜌𝐴𝛺2
𝐿

𝑥
(𝑟 + 𝑥)𝑑𝑥 =  𝜌𝐴𝛺2𝑟(𝐿 − 𝑥) +

1

2
𝜌𝐴𝛺2(𝐿2 − 𝑥2)  (2) 

 

 

The boundary conditions for a cantilever Euler– Bernoulli beam can be expressed as follows 

 

x (0)=0       x′(0)=0      (3) 

 

x′′ (L)=0      x′′′(L)=0      (4) 

 

A sinusoidal variation of w (x,t) with a circular natural frequency ω is assumed and the 

displacement function is approximated as 

 

 𝑤(𝑥, 𝑡) = 𝑋(𝑥)𝑒𝑖𝜔𝑡       (5) 

 
This equation is substituted Eq. (1), the equation of motion is rewritten as follows  

 

𝐸𝐼𝑋𝑖𝑣  +  2(𝐸𝐼)𝑖𝑋𝑖𝑖𝑖  + ((𝐸𝐼)𝑖𝑖 − 𝑇)𝑋𝑖𝑖  + 𝑇𝑖𝑋𝑖 −𝜔2𝜌𝐴𝑋 = 0 (6) 
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2.2. Dimensionless parameters and beam formulation 

The dimensionless parameters that are used to make comparisons with the studies in open literature can be given 

as follows  

�̃�(𝑡, 𝑥) =
𝑤

𝐿
 ,    �̃� =

𝑥

𝐿
 ,    �̃� = 𝑡√

𝐸𝐼

𝑚𝐿4
    , δ = ( 

𝑟

𝐿
+ 𝑥)   (7) 

 

Dimensionless equation as follows 

 

𝜌𝐴�̃̈� + 𝐸𝐼�̃�𝑖𝑣 − (�̃��̃�𝑖)
′
= 0          (8) 

 

 

𝑇(𝑥) = ∫ (𝛿 + 𝑥)(𝛺0
2 + 2ℇ𝛺0𝛺1 cos 𝜃𝑡)𝑑𝑥

1

𝑥
    (9) 

 

𝑤 .. +𝑤𝑖𝑣 − [(𝛺0
2 + 2ℇ𝛺0𝛺1 cos 𝜃𝑡) ∫ (δ + x)dx𝑤

′]′
1

𝑥
  (10) 

 
 

Here δ is the hub radius parameter, no over hats will be used in the following parts of the paper due 

to ease of display. The dimensionless boundary conditions can be expressed as follows 
 

x (0) =0       x′ (0) = 0      (11) 

 

x′′ (1) =0      x′′′ (1) = 0      (12) 
 

2.3. The Solution Procedure 

Numerical methods are needed to solve the higher order differential equations with variable 

coefficients. In this study, we used the Galerkin method as a numerical method. In order to perform 

parametric resonance analysis, firstly, the multiple time scale method as a perturbation technique is 

applied directly to the mathematical model. In this method, the time is divided into multi scales. After 

application of the perturbation technique, the mathematical models become more than one equation. 

These equations are linear partial differential equations. A numerical method such as finite differences, 

finite elements, Galerkin etc. will be used because of existence of the variable coefficient. 

 

The perturbation technique is a kind of serial solution which is using a small parameter denoted 

with ε (Nayfeh A.H, 1981). According to the power of ε, the mathematical model is separated. At 

minimum order of ε, the equation is a linear partial differential equation. 
 

Time derivatives are 

 
𝜕

𝜕𝑡
= 𝐷0 + ℇ𝐷1 +⋯   

𝜕2

𝜕𝑡2
= 𝐷0

2 + 2ℇ𝐷0𝐷1 +⋯    (13) 

 

𝑤𝑖𝑣 = 𝑤𝑜
𝑖𝑣 + ℇ𝑤1

𝑖𝑣         (14) 

 
Substituting, (13) and (14) into Eq.(10)  the equation of motion and separating terms of different orders, one 

obtain 
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(𝐷0
2 + 2ℇ𝐷0𝐷1)(𝑤𝑜 + ℇ𝑤1) + 𝑤𝑜

𝑖𝑣 + ℇ𝑤1
𝑖𝑣 − [(𝛺0

2 + 2ℇ𝛺0𝛺1 cos 𝜃𝑡) (
1−𝑥

2
) (2 δ + 1 + x)(𝑤𝑜

𝑖 +

ℇ𝑤1
𝑖)]′ = 0             (15) 

 

 𝑂(1) = (𝐷0
2𝑤𝑜 +𝑤𝑜

𝑖𝑣 − (𝛺0
2 ∫𝛿 + 𝑥)𝑑𝑥𝑤𝑜

𝑖)
′
= 0      (16) 

 

𝑂(휀) = (𝐷0
2𝑤1 +𝑤1

𝑖𝑣 − (𝛺0
2
∫𝛿 + 𝑥)𝑑𝑥𝑤1

𝑖)
′
= −2𝐷0𝐷1𝑤𝑜 − 2𝛺0𝛺1 cos 𝜃𝑡(𝑇𝑤𝑜

′)′  (17) 

 

The dynamical solution in perturbation methods 

 

𝑤0 = 𝑋𝑛(𝑥)(𝐴𝑛𝑒
𝑖𝜔𝑇0 + 𝑘. 𝑒)          (18) 

 

−𝑤2𝑋𝑛 + 𝑋𝑛
𝑖𝑣 − (𝑇𝑋𝑛

′ )′ = 0          (19) 

 

Since this equation has variable coefficients, numerical solution is needed. 

 

2.4. Galerkin method 

 

In this chapter is anticipated the difficulties that would arise if a traditional Galerkin method were 

applied to problems that are more complex than those considered. The complexity might be associated 

with an irregular boundary, difficult boundary conditions, or complicated physical processes. Often a 

problem will be characterized by large gradients in a small part of the solution domain and small gradients 

elsewhere. 

 

This is simple beam equation, 

𝑦𝑖𝑣 − 𝜆4𝑦 = 0       (20) 

Solution of this equation as follows    

y=𝑐1 cosh 𝜆𝑥 + 𝑐2 sinh 𝜆𝑥 + 𝑐3 cos 𝜆𝑥 + 𝑐4 sin 𝜆𝑥    (21) 

 

Boundary conditions for cantilever beam and Eq. (21) can be solution, 

 

 

𝑦(0) = 0       𝑦′(0) = 0         (22) 
 

𝑦′′(1) = 0      𝑦′′′(1) = 0        (23) 

 

For the solution is tekan determinant, 

 

Determinant(A)=0  

In that solutions are found four value for ʎ  but in this problem we choose optimal ʎ value. 
 

𝜆1=1.875104069 

𝜆2= 4.694091133 
 

𝑤 = 𝑞1𝑌1 + 𝑞2𝑌2      (24) 
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𝑋𝑛 is find and O (ℇ ) is solved with the multi scale perturbation method. 

The solution of order   is ℇ  

 

−2𝑋𝑛(𝑖𝑤𝑛𝐷1𝐴𝑛𝑒
𝑖𝜔𝑇0 − 𝑖𝑤𝑛𝐷1�̅�𝑛𝑒

−𝑖𝜔𝑇0) − 𝛺0𝛺1(𝐴𝑛𝑒
𝑖𝜔𝑇0 + �̅�𝑛𝑒

−𝑖𝜔𝑇0)(𝑇𝑋𝑛
′ )′(𝑒𝑖Ф𝑇0 + 𝑒−𝑖Ф𝑇0)   (25) 

Ф𝑛 = 2𝑤𝑛 + 𝜎ℇ      (26) 

In this equation 𝜎 is detuning parameter. 

𝑤1 = 𝜑(𝑥, 𝑇)𝑒
𝑖𝜔𝑇0     (27) 

 
Inserting equation (25) into equation (23) and eliminating secular terms, one has 

 

[−𝜔2𝜑 + 𝜑𝑖𝑣 − (𝑇𝜑′)′]𝑒𝑖𝜔𝑛𝑇0 + 𝑘𝑒 =[[−2𝑖𝑤𝑛𝑋𝑛𝐷1𝐴𝑛 − 𝛺0𝛺1(𝑇𝑋𝑛
′ )′�̅�𝑛𝑒

𝜎𝑇1]𝑒𝑖𝜔𝑛𝑇0 + 𝑘. 𝑒 
      (28) 

 

Solvability condition is practiced, 

 

2𝑖𝑤𝑛 ∫  𝑋𝑛𝑋𝑛𝑑𝑥
1

0
𝐷1𝐴𝑛 + 𝛺0𝛺1 ∫𝑋𝑛 (𝑇𝑋𝑛

′ )′𝑑𝑥𝐴𝑛𝑒
𝜎𝑇1 = 0  (29) 

 

∫  𝑋𝑛𝑋𝑛𝑑𝑥
1

0
= 1    normalization is made          (30)      

 

𝐷1𝐴𝑛 + 𝛼𝑛𝑖𝐴̅𝑛𝑒
𝜎𝑇1 = 0     (31) 

Here is  assumed that 𝛼𝑛, 

𝛼𝑛 =
𝛺0𝛺1 ∫𝑋𝑛(𝑇𝑋𝑛

′ )
′
𝑑𝑥

2𝑤𝑛 ∫  𝑋𝑛𝑋𝑛𝑑𝑥
       (32) 

 

𝐴𝑛 =
1

2
𝑎(𝑇1)𝑒

𝑖𝛽𝑇1        (33) 

where ɤ is 

 

ɤ = 𝑃𝑇1 − 2𝛽(𝑇1)       (34) 
all equations are placed Eq.(29). So,  

 

𝑎′ + 𝑖
𝑃−ɤ′

2
+ 𝛼𝑛𝑖𝑎𝑒

𝑖ɤ = 0                   (35) 

 

𝛼′ = 0   , ɤ′ = 0 are assumed for steady state case in Eq.(35) 
 

In this problem is separated reel and imaginary part. So, the problem is solved. 

 
𝑃

2
+ 𝛼𝑛(𝑐𝑜𝑠ɤ + 𝑖 sin ɤ)      (36) 

 

𝑅𝑒: (
𝑃

2
+ 𝛼𝑛 𝑐𝑜𝑠ɤ) = 0      (37) 
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İ𝑚: 𝛼𝑛 𝑠𝑖𝑛ɤ = 0       (38) 

 

(
𝑃

2
)2 + 𝛼𝑛

2 = 0          
𝑃

2
= ±𝛼𝑛     (39) 

 

 

𝑃 = ±2𝛼𝑛         (40) 

 

3. RESULTS  

 

The computer package Maple is used to write a computer code for the expressions obtained using Galerkin method. 

In order to validate the calculated results, comparisons with the studies in open literature are made and related 

graphics are plotted. The effects of the  ratios, natural frequency  and the hub radius parameter, δ, are investigated 

and the calculated results. It can see Table 1. 

The parametric resonance case is only seen when the angular velocity of the system is close to two times 

of the natural frequency of the beam. This case is analyzed, and numerical results are presented in the table. 

 

 

Tablo 1. Angular velocity and radius parameter 

𝜴 𝜹 Reel                            imaginer Reel                             İmaginer 

1 0 3.681673065 5.348729188*10^(-11)*I   

1 1 3.888964975 -7.556053492*10^(-11)*I 22.37513610 -5.917267327*10^(-10)*I 

1 2 4.085670189 -1.427396290*10^(-10)*I 22.5675892 6.772611476*10^(-10)*I 

2 1 4.835455114 -1.166314893*10^(-10)*I 23.36788146 7.052134182*10^(-10)*I 

2 2 5.443777345 2.679292387*10^(-10)*I 24.09723806 -5.125079163*10^(-10)*I 

 

 

4. DISCUSSION 

 

The multiple time scales method, a perturbation method, is used to achieve approximate analytical solutions of 

linear or nonlinear differential equations. The multiple time scales can be applied to solve differential equations in 

two ways. The first one is the direct application in which the method is directly applied to partial differential 

equations. The second one is the discretized application, in which the partial differential equations are first 

discretized by using a numerical method in order to convert them into a set of ordinary differential equations which 

are dependent on only time domain, and finally the method of multiple times scales is applied. The direct 

application has some advantages when compared to the discretized application. Although the direct and discretized 

applications of multiple time scales would be identical for infinite modes, the direct application yields better results 

for finite mode truncations. Furthermore, the direct application is easier and more convenient than the 

discretization application. In this study, it is shown that the direct multiple time scales method can be applied to 

the problems with variable coefficients. For this, it necessary to use extra a numerical method. In this study the 

Galerkin method is used as a numerical method.  
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5. CONCLUSION 

As it can be seen from the results, the nondimensional natural frequency increases the angular velocity. 

The angular velocity of the system is close to two times of the natural frequency of the beam. 

 

REFERENCES 

Ozdemir O., Kaya M.O., 2006, Flap wise Bending Vibration Analysis Of A Rotating Tapered Cantilever 

Bernoulli–Euler Beam By Differential Transform Method. Journal of Sound and Vibration 289:413-420. 

 

C.M. Wang J.N. Reddy K.H. Lee, 2000, Shear Deformable Beams and Plates: Relationships with Classical 

Solutions. Elsevier Science 

 

H. R. OG Z and M. PAKDEMI0RLI0 1999 Journal of Sound and vibration 227, 239}257. Vibrations of an 

axially moving beam with time dependent velocity 

 

Pakdemirli M. A comparison of two perturbation methods for vibrations of systems with 

quadratic and cubic nonlinearities. Mech Res Commun 1994;21(2):203–8. 

 

Pakdermirli M, Boyacı H. Comparison of direct-perturbation methods with discretization-

perturbation methods for non-linear vibrations. Journal of  Sound and Vibrations 1995;186(5):837–45 

 

Nayfeh A.H., 1981, Introduction to Perturbation Technique. New York: Wiley. 

 

C.A.J. Fletcher, 1984, Computational Galerkin Methods, Springer, Berlin, Heidelberg 

 

 

  



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                          2616 

 

 

The Role of Potassium (K+) in Plant Metabolism 

 

Fikret YAŞAR*, Özlem ÜZAL,  Özlem YAŞAR 

 

Van of Yuzuncu Yil University, Faculty of Agriculture, Department of Horticulture, Van, Turkey 

 

e-mail: fyasar@yyu.edu.tr 

Abstract 

The purpose of this review is to compile and present the studies on the effects of potassium (K +) on 

plant metabolism. Potassium (K +) is one of the most important macronutrients in plants. Plants have K 

+ basic role in synthesizing ATP, which is the source of metabolic energy in the reactions of 

photosynthesis, by combining carbon dioxide and water by utilizing the physical energy of the sun. 

Potassium helps with enzyme activity, photosynthesis, transport of plant nutrients and photosynthesis 

products, increases protein coverage, and balances turgor and plant water consumption. Another 

characteristic of potassium is its resistance to cold, disease and pests in plants. It helps transport and 

storage of water and plant nutrients, photosynthesis products. Potassium, which has such an effect on 

plant metabolism, increases the product quality and quantity in plants. 

Key words: Plant, Potassium (K +), Photosynthesis, Carbohydrate, Transport 

 

1. INTRODUCTION 

Potassium is one of the macro elements necessary for living things, found in the early 19th century. The 

symbol K and the atomic number are 19. Potassium is a soft, silver-white colored alkali metal. Potassium 

has physiologically and biochemically important functions in plants. Potassium increases the product 

quality and quantity in plants depending on these functions (Öztaş, 2018). Potassium, which is the 

essential nutrient for fruit formation and development, accelerates plant growth and increases its yield. 

Potassium provides the transport of products obtained as a result of photosynthesis in plant metabolism 

to the regions where it will be useful. Adjusts the water balance. Potassium, together with nitrogen, 

increases the product and is important in regular fruit set and maturation. It is more present in the soil 

than potassium, nitrogen and phosphorus. In plants fed with sufficient potassium, fruit weight increases, 

fingers become larger and the fruit lasts longer in the market, resistance to diseases and pests increases 
(Anonymous, 2018).  

1.1 The effects of potassium (K +) on plant structure 

Potassium in the plant; It has very important functions such as balancing salt-water ratio, increasing 

enzyme activity, regulating stoma movements, increasing photosynthesis rate and increasing resistance 

against diseases (Beringer, 1980). Potassium in plants positively affects the growth and growth of the 

plants while preventing bedtime, increases the resistance to cold, increases the efficiency of nitrogen, 

and also has the activity of enhancing lignification and silification in the plant (Aktaş, 1995). For this 

reason, it can reduce the development and damage of the parasite by increasing the resistance of plants 

against diseases and pests. Some fungal diseases or adverse climatic conditions may cause symptoms 

such as exposure to potassium deficiency. Such symptoms in plants should be determined by plant 

analysis methods whether or not they are caused by these symptoms. Similarly, the amount of K in the 

plant can be said to be caused by elements such as excess N and Ca in the environment.  

1.2 The effects of potassium on enzyme activities 

It was determined that the activity of the enzyme was increased by potassium in plant growth. Similar to 

catalysts, enzymes effect chemical reactions and combine different molecules and chemical reactions. 

Depending on the potassium, the amount of activated enzyme and the corresponding chemical reaction 

rate increases (Lauchli and Pflunger, 1978). The efficacy of K+ in starch synthetase enzyme activity 

mailto:fyasar@yyu.edu.tr
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which performs starch synthesis is very high up to a certain level (Preusser et al., 1981). Potassium plants 

within the structure of the carbohydrate synthesis and transport, amino acid and protein synthesis, 

transpiration regulation, (K deficiency in the plant is increasing the rate of transpiration) rate of 

respiration, (K deficiency, increased plant respiration), as well as vital roles in the event, as well as the 

growth of meristematic tissues within the plant increases the effect of herbal hormones. The activity of 

indole acetic acid, cytokine and gibberellic acid increases in the presence of potassium (Marchner, 1986).  

1.3 The effects of potassium on plant nutrients and photosynthesis 

  K+ plays an important role in the activation of ATP imin az enzyme which plays a role in active 

absorption of plant nutrients. Plants use the physical energy of the sun to combine the carbon dioxide 

and water to form sugars while photosynthesis reactions in the synthesis of the metabolic energy source 

of ATP K+ has the basic task (Tester and Blatt, 1989). K+ plays an important role in the activation of 

ATP da az enzyme which is active in the active absorption of plant nutrients (Öztaş, 2018).  

1.4 Effects of potassium on fruit quality 

Potassium is the most important nutrient that affects the quality of the fruit. The main functions of 

potassium are to play a role in protein synthesis and photosynthesis and to transport the sugars from 

leaves to fruits. A good application of potassium provides the continuation of leaf activity during the 

fruit development and its positive effect reflects this effect to yield by allowing the content of the soluble 

material (more sugar) to be higher at the time of harvest. It is observed that approximately 60-66% of the 

potassium removed by the plant is in the fruit (Çağlayan and Demoğlu, 2005). 

Potassium increases starch synthesis, starch amount in danen, protein scopes of plants, cold resistance, 

maturation and increases the efficiency of nitrogen. It helps transport and storage of water and plant 

nutrients, photosynthesis products. Potassium positively affects root growth, growth, resistance to 

diseases and pests in plants (Kacar, 2005).  

It was found that potassium increased the amount of fruit juice, soluble total solids and vitamin C, while 

decreasing the acidity of the fruit (Bhargava et al., 1993; Koo, 1985). It has been reported that K .un 

plays an important role in increasing the fruit roughness, shell thickness, the color of the fruit color, 

decreasing the level of the fruit and increasing the physical durability of the fruit (Koo, 1985). 

Potassium element in the plant function is catalytic (impressive) and carbohydrate metabolism, nitrogen 

metabolism and protein construction, control and regulation of mineral plant nutrient functioning, 

physiological aspects of various organic acids activation, activation of various enzymes, accelerating the 
development of meristematic tissue and stomata on leaf surfaces (pore (1), it affects many physiological 

functions such as the arrangement of the openings according to the water condition (Güzel, 1982). 

In his study in 2018, Tuğa was evaluated for vermicompost, gidya and leonardit organic materials and 

plant nutrients. According to the results obtained vermicompost applied K curly leaves in the leaves of 

the plant is important, but the relationship with other nutrients is insignificant. It has suggested the use 

of vermicompost from organic fertilizers for the effectiveness of the K element, which has a greater effect 

on the generative growth in plants and causes a decrease in growth in plants in its deficiency. 

Öztaş, (2018) in salt stressed peppers in the application of different doses of K + applied by removing 

the negative effect of salt stress or K + un stress reduction effect in the study of the study, as K + ion 

dose increases in the roots of pepper plants in the roots of K + accumulation of potassium on the contrary 

the highest amount of control K + ion accumulation was determined to be the same amount of control. 

This shows that there is no competition between Na + and K +, but also found that there is serious 

competition in transportation. 

Proper doses of potassium, even under salt stress, provide the ion balance in the cell and thus protect the 

plant from the toxic effect of salt. It also causes an increase in chlorophyll pigments, which are other 

protective factors (Öztaş, 2018). 

1.5 Potassium protection against abiotic stress 
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When plants encounter environmental disturbances, drought, high and low temperatures, herbicide 

applications, nutritional deficiencies, the balance between the production of reactive oxygen species and 

the activity of the antioxidants and their inactivation is impaired and this often results in oxidative 

damage. One of the cell parts where oxidative damage caused by stress factors is most effective is cell 

membranes. ROS lari formed in stressed plants causes peroxidation of membrane lipids and damage to 

the cell membrane (Sreenivasulu et al. 2000, Yasar et al., 2008), so that the resulting ion leakage is also 

determined by the amount of malondialdehyde, which is the product of lipid peroxidation, which is 

oxidative is used as the simplest indicator of damage (Yaşar 2003; Yasar et al., 2006, 2008; 2010; Uzal, 

2017). Oztas (2018), MDA amounts of MDA in plants applied to the amount of MDA increased 

compared to the control, but determined that there are decreases as K + doses increase. There was a 

correlation between the level of MDA and the amount of MDA in the plant, the increase in MDA, the 

decrease in K + dose and the decrease in MDA amount were directly proportional to the increase in K + 

dose. In the study, it was stated that proper doses of potassium could protect the plant from the toxic 

effect of salt by providing ion balance in the cell even under salt stress. 
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Abstract 

In this review, it is presented how light is not only a source of energy on plants but also in the growth, 

development and various metabolic events of plants. Plants produce different responses to the light 

spectrum with photo receptors. Differences in the light spectrum cause different morphogenetic, 

metabolic and photosynthetic responses in each plant species. The change in the hormonal activity of the 

plants depends on the temperature as well as the light intensity. Another important ecological function 

of light in green plants is that it provides the energy necessary for the formation of photosynthesis. Thus, 

the production of organic matter, which is extremely necessary for all living things on earth, occurs. 

Light is an external factor which is absolutely necessary for many plants to grow and develop. Factors 

that play an active role in the growth of the seeds of many plants, the opening of the buds, the growth 

and shaping of various organs of the plants, and the ability to produce the products come to light. Many 

light related factors, such as light intensity, wavelength, are effective on plant growth parameters such 

as the distance between the nodes, plant height, branching shape, leaf width and thickness, wax layers 

on the leaves, and even leaf colors. 

Key Words: Plant, plant morphology, photosynthesis, hormones, light, chlorophyll 

 

1. LIGHT SPECTRUM AND WAVE HEADS 

 

Light is one of the most effective environmental factors in plant production. Light for human eye; While 

forming the visible part of electromagnetic radiation, plants have completely different sensitivity to light 

colors (Karakaş, 2008). It is not only a source of energy on plants, but also in the growth, development 

and various metabolic events of plants (Urbonaviči et al., 2008). Plants produce different responses to 

the light spectrum by their photoreceptors. Differences in the light spectrum cause different 

morphogenetic and photosynthetic responses in each plant species (Urbonavičiündet et al., 2008).  

The light from the sun to earth is composed of different wavelength rays. These are listed as follows. 
1.1. Short wave rays: Wavelengths less than 360 millimicron. These lights, called ultraviolet, cannot be seen. 

Mutations in plants. Prevents color formation and growth in plants, thorny formation causes dwarfism. 

 

1.2. Medium wave rays: Wavelengths between 360-760 millimicron are visible light energy. If the middle wave 

lights are passed through a spectrum, they are divided into different wavelengths. As a result of the color prism of 

the mid-wave rays, the wavelength is the smallest to the largest one: purple, blue, green, yellow, orange, red. The 

effects of the rays of this different color are different. For example: blue light allows plants to grow by length. 

Plant does not live where there is no blue light. Blue light; photosynthesis, phototropism, body elongation and 

seedling growth, stoma control and the nutrient content of the plants are effective (Massa et al., 2008; Kopsell et 

al., 2015). In the absence of red light, development is inhibited, flowering is delayed. Red lights affect plants' 

photosynthesis, plant growth, flowering and nutrient content of plants (Massa et al., 2008; Kopsell et al., 2015). 

Green light has a feature that prevents the development of plants. So the balance between these cold and warm 

colors sets the rhythm of growth and development in plants. 

mailto:fyasar@yyu.edu.tr


International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                          2621 

 

 

1.3. Long wavy rays: Wavelengths greater than 760 mm are unpredictable light. These are called 

Infrared lights. They constitute 55-60% of the solar energy. They supply the heat and heat our world. 

They serve to produce biochemical reactions in plants. 

A large part of the light coming to the earth is absorbed. Within them, visible rays reach to living things. 

The rays used in photosynthesis are blue and yellow rays. Other rays are used directly or indirectly in the 

various physiological activities of the plant. Plants need light, chlorophyll, photosynthesis, conversion 

of inorganic substances to organic substances, shoot, leaves, flowers and fruit formation (Eris, 2007). 

The source of light needed in plant growth is the sun or artificial light (Kim et al., 2004; Ohasi-Kaneko 

et al., 2007). The light from the sun to earth is composed of different wavelength rays. The wavelengths 

of light in the spectrum between about 390 nm and 760 nm are called visible light (Erect 2007). Red-

orange light wavelength (600-700nm) is the longest light in the visible light spectrum (Yang et al., 2012). 

Plants use visible light in the spectrum when photosynthesis is performed (Eris, 2007). The energy of 

photons at visible wavelength from the electromagnetic rays emitted by the sun is used by plants in 

photosynthesis (Zhu et al., 2008). Light is not only a source of energy in plants for photosynthesis, but a 

factor that controls and directs different development processes (Andiç, 1993). Leaf size and biomass 

(Lee, 1988; Lee et al., 1996, 1997, 2000; Stuefer and Huber, 1998; Fisher et al., 2002; Croster et al., 

2003; Griffith and Sultan, 2005 ). The light source of different wavelengths has important effects on plant 

development and physiology. Red-orange light (600-700 nm wavelength) is effective on hypocotyl 

elongation and leaf area increase (Johkan et al., 2012). Each plant species responds differently to the 

light source and light wavelength used according to the characteristics of its species. For example; long 

day conditions in tomato cultivation increase the number of clusters. On the other hand, inadequate light 

condition causes the body to remain thin, decrease in the number of flowers, weakness of the clusters 

and weak root growth (Sevgican, 1999). 

2. FACTORS THAT DETERMINE THE EFFECTS OF LIGHT ON PLANTS 

1. Temperature 

2. Humidity: Soil moisture, air relative humidity. 

3. Air combination of medium, (amount of carbon dioxide and oxygen) 

4. Period of development of plant. 

5.Different hours of the day: The highest light intensity is reached at noon. Cloudiness reduces lighting 

by 30-40%. 
6.Type and type of plant: 

7.The method of finding: On the southern slopes there are 5 times more light than the northern parts 

(Wingler et al., 1998; Weaver and Amasino, 2001). 

3. THE EFFECTS OF LIGHT ON PLANT METABOLIC EVENTS 

The most important ecological function of light is to provide photosynthesis for green plants. Thus, the 

production of organic matter, which is extremely necessary for all living things on earth, occurs. 

Photosynthesis can be summarized with the following formula; 

6CO2 + 12H2O Light energy and chlorophyll C6 H12 O6 + 6H2O + 6O2 

Light has important effects on plant metabolic events. These; 

• It is involved in the formation of chlorophyll cells in leaves. 

• Stoma cells in the leaves provide water loss from the leaves and gas entry into the leaf by light. The 

activity of the stoma cells depends entirely on the light. 

• One effect of light is that it increases transpiration. Transpiration also increases as the light intensity 

increases. The light causes the stomata to open, increasing the permeability of the plasma membranes. 

As long as there is light, the stomas remain open. Tranpiration begins with the sunrise and continues until 

the sunset. 
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• The light acts directly in the photosynthesis event. Thanks to the energy inside the light, carbon dioxide 

is combined with water to form carbohydrates. 

The metabolic products produced by the plants are used by the plant by breaking down with the 

respiratory event which is the opposite of photosynthesis. This event occurs in dark (no light) 

environment. 

• It affects the initiation and speed of some biochemical events within plants. 

• The duration and severity of the light affects the enzyme and hormone activities within the plant. 

• It significantly affects the color formation in leaves and products. Particularly, it provides the 

accumulation of color pigments such as Anthocyanin. 

• There is no absolute need for light during germination of seeds of most plants. Only when the first true 

leaves begin to photosynthesis, light is needed. 

• Some plants require light to activate a number of genes and perform their tasks. Dark or low light 

intensity causes a decrease in the transcription of genes regulated by light as well as the degradation of 

chlorophyll and photosynthetic proteins (Wingler et al., 1998). Light intensity is an important factor 

affecting the regulation of senescence (Weaver and Amasino, 2001). Applying darkness to the 

Arabidopsis plant initiates leaf senescence (Lin and Wu, 2004). 

• Light plays a very important role in nitrate metabolism in plants (Beevers, 1972). The light, which is 

one of the main factors that determine the nitrate content of plants, activates the nitrogenez enzyme and 

reduces the nitrate level in plants by reducing the nitrate to nitrite. Nitrate content in plants is influenced 

by light intensity, photoperiod, and light duration during photoperiod. It has been determined that nitrate 

accumulation (accumulation) has increased in low light conditions such as winter season and nitrate 

content decreases in high light intensities (Cantliffe, 1973). 

The main characteristics of light have significant effects on plants. These; 

Light intensity: The amount of light from the light source at a unit distance to the unit area. His unit is 

luxury. Light intensity of 20000 lux is needed to start photosynthesis. As light intensity increases, the 

rate of photosynthesis increases. The increase in photosynthesis under the influence of light intensity 

continues to a certain point. 

The effect of light intensity on photosynthesis depends mainly on the following factors; 

 Plant species and variety 

 Temperature 

 Relative humidity (relative humidity) 

 The development period of the plant 

 Air composition 

Plants show different reactions according to light intensity. Some plants require a high degree of 

irradiation. These plants are called heliophyta (light-loving) plants. Some plants do not like the high light 

intensity, they love the shadow and semi-dark environment. These plants also called sciophyta shade-

loving plants. These plants (sciophyta) need a very short light intensity to reach the maximum 

photosynthesis rate. In other words, Sciophyta plants need less light intensity for maximal photosynthesis 

than helophyt. Some plants can grow in both environments. These plants are also called mesophyta 

plants(Wingler et al., 1998). 

Light intensity is an important factor affecting the regulation of senescence (Weaver and Amasino, 2001). 

Dark or low light intensity causes a decrease in the transcription of genes regulated by light as well as 

the degradation of chlorophyll and photosynthetic proteins (Wingler et al., 1998). Applying darkness to 

the Arabidopsis plant initiates leaf senescence (Lin and Wu, 2004). 

Exposure Time: Each plant needs to be illuminated for a certain period of time during the day. The 

reaction of plants against the duration of light is called photoperiodism. The orientation reaction of plants 

towards the light source is also called phototropism. 
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3.1. Long-day plants when grown in short-day conditions; 

Vejatative development time is prolonged. Generative activities remain behind. In cases where the 

lighting is insufficient, the artificial light needs to be met by artificial lighting. Number of leaves in plants, 

number of siblings in grass plants increases. The spike output is delayed.  Strong root formation is seen. 

There is a decrease and delay in flowering. Flower bud formation is weakened. Decreases the residence 

time of the flowers on the plant.Causes the deterioration of the colors of flowers and leaves. Prolongation 

breaks. The body becomes skinny and weak. Refinement is delayed. 

Leaves expand. Leaf thickness decreases. The leaf colors turn toward light green. Short-day plants when 

grown under long-day conditions; Ür Leaf settings become smaller. Leaf thickens. Asyon The plant life 

is shortened (vegetation time) (Blom et al., 1995). 

3.2. Short-day plants shorten between the nodes by exposure to more sun (Rosette). 

It accelerates the generative activity of the plant, meaning shortening of flowering time and increasing 

the amount of flowers. There is a decrease in fraternity and leaf formation in grass plants. Root 

development is slowed down (Blom et al., 1995).  

The important effects of light on plant growth have brought about the use of additional light in underwater 

cultivation. In particular, in the winter months when the light intensity decreases, additional illumination 

during the sun has significant effects on plant growth (Decoteau et al., 1988; Blom et al., 1995; Chia and 

Kubota, 2010). The use of LED lights has become widespread in recent years for additional illumination 

before and / or after sunrise (Pinho et al., 2007; Runkle, 2010; Johkan et al., 2010; Johansen et al., 2011; 

Yang et al., 2012). 
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Abstract 

Emissions arising from road traffic is known to one of the major sources contributing to particulate matter (PM) 

mass concentrations in urban environments. Moreover, there are appreciable amount of studies in the literature 

that demonstrated the detrimental effects of these emissions on human health. Though the subject is very important, 

to our best knowledge, there is no study for our country to quantify the PM emissions related with the road traffic 

in urban environments. This study was conducted to understand the contribution of emissons released from road 

traffic to ambient PM levels in one metropolitan city (Ankara) and one relatively smaller city (Bolu) at different 

times in the year of 2017 and 2018, respectively. Two particle sizers were placed inside a car at the back seat, 

which is utilizing gasoline as fuel, and operated during the field study. TSI Scanning Mobility Particle Sizer 

(SMPS) Model 3910 was one of the instruments used to measure particle number concentration between 10 nm 

and 360 nm in 13 different bins. In addition, TSI Optical Particle Sizer (OPS) Model 3330 was used to determine 

the particle size concentration between 0.3 and 10 µm in 17 different bins. Both of these instruments were operated 

in parallel during measurements. Time resolution for data recording was one minute in SMPS while one average 

value for the whole measurement period was obtained with OPS. In addition, the coordinates during the route was 

recorded at constant time intervals (one to two minutes). The windows of the car were kept open during driving 

and speed of the car did not exceed 30 km per hour. The results show that particle number concentrations measured 

in Ankara is significantly higher than that obtained for Bolu, implying the impact of population and traffic 

intensity. 

Keywords: Traffic emissions, PM, SMPS, OPS, Bolu, Ankara 

 

1. INTRODUCTION 

Both developed and developing countries have been suffering from outdoor air pollution, which is a significant 

threat for human health. It has been estimated by the World Health Organization (WHO) that ambient air pollution 

leads to 4.2 million premature deaths worldwide in 2016. These deaths are mainly because of the exposure to 

particulate matter with aerodynamic diameter less than 10 µm (abbreviated as PM10) (WHO, 2016). Recently, fine 

(PM2.5) and ultrafine particles (UFP < 100 nm) have been taking attention due to their negative impacts on health. 

Researchers have revealed that UFP mainly influences pulmonary, cardiovascular and nervous systems (Hoek et 

al., 2010; Du et al., 2016; Heusinkveld et al., 2016; Chen et al., 2016). In addition, it has also revealed in the 

literature that there is a strong correlation between the particle toxicity and its diameter, which implies that particles 

with smaller sizes are more toxic for human health (Donaldson et al., 2001). In addition, UFPs have high surface 

area to mass ratio and very high reactivity, which enable UFPs to absorb organic molecules and reach to target 

organs in the pulmonary system of human (Li et al., 2003; Pagano et al., 1996; Lodovici and Bigagli, 2011). While 

fine particles can be efficiently removed from the atmosphere via wet and dry deposition, particles with 

aerodynamic diameter less than 1 µm (PM1) can stay in the atmosphere for a long period of time, which leads to 

indoor and outdoor pollution (Brauer et al., 1989) and may be long range transported.  

 

Although there is enough evidence in the literature showing the adverse impacts of UFPs, particles within this size 

range has not been taking attention of policy makers. There is enough data on the NOx and PM10 pollutants in the 

traffic stations; however, the information on particle number concentration is scarce. Consequently, the main 

objective of this study is to find the particle number concentration along the main roads of two cities (Bolu and 

Ankara) with different traffic and population density.  
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2. MATERIALS AND METHODS 

This study was performed on the main routes of Ankara and Bolu in December 2017 and May 2018, respectively. 

Two particle sizers were placed inside a car at the back seat, which is utilizing gasoline as fuel, and operated during 

the field study. TSI Scanning Mobility Particle Sizer (SMPS) Model 3910 was one of the instruments used to 

measure particle number concentration between 10 nm and 360 nm in 13 different bins. In addition, TSI Optical 

Particle Sizer (OPS) Model 3330 was used to determine the particle size concentration between 0.3 and 10 µm in 

17 different bins. Both of these instruments were operated in parallel during measurements. Time resolution for 

data recording was one minute in SMPS while one average value for the whole measurement period was obtained 

with OPS. In addition, the coordinates during the route was recorded at constant time intervals (one to two 

minutes). The windows of the car were kept open during driving and speed of the car did not exceed 30 km per 

hour. The spatially resolved particle number concentration data obtained from two cities were mapped by using a 

GIS software in order to highlight the hot spots within the cities of concern. 

 

3. RESULTS  

The particle number concentration of particles with a size range between 10 nm and 10 µm was measured along 

the main roads of Ankara and Bolu. The SMPS data for two cities were depicted in Figure 1. It is clear from Figure 

1 that the total number concentration measured in Ankara is significantly higher than one measured in Bolu 

especially for particles < 100 nm, which can be attributed both to the elevated traffic and population intensity of 

Ankara. The OPS data for the performed measurements were depicted in Figure 2. Similar to SMPS data, Ankara 

has significantly higher particle number concentrations at relatively higher particle sizes. According to 2017 census 

counts, the population living in Ankara reached to about 5.5 million while that for Bolu is 272,000. It can also be 

think that there is linear correlation between the populations in a city with the total number of cars owned. 

Consequently, it is safe to reveal that the trend observed in both Figure 1 and Figure 2 is due to the traffic activity.  
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Figure 2. OPS results for the two cities during the field campaign 

 

The spatial distribution of particle number concentrations were depicted in Figure 3 and  Figure 4 for Ankara and 

Bolu, respectively, for particle number concentrations with a dimater of 100 nm. Significantly higher particle 

number concentration was measured around Keciören district of the city for this particle diameter. In case of Bolu, 

higher particle number concentrations were measured along the D-100 highway, which is connecting Ankara and 

Istanbul and hence, very high traffic counts are recorded at all the times during the day. Once the total particle 

number concentrations were compared, the values obtained for Ankara is two times higher than one recorded for 

Bolu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3. The spatial variation of particle number concentration with a size of 100 nm in Ankara 
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Figure 4. The spatial variation of particle number concentration with a size of 100 nm in Bolu 

 

4. DISCUSSION 

The results presented in this study confirmed that particle number concentrations in the urban atmosphere is 

positively correlated with the population and traffic intensity. Data generated for Ankara is considerably higher 

than what measured for Bolu.  

5. CONCLUSION 

To our best knowledge, this study presents the first results on the particle number concentrations measured along 

the main roads of two cities with contrasting environmental factors. It has been revealed in the study that traffic 

intensity is strongly affecting the particle number concentrations. It is known in the literature that particles with 

diameters <100 nm adversely affecting human health. It has been suggested that city planning should be performed 

in accordance with such measurements to protect human health. Consequently, the findings of this study should 

be used as a reference for environmental policy makers. 
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Abstract 

Isolates obtained from the strains of Dendroctonus micans and Ips typographus in previous studies that are 

determined to be effective as a result of the pathogenicity preliminary tests were used in this study in the 

pathogenicity experiments on D. micans. These isolates identified by using the classical and microbial 

identification system (MIS) were tested in terms of their larvicidal and insecticidal activities on the 2nd and 5th 

instar larvae and adults of D. micans. The first three species that have the most lethal effect on the 2nd and 5th instar 

larvae and adults of D. micans were Salmonella bongori BFK-13 (90%), Photorhabdus luminescens AEK-1 

(90%), and Enterobacter intermedius BFK-11 (88.30%), Kluyvera cryocrescens BEK-4 (80%), Serratia odorifera 

BHK-8 (73%), and Photorhabdus luminescens AEK-1 (62%), and Erwinia chrysanthemi BHK-7 (60%), 

Photorhabdus luminescens AEK-1 (58%), and Enterobacter intermedius BFK-11 (55%), respectively. The 

differences of lethal effects obtained from applications and control group were found statistically significant 

(P<0.05).  

Key words: Dendroctonus micans, Ips typographus, Microflora, Entomopathogenic bacteria, Biological control 

 

1. INTRODUCTION 

Bark beetles (Coleoptera: Scolytidae) are parasitic of woody plants. Two of them, great spruce bark beetle and 

European spruce bark beetle, i.e., Dendroctonus micans and lps typographus, are causing great damage to the 

spruce forests both in Turkey and European countries. It was reported that chemicals were used in the pest control 

but some of the chemicals were limited due to phytotoxic properties (Bejer-Petersen, 1967; Alkan, 1992; Yüksel, 

1997; Oğurlu, 2000). Other control methods include mechanical and biotechnical control in which pheromones 

used especially against Ips typographus (Evans et al., 1984; Alkan, 1989; Alkan, 1991; Serez, 1983; Schlyter, et 

al., 1988; Bakke and Strand, 1981; Zumr, 1991). Unfortunately, these methods did not provide the desired success 

against these insects. 

Despite the knowledge of the destruction of bark beetles in forest trees, the number of researches on microbial 

control with these insects is apparently not enough. There is always a need to discover new pathogenic 

microorganisms with the potential to be used in biological control. Krokene and Solheim (1998) studied the 

microfungi of aggressive and non-aggressive bark beetles. Arbaciauskiene et al., (2006) tested the resistance of 

the bacteria in the body of I. typographus against the myrcene, one of the defensive substances secreted by the 

spruce tree. Cardoza et al., (2006) isolated 4 fungal species (Aspergillus fumigatus, Aspergillus nomius, 

Trichoderma harzianum, and Leptographium abietinum) in the spruce galleries invaded by Dendroctonus 

rufipenis, an endophytic herbivorous, and determined in controlled experiments that among them, Trichoderma 

and Aspergillus have lethal effects on the insects. Moser et al.,(1989) isolated 24 tick species in the body of the 

Ips typographus and found that 3 of them have the potential to be used against Ips typogrophus in biological 

control. Yaman and Radek (2005) reported the existence of a parasitic green alga (Helicosporidium) on D. micans 

for the first time. Studies conducted on the bacterial flora of D. micans and Ips typographus and on the 

pathogenesis of these flora members are also available (Yılmaz et al., 2006; İskender, 2009; İskender and Algur, 

2009 Yaman et al., 2010). 

In this study, it is aimed to reveal the potential of the entomopathogenic strains of body bacterial flora members 

of D. micans and I. typographus in the biological control of the D. micans. 
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2. MATERIAL AND METHOD 

Biological material 

Larva and adults of D. micans were collected from the spruce forests in the area of Kafkasör, Hatilla, Savsat and 

Yusufeli, Artvin province, Turkey, in 2005-2007 years and were obtained from Biological Control Laboratory of 

Artvin Regional Directorate. Adult insects and larvae were brought in sterile boxes to the laboratory. 

In this study, Escherichia fergusonii(AFK-1), Chryseobacterium balustinum(AHK-4),  Paenibacillus 

macquariensis (BHK-1), Erwinia chrysanthemi (BHK-7), Serratia odorifera (BHK-8), Paenibacillus macerans 

(BFK2-1), Stenotrophomonas maltophilia (BFK-3), Enterobacter intermedius (BFK-11), Salmonella bongori 

(BFK-13), Raoultella terrigena (BFK-14), Citrobacter freundii (BFK-18), Serratia grimesii (BEK-1), 

Enterobacter intermedius (BEK3-1), Staphylococcus capitis (BEK3-2), Kluyvera cryocrescens (BEK-4), Proteus 

vulgaris (BEK-6), Photorhabdus luminescens (AEK-1), Photorhabdus luminescens (BIK-1), Kluyvera 

cryocrescens (BIK-2), and Shigella boydii (BIK-5) isolates were used. They were isolated from D. micans and I. 

typographus species in previous studies and were preferred because they had the highest larvicidal activity in the 

preliminary experiments against the 2nd instar D. micans larvae (İskender, 2009; İskender and Algur, 2009). 

Testing of potential biopesticides in laboratory conditions 

First, the mixture of fresh spruce bark and spruce shavings mixture was sterilized in autoclave 2 times and 1-day 

intervals and were used as diet in 100 ml plastic boxes (about 10 g). Meanwhile, bacterial isolates were streaked 

on nutrient agar plates to obtain single colonies for each isolate. The obtained single colonies were inoculated into 

contained 300 ml nutrient broth medium and incubated overnight at 30 °C. After incubation, the bacterial density 

was adjusted to 108 bacteria/ml in the spectrophotometer. Then, this culture (for each isolate) was sprayed on the 

mixture of bark and shaving prepared for testing. 20 healthy larvae (2nd and 5th instar larvae separately) and adults 

were placed in each boxes. The control group was treated with sterile physiological water (SPW) . Mortality was 

recorded every 24 h fourteen days later. All experiments were repeated three times for each bacterium (Ben-Dov 

et al., 1995; Dadaşoğlu, 2007).   

Mortalities were calculated using the ABBOTT formula (Henderson and Tilton, 1955). The results were compared 

between the control and applications as well as between the applications with Duncan’s multiple range tests using 

the SPSS software (Yıldız and Bircan, 1991). 

3. RESULTS 

The effects of the isolates found effective on the 2nd instar larvae, 5th instar larvae, and adults according to 

days 

Effective isolates were tested according to days on 2nd and 5th instar larvae and adult insects, and the results were 

evaluated. According to this, the most effective five species on the 2nd instar larvae were BFK-13, AEK-1, BFK-

11, BHK-8, and BHK-1, on the 5th instar larvae were BEK-4, BHK-8, AEK-1, BFK 2-1, and BFK-11, on adults 

were BHK-7, AEK-1, BFK-11, BFK-13, and BFK-18. The tested species were found to be effective most on the 

second instar larvae and least on adults. In fact, as of the end of 14 th day, 12 isolates (AFK-1, BHK-1, BHK-7, 

BFK-11, BFK-13, BFK-14, BFK-18, AEK-1, BEK-6, BIK-1, BIK-2, and BIK-5) on the 2nd instar larvae, and 5 

isolates (BEK-1, BEK 3-2, BEK-4, BFK 2-1, and AHK-4) on the 5th larvae were found to be more effective. Only 

the BFK-18 isolate killed the adults more than the 5th instar larvae, while the two isolates (BEK-6 and BEK3-1) 

were found to be equally lethal on the 5th instar larvae and adults. The control group was found to be ineffective 

in the first 8 days. It was determined that it was less effective than the experimental groups in the following days 

as well. It was also observed that the organisms tested have shown a rapid increase in mortality after the 4 th day, 

while in general being less effective in the first 4 days. The BEK 3-1 isolate resulted in the death of an equal 

number (9) individuals at the end of 14 days in larvae and adults. 

Mortality percent of 10 species most effective on larvae and adults by the end of 14 days 

Considering the number of dead subjects in the 2nd and 5th instar larvae and adults, the 10 most effective bacterial 

strains from the isolates are determined as AFK-1, BHK-1, BHK-7, BHK-8, BFK-11, BFK-13, BFK-14, BFK-18, 
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AEK-1, and BIK-1 for 2nd instar larvae, BHK-1, BHK-7, BHK-8, BFK2-1, BFK-11, BFK-13, BFK-14, BEK- 4, 

BEK3-2, and AEK-1, for 5th instar larvae, and BHK-1, BHK-7, BHK-8, BFK2-1, BFK-11, BFK-13, BFK-18, 

BEK3-1, BEK-6, and AEK-1 for adults and the larva and adult mortality of these species are summarized in 

Figures 1, 2, and 3. 

                                         

Figure 1.  2nd instar larvae mortality of isolates at the 

end of 14 day period 

                                                

Figure 2.  5th instar larvae mortality of isolates at the 

end of 14 day period 

             

            Figure 3.  Adult mortality of isolates at the end of 14 day period 
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As shown in Figure 1, the maximum mortality of D. micans on the 2nd instar larvae was obtained from Salmonella 

bongori BFK-13 and Photorhabdus luminescens AEK-1 isolates with 90% and the minimum mortality was 

obtained from Raoultella terrigena BFK-14 and Citrobacter freundii BFK-18 isolates with 66.65%. Meanwhile, 

the maximum mortality for 5th instar larvae was obtained from Klunvera cryocrescens with 80% and the minimum 

mortality was obtained from Staphylococcus capitis BEK3-2 with 43% (Figure 2). The three most effective 

species in terms of  mortality on D. micans adults are BHK-7 (60%), AEK-1 (58%), and BFK-11 (55%), 

respectively. In these 10 isolates, the least effective species on adults are BEK-6 (38%), BHK-1 (35%), and BFK 

2-1 (28%) (Figure 3) 

The most effective 20 isolates found as a result of the applications to the 2nd instar larvae, were tested on both 

larvae and adults in three parallels and the percent mortality (%) determined by the end of 14th day were analyzed 

by Duncan’s multiple range tests and shown in Table 1 (Yıldız and Bircan, 1991). As seen in Table 1, the tested 

organisms caused significantly higher percent mortality than the control group (p <0.05). When the experimental 

groups compared to each other, it is seen that there are statistically significant differences in effect percent as well 

(p <0.05). 

Table 1. Statistical evaluation of the effects of test organisms on D. micans larvae  

and adults 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Culture Code Used 

 

 2nd instar larva 

 

5th instar larva 

  

Adult 

 

AFK-1 

BHK-1 

BHK-7 

BHK-8 

BFK2-1 

BFK-3 

BFK-11 

BFK-13 

BFK-14 

BFK-18 

BEK-1 

BEK3-1 

BEK3-2 

BEK-4 

BEK-6 

AEK-1 

AHK-4 

BIK-1 

BIK-2 

BIK-5 

Control 

 

 

16,3f 

18,6g 

18,6g 

18,6g 

10,0d 

7,33bc 

19,6g 

20,0g 

15,3f 

15,3f 

6,66bc 

10,0d 

6,00b 

11,3d 

14,6ef 

20,0g 

7,33bc 

16,0f 

14,6ef 

13,3e 

2,00a 

 

8,00bcd 

14,0ghk 

13,6ghk 

18,6lm 

14,6hk 

5,33ab 

14,3ghk 

13,0gh 

14,0ghk 

8,33bcde 

11,33efg 

7,66bcd 

12,6fgh 

20,0m 

8,33bcde 

16,3kl 

7,33bcd 

10,0def 

6,66ab 

8,00bcd 

4,00a 

 

NT 

10,0de 

15,0h 

11,3efg 

8,66d 

4,33b 

14,0h 

12,0fg 

6,00c 

12,6g 

NT 

11,0ef 

NT 

8,66d 

10,6ef 

14,6h 

NT 

8,66d 

NT 

NT 

3,66a 

The difference between the values indicated in the same letter is not statistically 

significant  (p< 0,05). NT:Not tested. 
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4. DISCUSSION 

4.1. Entomopathogenic strains of microflora and their biocontrol agent potentials 

When the effects of 20 bacterial isolates, which have highest entomopathogenic characteristics, on 2nd and 5th instar 

larvae and adults in this study were evaluated according to the days the following points can be stated. 

1) In some species, death is faster (BHK-7, BHK-8, and AEK-1), whereas in some species it is slower (BIK-5, 

AFK-1, and BEK-1). There is a similar situation in the different insect stages where the same entomopathogen 

is applied. As it is known, the period between the entry of the agent into the host and the appearance of the 

disease symptoms is defined as the “clinical incubation period” according to the epidemiology science. The 

duration of this period will be effective on how the disease will affect the body, and thus, and when the death 

will occur. Ayyıldız (1994) indicates that the clinical incubation period is being long or short (hence the acute 

or chronic course of the disease) depends on the virulence of the pathogen or the resistance of the host. In this 

case, it can be said that the kill time differences observed in the current study may be due to one or both of 

these two reasons. 

2) As the development of the insect progresses, the effect of entomopathogens decreases. This situation is thought 

to be related to the development of the immune system in insects or the activation of resistance mechanisms. 

Because since the first larval period, various immune systems and resistance mechanisms are known to develop 

in insects. For example, pharynx filters not found in larvae develop in adults and constitute a barrier for bacterial 

entry (Li et al., 2005). Again, the flora, which is defending the insect and combatting against its enemies, has 

not yet formed in the larvae and it develops gradually (Behar et al., 2008). 

3) Integument development also creates more complex structures from the first larvae and in adults, and it is 

covered with chitin wall where pathogens cannot easily enter the body (Demirsoy, 1992). The synthesis of anti-

bacterial products such as cecropins, attacins, diptericins, and defensins, which are used in humoral defense in 

insect, increases the production of plasmatocytes and granulosis cells used in cellular defense from larvae to 

adult (Dunn, 1986; Gupta, 1986; Tunaz, 2004). For example, Meister and Richard (1996) found that the change 

of diptericins gene in Drosophila only began in the third larval period. The maximum number of 

entomopathogenic strains used in our study on the 2nd instar larvae and the minimum on the adults was 

evaluated in relation to the development of the above-mentioned defense and resistance mechanisms. 

4) No deaths occurred in the first 8 days for the adult group, 10 days for the fifth instar larvae group, 12 days for 

the control and second instar larvae groups. This shows that our experimental mechanism is working very well. 

Subsequent deaths are related to the fact that these organisms are not able to survive for a long time in the 

culture environment, and the percent mortality were calculated after deducting the dead numbers of the control 

group from the applications. 

4.2. Effective Biocontrol Agents 

To begin with, high larvicidal effect feature of Salmonella bongori has been revealed for the first time in this study 

and no previous research has been found reporting its entomopathogenic characteristics. However, it is known that 

different species belonging to the genus Salmonella are isolated from the intestines of Vespula vulgaris (Mrazek 

et al., 2008) and the mosquito of Anopheles (Dharne et al., 2006). Salmonella is a member of the family 

Enterobacteriaceae and is famous for its production of mixed organic acids by fermenting sugars and forming 

diseases called salmonellosis in humans and some animals. The bacteria belonging to the genus Salmonella are 

also known as motile, Gram-negative, endospore-negative, catalase-positive, oxidase-negative, and gelatin-

hydrolysis-negative rods (Dworkin, 2006). 

According to the results obtained from the present study, Photorhabdus luminescens AEK-1 found to have a lethal 

effect on the 2nd instar larvae by 90%, on the 5th instar larvae by 62%, and on the adults by 58%. P. luminescens 

is a species that was previously isolated from many insects and recorded entomopathogenic properties. This 

species, previously classified in the genus Xenorhabdus, has been reported to be symbiotic with nematodes, and 

nematode-Photorhabdus is a very suitable biocontrol agent that can be used to combat many pests (Gaugler and 

Kaya, 1990; Jackson et al., 1995; Yongyun et al., 2009). According to these researchers, the insecticidal properties 
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of the bacteria kill the insect and form a suitable environment for the nematode living in the insect. It is even stated 

that nematodes of the genus Heterorhabditis may be pathogenic in insects if only these bacteria are found. 

Another species with high entomopathogenic characteristics is Enterobacter intermedius BFK-11 in this study. 

This type has a lethal effect on 2nd instar larvae at 88.30% and on adults at 55%. Various species of Enterobacter 

genus were isolated from insects in previous studies. For example, E. agglomerans and E. taylorae species isolated 

from fat flies (Kadavy et al., 1999), E. cloacae and E. intermedius from Dendroctonus micans (Yılmaz et al., 

2006), Enterobacter sp. from Phlebotomus (Parker et al., 1977), Enterobacter sp. from the fire ant (Li et al., 2005), 

E. cloacae from termite intestine (Husseneder et al., 2007), and E. aerogenes, E.amnigenus, E. cloacae, and E. 

gergoviae from the Lutzomyia longipalpis middle intestine. On the other hand, Enterobacter agglomerans species 

recorded to have entomopathogenic features on Agelastica alni (Sezen et al., 2004), Enterobacter sp on the 

cockchafer  (Sezen and Demirbağ, 2007), and Enterobacter intermedius on the aphid and whiteflies (Dadaşoğlu, 

2007). The research findings in the current study support the results listed above. 

It is stated that Kluyvera cryocrescens, which has 80% lethal effect on the 5th instar larvae in the current research, 

is a soil-based bacteria, but it can be found in the intestinal system in humans and in rumen and intestinal system 

in various animals (Farmer et al., 1981; Li et al., 2005; Liu et al., 2007). These investigators indicate that intestinal 

bacteria provide nutrients by producing amino acids or short-chain fatty acids in carbohydpercent (Tokuda et al., 

2000). It is also stated that bacteria belonging to the genus Kluyvera is isolated from the fire ant (Li et al., 2005) 

and termite intestine are members of Enterobacteriaceae, and are Gram-negative, motile with their peritrichous 

flagella, and oxidase-negative rods (Farmer et al., 1981).  

According to the results of this study, Serratia odorifera BHK-8 species has a lethal effect of 73% on 5th instar 

larvae. Serratia species that have been isolated from water, soil, human, animal, and plants (Grimont and Grimont 

1992) produce chemicals that promote plant growth, have antifungal properties, are able to bind nitrogen, and 

some are insect pathogens (Kalbe et al., 1996; Zhang et al., 1996; Ashelford et al., 2002). A large number of 

Serratia species have been identified in microflora studies of insects. For example, S. grimesii, S. plymuthica, and 

S. marcescens species that were isolated from the corn rootworm (Prischmann et al., 2008), S. grimesii from 

Dendroctonus micans (Yılmaz et al., 2006), Serratia fecaria from Agapeta zoegana larvae (Frederick and Caesar, 

2000), Serratia liquefaciens and S. marcescens from the Lutzomyia longipalpis are the main microflora members. 

On the other hand, Serratia species were used for the control of cockchafer (Klein and Kaya, 1995) and Spodoptera 

exiqua (Yonggyun et al., 2009) and successful results were obtained. Research results of this study agree with the 

findings of the literature summarized above in terms of the fact that both Serratia species are common insect body 

microflora members and some of them have entomopathogenic characteristics. 

Paenibacillus macquariensis BHK-1 is one of the species that have a high insecticidal effect on both larvae and 

adults. As a result of 16S rRNA gene sequence analysis of species belonging to the genus Bacillus, it was divided 

into 6 large groups as Alicyclobacillus, Aneurinibacillus, Brevibacillus, Halobacillus, Paenibacillus, and Bacillus. 

One of the important features of the species belonging to the Paenibacillus is the ability to break down 

macromolecules such as polysaccharide DNA and proteins. It is also stated that species belonging to this genus 

are aerobic or facultative anaerobic, endospore-forming rods, and can break down polymers such as agar, chitin, 

and glucan by means of extracellular enzymes (Enright and Griffin 2005; Jeong-Hwa et al., 2008). Paenibacillus 

species are also known to be an interesting insect pathogenic group. As these bacteria have a mutualistic life with 

nematodes that are insect pathogens, they are entering the body of insects through the nematode to deconstruct 

their body structures and serve it to the nematode. 

According to the results of our study, one of the species with high larvicidal and insecticidal effects is Erwinia 

chrysanthemi BHK-7. It is known that this species is a plant pathogen and causes a wide range of economic losses 

as a cause of “soft rot” disease (Basset et al., 2000). Grenier et al., (2006) in a study tested E. chrysanthemi’s (syn. 

Dickeya dadantii and Pectobacterium chrysanthemi) pathogenicity in the pea aphid, i.e., Acyrtosiphon pisum, and 

reported that they show high virulence. 

According to the results of present study, among the bacteria found in microflora, Salmonella bongori, 

Photorhabdus luminescens, Enterobacter intermedius, Kluyvera cryocrescens, Serratia odorifera, Paenibacillus 

macquariensis, Erwinia chrysanthemi species were found to be high entomopathogenic species on the larvae and 
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adults of D. micans species under laboratory conditions. High larvicidal effect feature of Salmonella bongori has 

been revealed for the first time in this research. However, it cannot be expected that the effective species in 

laboratories and greenhouse conditions will always be effective in natural conditions. Because it is known that 

many species which are effective in laboratory conditions cannot compete in the natural environment (spruce 

forest). Therefore, these species, which are found to be effective according to the results of the research, should 

also be tested under natural conditions. 
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This paper is a part of the Ph.D. thesis of Nurcan ALBAYRAK ISKENDER 
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Özet 

 

Süt sığırları için, gerek yem bitkileri üretiminde gerekse içme ve kullanım amaçlı büyük miktarda su kullanımı 

söz konusudur. Son yıllarda hayvan varlığındaki artış, mera hayvancılığından daha çok barınak yetiştiriciliğinin 

yapılması, yem bitkisi üretimi ve hayvan içme suyu olarak büyük miktarda suya ihtiyaç olduğunu göstermektedir. 

Yine son yıllarda ülke içi göçlerin batıya yönelik oluşu bu bölgede hayvansal üretim yoğunluğunu hızlı bir biçimde 

artırmıştır. Bu bölgeler aynı zamanda, hızlı nüfus artışıyla birlikte sanayi faaliyetlerinin de yoğun yapıldığı 

alanlardır. Dolayısıyla, su kaynakları hem hızlı biçimde tüketilmekte hem de kirletilmektedir. Bursa bölgesinde 

2017 yılı hayvansal üretim verilerine göre 186145 adet büyük baş hayvan varlığı olduğu belirlenmiştir. Son 

yıllarda özellikle, çeşitli hibe ve destek programlarıyla birçok büyük kapasiteli yeni işletme kurulmaktadır. 

Bu çalışmada, farklı kapasitede süt sığırı işletmeleri için yıllık su gereksinimleri belirlenmeye çalışılmıştır. Aynı 

zamanda, özellikle Avrupa Birliği hibe programı (IPARD) kapsamında sıkça uygulanan 120 baş kapasiteli bir süt 

sığırı yetiştiriciliği işletmesinin yıllık su gereksinimi işletme yapıları ve barınak için hesaplanmış, barınak 

içerisinde hayvanın su alım etkinliğini artırabilmek amacıyla suluk şekil ve yerleşim alanları düzenlenmiştir. Buna 

göre, 120 baş kapasiteli bir süt sığırı işletmesinin kış döneminde günlük 20 250 litre, yaz dönemi için ise 36 000 

litre suya gereksinim duyduğu belirlenmiştir. Bu su kaynağının iyi kaliteli kuyu sularından sağlanması, su 

analizlerinin düzenli olarak yaptırılması, hayvanların suya kolaylıkla ve mevsimsel sıcaklıklar dikkate alınarak 

ulaşabilmesi önerilmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Süt sığırı, işletme, su ihtiyacı, Bursa 

 

1. GİRİŞ 

Günümüzde hayvancılık, ülkelerin ekonomisinin vazgeçilmez bir parçası olmuş ve endüstri haline gelmiştir. Süt 

sığırcılığı, temel besin ihtiyacı olan süt ve süt ürünlerinin karşılanması açısından oldukça önemlidir. Süt sığırcılığı 

ülkemizde önemli üretim dallarından birisidir (Ayman, 2014).  

Su canlıların yaşamlarını sürdürebilmeleri için gerekli temel besin maddesidir. Süt sığırlarının vücutlarının 

yaklaşık %56-65’i sudur. Sütün ve gübrenin ise yaklaşık %87-88’i sudur. Süt sığırlarının su tüketimleri diğer 

hayvan türlerine göre daha yüksektir (Yaylak ve Yavuz, 2016).  

Süt sığırcılığında, su tüketimi hayvanların yem tüketimi ve süt verimini doğrudan etkilemektedir. Suyun bu kadar 

önemli olmasına rağmen, hayvanların beslenmesinde en son planda düşünülen besin maddesidir. Hayvancılık 

işletmelerinin planlanmasında, su kalitesi, suyun hayvanlara ulaştırılması ve yemlemeye bağlı su tüketimi gibi 

durumların göz önünde bulundurulması gerekmektedir.  

Süt sığırlarının tüm metabolik süreçlerini karşılamak için yeterli miktarda sürekli temiz içilebilir suya ulaşmaları 

hayvan refahı açısından da oldukça önemlidir. Bazı gelişmiş ülkelerin hayvan refahı uygulamalarında süt 

sığırlarının içme suyu kalitesinin insanların içme suyu kalitesiyle eşdeğer olması durumu söz konusudur. Süt 

sığırlarının içme suyu kalitesinin düşük olması, hayvanların metabolik aktivitelerini doğrudan etkileyerek yem 

tüketimlerini azaltmakta ve buna bağlı olarak da süt verimini olumsuz yönde etkilemektedir (Popescu ve ark., 

2011).  

Bu çalışmada, farklı kapasitede süt sığırı işletmeleri için yıllık su gereksinimleri belirlenmeye çalışılmıştır. Aynı 

zamanda, özellikle Avrupa Birliği hibe programı (IPARD) kapsamında sıkça uygulanan 120 baş kapasiteli bir süt 

sığırı yetiştiriciliği işletmesinin yıllık su gereksinimi işletme yapıları ve barınak için hesaplanmış, barınak 

içerisinde hayvanın su alım etkinliğini artırabilmek amacıyla suluk şekil ve yerleşim alanları düzenlenmiştir.  
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2. MATERYAL VE METOD 

Çalışmada farklı kapasitede işletmelere ait su gereksinimleri hesaplanmıştır. Avrupa Birliği hibe programı 

kapsamında uygulanan ve üst sınırı oluşturan 120 baş kapasiteli bir süt sığırcılığı işletmesi projesinin yıllık su 

tüketim miktarları hesaplanırken işletmenin Bursa ilinde yapılacağı düşünülerek hesaplamalar yapılmıştır.  

Bursa ili Marmara Denizi’nin güney doğusunda 40 boylam ve 28-30 enlem daireler arasında bulunmaktadır. 

Şekil 1’de Bursa ili haritası verilmiştir.  

 

 
Şekil 1. Bursa ili haritası 

 

Bursa bölgesinde, 2018 yılı hayvansal üretim verilerine göre 201288 adet büyükbaş hayvan varlığı olduğu 

belirlenmiştir. TUİK verilerine göre 2006-2017 yılları arası Bursa ili büyükbaş hayvan varlığı Tablo 1’de 

verilmiştir.  

Tablo 1. 2006-2017 yılları arasında Bursa ili Büyükbaş hayvan varlığı 

 

Yıllar Hayvan Sayısı 

2006 131 635 

2007 147 762 

2008 146 319 

2009 148 397 

2010 159 263 

2011 172 099 

2012 188 673 

2013 198 829 

2014 191 955 

2015 195 872 

2016 186 145 

2017 201 288 
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Süt sığırlarının günlük içme suyu gereksinimi, 25 ila 160 litre / gün arasında değişmektedir (Göncü ve diğerleri, 

2008). Farklı yaş gruplarından sığırların günlük içme suyu ihtiyacı Tablo 2’de verilmiştir. 

 
Tablo 2. Süt sığırlarının günlük su gereksinimleri (Cemek ve ark., 2011) 

   Su Tüketimleri (lt /gün) 

Holstein Buzağıları 1 aylık 5-8 

 2 aylık 6-9 

 3 aylık 8-11 

 4 aylık 11-13 

Holstein Düveleri  5 aylık 14-17 

 15-18 22-27 

 18-24 28-36 

Kurudaki İnekler 

(Gebe) 
 26-49 

Jersey İnekleri 13,6 kg/gün süt 49-59 

Holstein İnekleri 23 kg/gün süt 91-102 

Holstein İnekleri 36 kg/gün süt 144-159 

 

Süt sığırlarının su gereksinimleri, ağırlık, gebelik, emzirme, fiziksel aktivite, beslenme şekli, yem tüketimi ve 

çevresel koşullar gibi çeşitli faktörlere bağlı olarak değişmektedir (Schlink ve ark., 2010). 

Çiftliklerde, hayvanların içme suyuna ek olarak suyun diğer tüketim alanları da vardır. Bunlar süt sağım 

ekipmanlarının temizlenmesi, sağım alanının yıkanması, sütün soğutulması ve sıcaklık kontrol işlemlerinde su 

kullanılmaktadır. Çiftliklerde su kullanım alanları ve tüketim miktarları Tablo 3’de detaylı olarak verilmiştir.  

 

Tablo 3. Çiftliklerde kullanım alanlarına göre su tüketimleri (Kaynak: Reinemann ve Springman, 1992; Anonim, 

1998; Midwest Planning Service, 1999) 

Yıkama İşlemi Ortalama Su Kullanımı 

Süt Soğutma Tankı Tank hacminin %5’i 

        Otomatik 190-230 litre/yıkama 

        Manüel 120-160  litre/yıkama 

Süt Boru Hattı 75-125  litre/yıkama 

Süt Kovası 30-40  litre/yıkama 

Çeşitli Ekipman 30  litre/gün 

Sağım Yeri Tabanı 10-20 litre/gün 

Sağım Yeri Tabanı 50-100 litre/yıkama 

3. SONUÇ  

Bursa bölgesi, büyükbaş hayvan varlığı incelendiğinde 2006-2017 yılları arasındaki süreçte yaklaşık 70 000 adet 

artış olduğu görülmektedir. Bursa bölgesinde toplam sığır varlığına bağlı olarak yalnızca içme suyu kullanımı için 

yıllık 6.6 milyon m3 suya ihtiyaç duyulmaktadır. Gün geçtikçe tarım alanlarının, sanayinin ve yerleşim yerlerinin 

gelişimine bağlı olarak azaldığı ve yerüstü ve yer altı içme suyu kaynaklarının kirlendiği ve azaldığı görülmektedir. 

Buna karşın, büyükbaş hayvan sayısındaki artışa paralel olarak içme suyu kullanımında da %56’lık bir artış olduğu 

belirlenmiştir. Bölgede hayvan sayısındaki artışın en önemli kaynağını son dönemde kurulan büyük kapasiteli 

işletmeler oluşturmaktadır. İşletme planlamasında öncelikli olarak yer seçinin doğru yapılması gerektiği, bu 

bağlamda temiz su kaynağına sahip bölgelerin işletme merkezi olarak belirlenmesinin oldukça önemli olduğu 
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belirtilmelidir. Bu nedenle, işletme planlama sürecinde ahır yapısı kadar su tesisatını doğru tasarlanması son derece 

önemlidir. 

Bu çalışma da, 120 baş kapasiteli süt sığırcılığı işletmesinde suyun kullanım şeması su kaynağından temin edilen 

temiz suya göre planlanmıştır. İşletmede temiz suyun kullanım alanları revir, sağımhane, toplama alanı, gübre 

deposu ve hayvanların barındırıldığı barınaktır. İşletmeye  ait su kullanım şeması Şekil 2.de detaylı olarak 

verilmiştir. 

 

Şekil 2. 120 baş kapasiteli bir işletme su kullanımı akış şeması 

Tablo 4. 120 baş kapasiteli bir işletme için su gereksinimi 

Kaynakça 
Soğutma Tankı Olan Plakalı Eşanjörlü Sistem 

Sıcak Hava Soğuk Hava Sıcak Hava Soğuk Hava 

Serbest Duraklı Ahır     

İçme Suyu 13.628 12.265   

Soğutma suyu 13.060    

Doğumhane     

Soğutma   966  

İçme   341 307 

Sağımhane     

Tesisatın yıkanması   369 369 

Tankın yıkanması   56,78 56,78 

Zeminin temizlenmesi   256 256 

Meme başlıklarının temizliği   204 204 

Toplanma Alanı 6813 6813   

Toplam 33501 19078 2192,78 1226,78 

 

Toplam Sıcak Su 35693,78 Toplam Soğuk Su 20304,78 
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İşletmede su gereksinim planlaması yapılırken öncelikli olarak su kaynağının yeri belirlenmeli ve gelen suyun 

debisine ve ihtiyaç olan su miktarına uygun tesisat planlaması yapılarak işletme alanında bulunan bütün yapılara 

suyun iletimi sağlanmalıdır.  

120 baş kapasiteli işletmeye ait yapılarda kullanılan su tüketim miktarları Tablo 4’de detaylı olarak verilmiştir. 

Tabloda, bir işletmenin iklimsel dönemlere bağlı olarak, içme, temizlik ve serinletme amacıyla gereksinim 

duyduğu yıllık su miktarı, soğutma tankı olan ve plakalı eşanjör sistemi kullanım durumuna göre belirlenmiştir. 

Şekil 3’de işletmeye ait örnek bir su tesisat şeması gösterilmiştir. Su tesisatının planlanması yapılırken, barınak 

içinde bulunan her bölmeye su iletiminin sağlanmasına dikkat edilmelidir. Her bölmede barındırılacak hayvan 

sayısına bağlı olarak suluklarda ihtiyaç olacak su miktarı, bölmelerin temizliği ve diğer temizlik işlerinde 

kullanılacak su miktarlarına göz önünde bulundurularak su iletim borularının boyutları belirlenmelidir. Bu 

çalışmada 120 baş kapasiteli bir süt sığırcılığı işletmesine ait su tüketim miktarları hesaplanmıştır. Buna göre 

kaynaktan sağlanan debi ile barınak içerisinde yerleştirilen suluklara suyun iletilmesi sağlanmıştır. Belirlenen 

kapasiteye uygun biçimde tasarlanan ahır taban planına, şekilde görüldüğü gibi su iletim şeması eklenerek örnek 

bir tesisat projesi oluşturulmuştur. Su tesisatında kullanılacak boru çapları ve debi miktarları bu çalışma da 

detaylandırılmamıştır. Ayrı bir hesaplama ile bu çalışma genişletilebilir. Tasarımda ana düşünce, ahır içerisindeki 

süt sığırı ve genç hayvanların yemleme alanlarına yakın noktalarda suya kolaylıkla ulaşımını sağlayabilmektir. Bu 

bağlamda duraklarından yemlenmek üzere yemlik sisteminin bulunduğu alana hareket eden hayvanlar 

beslenmelerini tamamladıktan sonra duraklara dönüşlerinde suluklardan yaralanabileceklerdir.  

 

Şekil 3. 120 baş kapasiteli bir işletme için su tesisat hattının gösterilmesi 

Tasarlanan barınak sistemi serbest duraklı ahır şeklinde olup hayvanların serbestçe ahır içerisinde dolaşımına 

uygun olarak düzenlenmiştir. Barınak  tasarımında, bölgenin iklim koşulları ve Avrupa Birliği Kırsal Kalkınma 

projeleri ve hayvan refahı esasları dikkate alınmıştır. Barınak, iyi bir hava kalitesi sağlayabilmek amacıyla soğuk 
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ahır biçiminde tasarlanmış olup dış ortamın barınak içerisinde de hakim olması sağlanmıştır. Bu nedenle, barınak 

içerisindeki sıcaklık suyun donma sıcaklığına ulaşabileceğinden su iletim borularının ve sulukların suyun 

donmasını önleyecek biçimde düzenlenmesine çalışılmıştır. Ahır içerisinde hayvanların yaş ve süt verimlerine 

göre iki ayrı gruplama yapılmış, her grubun yemliklere geçiş noktalarında hayvanların stres yaşamadan su 

içmelerine özen gösterilmeye çalışılmıştır. Ahır taban düzenlemesinde genç hayvanların, kurudaki ineklerin ve 

doğum bölmesinde bulunan hayvanlarından istedikleri zaman suya ulaşabilmeleri sağlanmıştır. 

4. TARTIŞMA 

Süt sığırcılığında, hayvanların içme suyunun temiz ve kaliteli olması hem hayvan sağlığı açısından hem de kaliteli 

süt verimi açısından oldukça önemlidir. Suyun temiz olmasının yanında hayvanların ihtiyaç duyduğu suyun sürekli 

olarak temin edilmesi gerekmektedir. Yeni bir süt sığırcılığı işletmesinin planlama aşamasında öncelikli olarak 

işletmede yer seçimi çok yönlü olarak iyi yapılmalı ve kullanılacak su kaynağının fiziksel ve kimyasal olarak 

kalitesinin kontrol edilmesi gerekmektedir (Brugger ve Dorsey, 2006). Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre 

aşağıda belirtilen konuların dikkate alınması gerekmektedir. 

 Süt sığırı işletmeleri kayda değer miktarda su kaynağı kullanmaktadır. Bursa bölgesinde toplam sığır 

varlığına bağlı olarak yalnızca içme suyu kullanımı için yıllık 6.6 milyon m3 suya ihtiyaç duyulmaktadır. 

 Su tüketimi 2006-2017 yılları kıyaslandığında % 56 artış göstermiştir. Bu durum hayvan varlığındaki 

artışa göre her geçen yıl su ihtiyacının da bir artış olacağını göstermektedir. 

 İklimsel değişimler su tüketimine doğrudan etkili olmaktadır. 

 İnek konforu optimize edilerek (yani, ahır sıcaklığını düşürerek) içme suyu tasarrufu sağlanabilir. 

 Temizlik için kullanılan suyun bilinçli kullanılması, gerektiğinde yağmur suyunu depolayıp temizlikte 

değerlendirilmesi sağlanmalıdır. 

 Sütün soğutulması için kullanılan suyun yeniden kullanımına özen gösterilmelidir. 
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Özet 

Dünya ve ülkemizdeki nüfus artışı, hayvansal protein kaynaklarına ve buna bağlı olarak hayvansal üretime olan 

gereksinimi gün geçtikçe artırmaktadır. Hayvansal üretim, dünyadaki yoksul insanların gıda güvenliğini sağlamak 

adına önemli bir tarımsal üretim sektörüdür. Ülkemizde hali hazırda hayvansal gıdaların tüketiminin yeterli 

düzeyde olmadığı dikkate alındığında, gelecekte üretimin artırılmasını bir zorunluluk olarak görülmektedir. Ancak 

küresel iklim değişimi, başta bitkisel üretim olmak üzere hayvansal üretimde de büyük sorunlarla 

karşılaşabileceğimizi göstermektedir. Doğal meraların ihtiyaç duyulduğunda kuraklığa bağlı olarak yetersiz 

kalabileceği, su kaynaklarının yıl içerisinde dengesiz dağılımı sonucu istenildiği zaman ulaşabilmesinde 

karşılaşılabilecek sorunlar, hayvan hastalıklarında artış görülebilmesi, sıcaklık değişiminin hayvanlarda stres 

yaratması sonucu verim ve üreme kayıplarına yol açabilecektir.  Gelecek 30 yılda ülke nüfusunun artışı, gıda 

talebini dolayısıyla hayvansal üretimin artışını da tetikleyecektir. Bununla birlikte, yem bitkisi üretim alanlarının 

genişletilme zorunluluğu ve hayvan içme suyu gereksinimdeki artışta mevcut su kaynaklarının iyi korunmasını ve 

geliştirilmesini zorunlu kılmaktadır. Ayrıca hayvansal üretimin, küresel iklim değişiminde etken olan sera 

gazlarının yaklaşık % 14,5’inin kaynağı olduğu düşünülürse, gelecekte çok önemli sorunlara gebe olunduğu 

görülmektedir.   

Türkiye’de 2017 yılı sonu itibariyle 16,1 milyon büyükbaş, 44,3 milyon küçükbaş ve yaklaşık 350 milyon adet 

kanatlı hayvan varlığı bulunmaktadır. Bu çalışmada, gelecek 30 yıl içerisinde ülke nüfus artışı ve dengeli beslenme 

ihtiyacına bağlı olarak yetiştirilmesi gereken hayvan varlığı dikkate alınarak, gereksinim duyulan yem bitkisi 

üretim alanları ve diğer tarımsal faaliyetlerle birlikte sera gazlarının emisyon miktarı belirlenmiş ve küresel iklim 

değişiminin etkileri değerlendirilmiştir.  

Anahtar kelimeler: İklim değişimi, Hayvansal üretim, Sera gazı, Isı stresi 

 

1. GİRİŞ 

Dünya nüfusunun 2050’ye kadar 7.5 milyardan 9.6 milyara ulaşabileceği tahmin edilmektedir (Anonim,2013). Bu 

durum %33’lük bir nüfus artışını göstermekte, bununla birlikte yaşam standartlarındaki yükseliş tarım ürünlerine 

olan talebi aynı dönem için % 70’e ulaştırabilecektir (FAO, 2009). Küresel gıda güvenliği için hayvansal  ürünler 

önemli bir tarımsal ürün arzı sağlamaktadır, çünkü küresel kilokalori tüketiminin % 17'sini ve küresel protein 

tüketiminin % 33'ünü sağlarlar (Rosegrant, 2002). Nüfus ve beslenme gereksinimi gözetildiğinde daha fazla 

bitkisel ve hayvansal üretimin yapılması kaçınılmaz bir durumdur. 

Küresel iklim değişikliği, öncelikle atmosferin ısınmasına neden olan sera gazı (GHG) emisyonlarından 

kaynaklanmaktadır (IPCC, 2013). Hayvancılık sektörü, küresel sera gazı emisyonlarının %14,5'ini oluşturmaktadır 

(Gerber ve ark, 2013) ve buna bağlı olarak, arazi bozulmaları, hava ve su kirliliği ve biyolojik çeşitlilikte azalmalar 

görülebilmektedir (Bellarby ve ark., 2013). İklim değişikliği, aynı zamanda hayvansal üretimi, doğal kaynakları, 

yemlerin miktar ve kalitesini, hayvan hastalıklarını, ısı stresi ve biyoçeşitlilik kaybını etkileyecektir. Hayvancılık 

ürünlerine olan talep, 21. yüzyılın ortasına kadar % 100 oranında artacaktır (Garnett, 2009). 

Hayvan yetiştiriciliğinden kaynaklanan birincil sera gazı emisyonları Karbondioksit (CO2), Metan (CH4) ve 

Diazotmonoksit (N2O)'dur. CH4, antropojenik sera gazı emisyonlarına en fazla katkıyı sağlarken (%44), ardından 

N2O (% 29) ve CO2 (% 27) izlemektedir (Gerber ve ark., 2013). 

Türkiye hızlı nüfus artışı ve gıda talebinin gün geçtikçe büyümesine bağlı olarak hayvansal üretim potansiyelini 

büyütmesi gereken bir ülke konumundadır. Bu çalışmada, Türkiye de  yetiştirilen hayvan sayısı ve hayvansal 

üretim için yem bitkisi gereksinimi dikkate alınarak tarımın ve özelde de hayvansal üretimin küresel iklim 

değişiminde etken olan sera gazlarına CO2, N2O, CH4 katkısı değerlendirilecektir.  
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 2. MATERYAL VE METOD 

Türkiye tarımında hayvansal üretimin önemli bir payı bulunmaktadır. Çalışmaya konu olan büyük ölçekte 

yetiştiriciliği yapılan hayvan tür ve sayıları ile yaklaşık olarak bu hayvanlardan kaynaklanan atık miktarı Tablo1, 

Tablo2 ve Tablo3’te özetlenmiştir (Anonim, 2016). 

 

Tablo1. Büyükbaş hayvan sayıları 

Büyükbaş Manda Sığır Kültür Sığır Melez Sığır Yerli Toplam 

Sayı 134.977 6.385.343 5.733.803 1.874.925 14.129.048 

Atık (ton/yıl) 1.546.462 70.992.812 64.496.346 21.206.091 158.241.712 

 

Tablo2. Küçükbaş hayvan sayıları 

Küçükbaş Keçi Keçi Tiftik Koyun Koyun Merinos Toplam 

Sayı 10.210.338 209.228 29.302.358 2.206.300 41.928.224 

Atık (ton/yıl) 7.708.192 274.926 19.251.649 1.449.539 27.684.306 

 

Tablo3. Kanatlı hayvan sayıları 

Kanatlılar Yumurta 

Tavuğu 

Et Tavuğu Ördek Hindi Kaz Toplam 

Sayı 98.597.340 213.658.294 398.387 2.827.731 850.694 316.332.446 

Atık (ton/yıl) 3.598.803 4.679.117 14.541 103.212 31.050 8.426.723 

 

Çalışmada, hayvan tür ve sayıları Türkiye İstatistik Kurumum (TUİK) 2015 yılı verileri kullanılarak 

değerlendirme yapılmıştır. Burada, küresel ısınmada etken olan sera gazlarının tarımsal etkileri ve özellikle 

hayvansal kaynaklı olanları dikkate alınmıştır. Diğer sektörlerin etkisi toplam sera gazı emisyon değerleriyle 

karşılaştırılmıştır. Hayvan sayısı, atıklar ve tarımsal faaliyetlerin etsine bağlı olarak karbondioksit (CO2), metan 

(CH4), diazotmonoksit (N2O) ve F-gazlarının emisyon kaynakları, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli 

(IPCC) yöntemini kullanılarak hesaplanmıştır (IPCC, 2006).  

3. SONUÇ  

Türkiye gelişen nüfus ve genç birey sayısıyla besin gereksinimi her geçen gün artan bir ülkedir. Buna karşın son 

yıllarda kırsal alandan kentlere olan göç, sanayileşmeyle birlikte tarım alanlarının amaç dışı kullanımı tarım 

potansiyelini düşürücü bir etki yaratmıştır. Yine de, büyük kapasiteli işletmelerin çeşitli desteklerle kurulmasının 

teşvik edilmesiyle birlikte özelikle hayvan sayısı ve dolayısıyla hayvansal üretim miktarında artış olmasını 

sağlamıştır. Hayvanların sindirim sistemi ve atıklarından kaynaklanan sera gazı miktarında da her geçen gün artış 

olduğu görülmektedir. Bu gazlardaki artış küresel ölçekte değerlendirilip, oluşumlarını kısıtlama ve önlemler 

alınması gerektiği son yıllarda yapılan çalışmalarda ortaya konulmuştur.   

Tablo 4’de 1990-2015 yıllarında Türkiye’deki çeşitli kaynaklardan toplam ve tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan 

CO2 emisyonları görülmektedir. CO2 önemli bir sera gazı olup tarımsal kaynağı ağırlıklı olarak hayvan sayısı ile 

ilişkili olup, çeşitli tarımsal üretim faaliyetleri sonucunda açığa çıkabilmektedir. Toplam CO2 emisyonlarının 2015 

yılında %86,1’i enerjiden, %13,7’si endüstriyel işlemler ve ürün kullanımından, %0,2’si ise tarımsal faaliyetler ve 

atıklardan kaynaklandığı belirlenmiştir. 
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CO2 konsantrasyonundaki artış, atmosferde sıcaklığın yükselmesine, yağış rejiminde değişimine yol 

açabilmektedir. Sıcaklık artışı, temel gereksinimler olan kullanılabilir su, üreme ve sağlık gibi canlı hayvan üretimi 

için  kritik faktörlerin çoğunu etkilemektedir. Yem miktarı ve kalitesi, sıcaklık, CO2 ve yağış değişimlerinin 

birleşimine bağlı olarak etkisini göstermektedir. Ayrıca hayvan hastalıkları, sıcaklık ve yağış değişimine göre 

artabilmektedir. 

Tablo4. 1990 – 2015 yılları arası CO2 emisyonları (Bin ton) 

 

Sera gazı 

kaynakları 
Toplam Tarım 

1990 148 194,8 459,9 

1995 181418,6 425,9 

2000 227718,6 617,5 

2005 263940,6 613,2 

2010 322056,8 645 

2011 348003,8 557,5 

2012 355 492,0 639,8 

2013 347 746,5 807,3 

2014 359220,2 787,7 

2015 383 426,7 810,6 

 

Tablo 5’de ise sera gazı emisyonlarının CO2 eşdeğerleri verilmiştir. Buna göre sera gazı emisyon envanteri 

sonuçlarına göre, 2015 yılında toplam sera gazı emisyonu CO2 eşdeğeri olarak 475,1 milyon ton (Mt) olarak 

hesaplamıştır. 2015 yılı emisyonlarında CO2 eşdeğeri olarak en büyük payı %71,6 ile enerji kaynaklı emisyonlar 

alırken, bunu sırasıyla %12,8 ile endüstriyel işlemler ve ürün kullanımı, %12,1 ile tarımsal faaliyetler ve %3,5 ile 

atıklar izlemiştir. Burada Florlu sera gazlarının büyük oranda değişim gösterdiği görülebilmektedir. 

 

 

Tablo5. 1990-2015 yılları arası Sera gazı emisyonları (CO2 eşdeğeri) (Milyon ton) 

 

Yıl 

 

Toplam 

 

CO2 CH4 N2O F Gazları 

 
1990 214,0 148,2 41,2 23,8 0,7 

1995 246,6 181,4 41,2 23,3 0,6 

2000 296,5 227,7 42,3 25,1 1,4 

2005 337,2 263,9 44,4 26,3 2,6 

2010 406,8 322,1 51,2 28,8 4,7 

2011 436,4 348,0 53,4 29,7 5,2 

2012 448,9 355,5 56,8 30,7 5,9 

2013 442,2 347,7 55,6 32,8 6,1 

2014 455,6 359,2 56,8 32,7 6,8 
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2015 475,1 383,4 51,4 33,3 6,9 

 

CO2 eşdeğeri olarak 2015 yılı toplam sera gazı emisyonu 1990 yılına göre %122 artış göstermiştir. 1990 yılında 

kişi başı CO2 eşdeğer emisyonu 3,88 ton/kişi olarak hesaplanırken, bu değer 2015 yılında 6,07 ton/kişi olarak 

hesaplanmıştır. Görüldüğü gibi geçen sürede iki katına yakın bir artış kaydedilmiştir. 

 

Tablo 6’da 1990 – 2015 yılları arası CH4 emisyonları verilmiştir. CH4 gazı küresel ısınma da son derece etken olan 

bir sera gazıdır. CH4 emisyonlarının %59,3’ü tarımsal faaliyetlerden, %28,8'i atıktan, %11,8’i enerjiden, % 0,1’i 

ise endüstriyel işlemler ve ürün kullanımından kaynaklandığı görülmektedir. Burada tarımsal faaliyetlerin önemli 

oranda oluşu bu gazın önemini daha da ortaya çıkarmaktadır. Bu gaz, ruminant hayvanlar başta olmak üzere 

gübrenin depolanması ve bununla ilişki faaliyetler sonucu ortaya çıkmaktadır. Merada depolanan gübrelerde az 

miktarda da olsa metan emisyonunun gerçekleştiği görülmektedir. CH4’nın atmosferde ısı yakalama kapasitesi, 

CO2’e göre 21 kat daha fazla olup, diğer gazlara göre ise ömrü daha kısadır. Toplam CH4 emisyonunun %30’unu 

doğal kaynaklar oluştururken, %70’ini insan kaynaklı faaliyetler oluşturmaktadır. CH4 kömür, doğal gaz ve petrol 

üretimi ve taşınması sırasında atmosfere dahil olmaktadır  (Sherlock ve ark., 2002).  

 

Tablo6. 1990 – 2015 yılları arası CH4 emisyonları (Bin ton) 

 

Sera gazı 

kaynakları 1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Toplam 1650 1649 1692 1775 2049 2137 2271 2223 2273,3 2057,6 

Enerji 264,4 235,2 304,7 284,2 440,9 443,3 461 425,7 470,4 241,5 

Yakıt yanması 139,2 133,7 121,8 113,2 175,5 149,4 150,8 148,5 124,2 82,4 

Tarım 1000 981,8 872,5 881,5 951,6 1027 1160,8 1216,6 1227,5 1220,4 

Enterik 

fermentasyon 
892,6 868,2 765 786,5 836,5 912,3 1029,6 1074,0 1083,8 1 075,5 

Gübre yönetimi 94,1 101 93,3 78,4 98,8 98,1 113,5 124,7 127,1 126,4 

Pirinç ekimi 3,7 3,4 4 5,9 6,8 6,9 8,3 7,6 7,6 8 

Tarımsal 

artıkların açıkta 

yakılması 

9,7 9,1 10,2 10,7 9,4 10,2 9,4 10,2 8,9 10,5 

Atık 383,9 430,8 512,7 607,8 654,4 664,8 647,4 579,3 573,9 593,5 

Atık depolama 

sahaları 
269,2 306,1 388,5 483,4 534,3 545,8 528,6 472,9 475,7 498,2 

Kompostlama 0,4 0,4 0,5 0,7 0,5 0,7 0,6 0,4 0,4 0,4 

Atıkların açıkta 

yakılması 
2,7 2,6 2,2 1,2 0,9 0,8 0,7 0,4 0 0 

Atıksu arıtımı ve 

deşarjı 
111,6 121,7 121,4 122,5 118,6 117,6 117,6 105,7 97,8 94,8 

 

 

Tablo 7’de 1990 – 2015 yılları arası N2O emisyonları verilmiştir. N2O emisyonlarının %78,4’ü tarımsal 

faaliyetlerden, %11,2’si enerjiden, %6,1’i atıktan, %4,3’ü ise endüstriyel işlemler ve ürün kullanımından 

kaynaklanmaktadır. Bitkisel üretim ve hayvan yemi üretmek amacıyla azotlu gübrelerin kullanımı bu gazı 
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atmosferdeki artışında önemli derecede etken olmaktadır. Ayrıca gübrenin depolarda uzun süre bekletilmesi ve 

meralarda otlatılan hayvanlar bu gazın oluşumunda etkili olmaktadır. 

 

Küresel olarak N2O sonucu ortaya çıkan emisyonun %70’i hayvansal ve bitkisel üretimden, bunun da %65’i 

hayvansal üretimden kaynaklanmaktadır (Görgülü ve ark., 2009).  

 

 

 

Tablo7. 1990 – 2015 yılları arası N2O emisyonları (Bin ton) 

 

Sera gazı kaynakları  

 
1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Toplam 80,0 78,2 84,2 88,1 96,6 99,8 103,1 109,9 109,9 111,7 

Tarım 65,0 61,7 67,4 69,4 71,6 73,5 80,9 87,2 86,4 87,6 

Gübre yönetimi 5,9 6,4 6,4 7,3 8,0 8,7 9,8 10,3 10,5 10,6 

Tarımsal topraklar 58,8 55,1 60,7 61,8 63,4 64,6 70,8 76,6 75,7 76,8 

Tarımsal artıkların 

açıkta yakılması 
0,3 0,2 0,3 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 0,2 0,3 

Atık 4,9 5,3 5,5 5,8 6,2 6,3 6,6 6,7 6,8 6,8 

Kompostlama 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Atıkların açıkta yakılması 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Atık su arıtımı ve deşarjı 4,9 5,3 5,5 5,7 6,1 6,3 6,5 6,6 6,7 6,8 

 

4. TARTIŞMA 

Küresel ısınmanın ülkelerin geleceğinde önemli yıkımlara yol açabileceği artık bilinen bir gerçektir. Küresel 

ısınmada etken olan sera gazlarının büyük bölümü tarımsal faaliyetler sonucunda gerçekleşmektedir. Bu 

çalışmada, Türkiye’nin toplam ve tarımsal kaynaklı sera gazlarının oluşumu ve özelikle hayvansal üretim 

sonucundaki etkileri değerlendirilmeye çalışılmıştır. Hayvan sayısındaki artış, yem bitkisi üretim alanlarının 

büyütülme zorunlulukları, bu gazların atmosfere salınan değerlerini son yıllarda oldukça fazla artırmıştır. Tarım 

kaynaklı sera gazı emisyonlarda,  N2O diğer kaynaklara oranla önemli bir fazlalık gösterdiğinden birinci sırada 

yer almaktadır. CH4 emisyonları da önemli derecede farklılık yaratıp Türkiye katkısı olarak % 50’nin üzerinde bir 

oranla etkili görülmektedir.  CO2 emisyonları içerisinde tarımsal faaliyetler ve özelde de hayvansal üretimin 

önemli bir yer içerisinde bulunmadığı belirlenmiştir. Hayvan sayısındaki artışa bağlı olarak her ne kadar  yıllara 

göre artış gösterse de, biyolojik sistem içerisinde bitkilerin bu gazı kullanımı etkisini azaltmaktadır. Bununla 

birlikte CH4 birincil olarak sera gazı etkisi yaratırken, CO2 etkisi ikinci derece önem taşımaktadır. Sera gazları 

atmosfer sıcaklığında artış göstermesinden dolayı hayvanların ısı stresi yaşaması ve buna bağlı olarak verimlerinde 

azalmalara yol açabilmektedir. Bu gözlem ve değerlendirmelere bağlı olarak sera gazı emisyonlarının azaltılması 

yönelik tedbirlerin alınması kaçınılmazdır. 

Tarım sektörünün küresel ısınmadaki payını azaltmak amacıyla bir takım tedbirlerin ivedi biçimde alınması 

gerekmektedir. Bu önlemler şu şekilde sıralanabilir; 

 Hayvan besleme ve gübre yönetimi konularında yapılacak iyileştirmeler ile emisyon düzeylerini 

azaltabilmek mümkün olabilmektedir. Hayvan yemlerin verimli kullanılması ve yem katkı maddelerinin 

uygulanması, yoğun besi yemi uygulamaları, bazı yağlar veya yağ çekirdeklerinin besine eklenmesi, 
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otlatma koşullarının iyileştirilmesi, protein alımının düzenlenmesi, özel katkı maddeleri ve probiyotiklerin 

kullanımı sağlanabilir. 

 Hayvan barınaklarında oluşan ve atmosfere salımı gerçekleşen gazlar kontrol altına alınabilir. Bu amaçla 

çeşitli filtreleme yöntemleri uygulanabilir. Ayrıca büyük kapasiteli işletmelerde biyogaz veya kompost 

tesisleri kurularak özellikle CH4 gazı kontrol altına alınabilir. 

 Daha az toprak besin maddesi isteyen bitkiler yetiştirilebilir. Hayvan gübresinin araziye atılmasında 

enjeksiyon sistemi uygulanarak özellikle Azotlu bileşiklerin atmosfere salımı azaltılabilir. Toprağın 

karbon tutum kapasitesinin arttırılması ve mineral gübre tüketiminin azaltılması ile sağlanabilir. Yoğun 

toprak işlemeyi gerektiren tarımsal faaliyetler azaltılabilir.  
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Abstract 

Applications of quality indices for the water bodies are useful tools for the overall estimation of water quality 

because of different water quality parameters may indicate different water quality classes. This study was aimed 

to calculate a water quality index (WQI of Ramakrishnaiah et al. 2009) for the estimation of Lake Abant’s current 

quality status.  

The samples were taken from five stations between April and December 2015. Among all, nine water quality 

parameters were used to calculate the Water Quality Index. Some parameters were measured in situ such as water 

temperature, dissolved oxygen, oxygen saturation, pH, conductivity. The concentrations of ammonia, nitrate, 

orthophosphate and total phosphorus were analyzed by spectrophotometrically.  

The physicochemical status of Lake Abant was determined as Class I according to Surface Water Quality 

Directive. The average value of WQI was calculated as 69.46±20.74 and water quality of Lake Abant was 

estimated as good in research period. But seasonal changes of WQI were also determined. The computed WQI 

ranged from 52.14 (summer) to 105.07 (autumn). Therefore, the quality status of lake changed between good and 

poor according to seasons.  

 

Keywords: Water quality index, physicochemical parameters, Water quality, Lake Abant  

 

 

1. INTRODUCTION 

The water quality is a very sensitive and important issue for aquatic ecosystems and human health. Also, with an 

increased understanding of the importance water quality to aquatic ecosystems, there is a major need to assess 

surface water quality (Ouyang 2005; Boyacioglu 2010). Water quality is defined in terms of its physicochemical, 

and biological parameters and is crucial for various purposes such as drinking water, agriculture, aquaculture, 

recreational, and industrial uses etc. (Sargaonkar and Deshpande 2003; Khan et al. 2003; Şener et al. 2017).  

The water quality index basically consists of a simpler expression of more or less complex physicochemical water 

quality measurements. Different organizations involved in water resources control have used a regular form of 

physicochemical indices for water quality estimate.  

This study was aimed to calculate the water quality index (WQI) according to physicochemical parameters for the 

estimation of Lake Abant’s current quality status.    

 

2. MATERIAL and METHODS 

The Lake Abant is located in the Western Black Sea Basin. The lake is in between Bolu and Mudurnu, in the 

Northwest of Turkey. The topography of the catchment consists of steep forest-covered mountains and hills in the 

north and east. The samples were collected seasonally from five littoral stations around Lake Abant between April 

2015 and December 2015 (Figure 1).  
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Figure 1. Study area 

 

In research period, some physicochemical parameters were measured in situ such as water temperature, dissolved 

oxygen, oxygen saturation, pH and conductivity. The concentrations of ammonia, nitrate, orthophosphate and total 

phosphorus were analyzed by spectrophotometrically. These nine water quality parameters were used to calculate 

Water Quality Index.  

 

The WQI were calculated according to the formulae of Ramakrishnaiah et al. (2009). The WQI values was 

classified as <50 = Excellent; 50 - 100 = Good; 100 - 200 = Poor; 200 – 300 = Very poor; >300 = Unsuitable 

(Ramakrishnaiah et al. 2009; Alobaidy et al 2010).  

 

 

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

The mean values of some physicochemical water quality parameters of the Lake Abant are given in Table 1. The 

average values for water temperature were determined as 11.47oC, for pH as 7.98, for conductivity as 269.66 

μS/cm, for dissolved oxygen as 9.11 mg/l, for oxygen saturation as 84.61%, for ammonium as 0.0468 mg/l, for 

nitrate as 0.0292 mg/l, for total phosphorus as 0.0267 mg/l and for orthophosphate as 0.00295 mg/l.  

The physicochemical status of Lake Abant was determined as Class I according to Surface Water Quality Directive 

(Table 1).  

 

Table 1. Physicochemical parameters of the annual mean values, and water quality classes according to Surface 

Water Quality Directive (YSKY 2012) 

Parameters St1 St2 St3 St4 St5 Average I II III IV 

Water Temperature  oC 11.23 11.34 11.46 11.45 11.86 11,47 ≤ 25 ≤ 25 ≤ 30 > 30 

pH  - 8.01 8.17 7.86 7.94 7.92 7,98 6.0-9.0 6.0-9.0 6.0-9.0 6.0-9.0 

Conductivity  μS/cm 269.51 269.40 269.88 270.26 269.25 269,66 < 400 1000 3000 > 3000 

Dissolved Oxygen  mg/l 9.22 9.28 8.74 9.08 9.23 9,11 > 8 6-4 4-3 < 3 

Oxygen saturation % 83.74 84.41 85.11 86.69 83.11 84,61 >90 90-70 70-40 < 40 

Ammonium   mg/l 0.0573 0.0397 0.0439 0.0442 0.0489 0.0468 < 0.2 0.2-1 1-2 > 2 

Nitrate  mg/l 0.0418 0.0220 0.0315 0.0245 0.0260 0.0292 < 5 5-10 10-20 > 20 

Total Phosphorus  mg/l 0.0257 0.0259 0.0308 0.0248 0.0263 0.0267 <0.08 0.08-0.2 0.2-0.8 >0.8 

Orthophosphate  mg/l 0.0028 0.0028 0.0032 0.0028 0.0028 0.00295 <0.05 0.05-0.16 0.16-0.65 >0.65 

 

The WQI index was calculated at five stations on Lake Abant based on observed water quality values. The average 

value of WQI was calculated as 69.46±20.74 and water quality of Lake Abant was estimated as good (Table 2). 
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The seasonal changes of WQI were also determined. The computed WQI ranged from 52.14 (summer) to 105.07 

(autumn). Therefore, the quality status of lake changed between good and poor according to seasons (Figure 2).  

 

 

Figure 2. The variations of WQI by sampling stations in Lake Abant 

 

Different factors affect the water quality in the coastal area of the lakes. In this study, some physicochemical 

parameters of water in Lake Abant collected from 5 littoral stations used to calculate the “Water Quality Index” 

(WQI). Results revealed that the overall quality of the surface water belonged to the “good” class. Physicochemical 

parameters were also evaluated together with biological parameters, such as phytoplankton and diatoms in Lake 

Abant (Çoşkun 2017). Finally, the poor water quality of lake in autumn pointed out an impact by anthropogenic 

uses, and priority should be given to minimize this pollution source to maintain or improve better water quality.  

 

Table 2. Calculated WQI values according to the physicochemical parameters and stations in Lake Abant 

Parameters RW 
Qi SIi 

St1 St2 St3 St4 St5 St1 St2 St3 St4 St5 

Water Temperature  0.04 44.90 45.35 45.85 45.80 47.45 1.80 1.81 1.83 1.83 1.90 

pH  0.04 94.26 96.12 92.50 93.35 93.12 3.77 3.84 3.70 3.73 3.72 

Conductivity  0.12 67.38 67.35 67.47 67.57 67.31 8.09 8.08 8.10 8.11 8.08 

Dissolved Oxygen  0.12 115.23 116.0 109.30 113.53 115.38 13.83 13.92 13.12 13.62 13.85 

Oxygen saturation 0.08 93.04 93.79 94.57 96.32 92.35 7.44 7.50 7.57 7.71 7.39 

Ammonium  0.16 28.63 19.87 21.93 22.11 24.47 4.58 3.18 3.51 3.54 3.91 

Nitrate  0.12 0.84 0.44 0.63 0.49 0.52 0.10 0.05 0.08 0.06 0.06 

Total Phosphorus  0.16 128.52 129.43 153.86 123.75 131.48 20.56 20.71 24.62 19.80 21.04 

Orthophosphate  0.16 57.52 57.81 64.98 57.08 57.30 9.20 9.25 10.40 9.13 9.17 

Total 1.00 
 WQI Results (±StD) 

69.37 

±24.06 

68.36 

±23.31 

72.91 

±24.79 

67.53 

±22.12 

69.11 

±22.75 

Average WQI 69.46±20.74 

ACKNOWLEDGEMENTS 

This study was supported by Ankara University BAP (Project no: 16H0759001).  

 

0.0

10.0

20.0

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

100.0

110.0

St1 St2 St3 St4 St5

W
Q

I 

Stations 

Spring

Summer

Autumn

Winter



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                          2653 

 

 

REFERENCES 

Alobaidy, A. H. M. J., Abid, H. S. and Maulood, B. K. 2010. Application of water quality index for assessment of 

Dokan lake ecosystem, Iraq. Journal of Water Resource and Protection, 2(09): 792-798. doi: 

http://dx.doi.org/10.4236/jwarp.2010.29093.  

Boyacioglu, H. 2010. Utilization of the water quality index method as a classification tool. Environmental 

Monitoring and Assessment. 167(1-4): 115-124. 

Coşkun, T. 2017. Abant Gölü’nde Ekolojik Durumun Tahmininde Fitoplankton ve Epifitik Diyatome 

Topluluklarının Kullanılması. Ankara Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi, Ankara. 

Khan, F., Husain, T. and Lumb, A. 2003. Water quality evaluation and trend analysis in selected watersheds of the 

Atlantic Region of Canada. Environmental Monitoring and Assessment. 88: 221–242. 

Ouyang, Y. 2005. Evaluation of river water quality monitoring stations by principal component analysis. Water 

Res, 39: 2621 –2635. 

Ramakrishnaiah, C. R., Sadashivaiah, C. and Ranganna, G. 2009. Assessment of water quality index for the 

groundwater in Tumkur Taluk, Karnataka State, India. Journal of Chemistry, 6(2): 523-530. doi: 

http://dx.doi.org/10.1155/2009/757424.  

Sargaonkar, A. and Deshpande, V. 2003. Development of an overall index of pollution for surface water based on 

a general classification scheme in Indian context. Environmental Monitoring and Assessment. 89: 43–67.   

Şener, Ş., Şener, E. and Davraz, A. 2017. Evaluation of water quality using water quality index (WQI) method 

and GIS in Aksu River (SW-Turkey). Science of the Total Environment. 584: 131-144. 

YSKY, 2012. Surface Water Quality Directive, Ministry of Forestry and Water Affairs of Turkey. 

 

  



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                          2654 

 

 

Dynamic Behavior of Viscoelastic Euler Bernoulli Beam 

  

Betül Çelik 1*, B. Gültekin Sınır2  

 
*1Engineering faculty, Department of  Civil Engineering, Manisa, Celal Bayar University, Turkey. 

 

* betul.celik@cbu.edu.tr 

 

Abstract 

In this study, the mathematical model of viscoelastic Euler Bernoulli Beam theory is obtained from the theory of 

elasticity. Two-dimensional dynamic equilibrium equations are written in this theory. These equilibrium equations 

depend on stress and displacement acceleration. These dynamical equilibrium equations are integrated in section 

domains and then the equations are rewritten in forces forms such as moment, axial force and shear force. The 

normal force and moment depend on the beam deflections. It is assumed that the material is homogeneous and 

viscoelastic in order to transform the normal force and moment equations in terms of displacement. At the end, 

the unknowns in the equilibrium equations are the beam deflections in transverse and axial directions. Kelvin-

Voigt model is chosen as viscoelastic model. Thus, equations of motion with 2 unknowns are obtained for linear 

case.  

Keywords: Viscoelastic Euler Bernoulli beam, Dynamic Analysis 

1. INTRODUCTION 

 

 

Figure.1. Schematic demonstration of Euler-Bernoulli beam kinematics 

 

 General beam theories are one-dimensional mathematical models for structures. Beam theories are utilized to 

model structures, such as , aircraft wings, aviation, wind-turbine, propeller blades, prop-fan blades, wind-turbine 

blades, links of slider-crank mechanisms, slender space structures, arm-type positioning mechanisms of magnetic 

disk drives, and robot helicopter rotor blades manipulators concentrated loads are also utilized in experimental 

characterization of materials.  
Euler Bernoulli Theory also known as engineering beam theory or classical beam theory. Although other advanced 

methods have been developed, the Euler-Bernoulli beam theory is still widely used because of its simplicity. Euler–

Bernoulli beam theory is a ordinary method to calculate bending of beams when a load is applied This applies to 

small deflections of a beam without considering effects of shear deformations. With this theory the load bearing 

and collapse characteristics of the beams are calculated.  
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Various materials, as polymers and concrete, perform important viscoelastic behavior, which must be properly 

incorporated into numerical formulations to increase the quality of structural designs. In this study is considered 

viscoelastic Kelvin Voight model. In the nineteenth century, physicists Kelvin researched and conducted an 

experiment with rubbers and recovery of glasses, metals, and creep. In the late twentieth century, synthetic 

polymers viscoelasticity was further examined were engineered and used in a variety of applications. In this study, 

the beam sections remain beam assumption is illustrated in Figure 1. It assumes that any section of a beam uniform 

homogenous, that was a flat plane before the beam deforms will remain a flat plane after the beam deforms. Shear 

stresses in beams may become large relative, but this is neglected, in Euler Bernoulli beam theory. This paper is 

to present a unified for analyzing Euler Bernoulli beam with the constant inertia, uniform section, homogeny 

materials. Euler Bernoulli beam theory has dimensional dynamic equation. This equation of motion has been 

solved by analytically. 

 

2. EQUATION OF MOTION 

The beam length specifies by L, and cross section be rectangle of depth h and width b. Cartesian coordinates are 

chosen such that the x-axis is directed in the axial direction at the midplane, z axis is directed upwards. The effect 

of shear deformations in the Euler-Bernoulli beam theory is neglected.  

 

u(x, z, t) = u0(x, t) + z𝜃𝑥        (1) 

uy = 0         (2) 

uz = w(x, t)        (3) 
 

where u0(x, t) is the longitudial displacement at the midplane, w is the displacement and 𝜃𝑥 is the rotation of the 

cross section at the midplane. 

 

According to classic beam theory should be ux ≪ uz. So derivations of ux are neglected. As aresult, the normal 

strain ℇxx and shear strain  γxz = 0 can be expressed. 

 

To obtain the mathematical model of viscoelastic Euler Bernoulli Beam, firstly we find the strains. For 

this,𝜃𝑥 = −𝑑𝑤 𝑑𝑥⁄   is inserted  Eq(4), (5), (6). 
 

ℇxx =
1

2
(
∂ux

∂x
+
∂ux

∂x
) =

∂u0

∂x
− z

∂2w

∂x2
      (4) 

 

ℇxz =
1

2
(
∂ux

∂z
+
∂uz

∂x
) =

1

2
(−

∂w

∂x
+
∂w

∂x
) = 0     (5) 

 

ℇzz =
1

2
(
∂uz

∂z
+
∂uz

∂z
) = 0                                                                              (6) 

As a result, the normal strain can be expressed in Eq.(8) 

 

ℇxx =
∂u0

∂x
− z

∂2w

∂x2
        (7) 

 

The dynamic equilibrium equations are employed  for plane problems 

https://en.wikipedia.org/wiki/William_Thomson,_1st_Baron_Kelvin
https://en.wikipedia.org/wiki/Rubber
https://en.wikipedia.org/wiki/Glass
https://en.wikipedia.org/wiki/Metal
https://en.wikipedia.org/wiki/Creep_(deformation)
https://en.wikipedia.org/wiki/Synthetic_polymer
https://en.wikipedia.org/wiki/Synthetic_polymer
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∂σxx

∂x
+
∂τxz

∂z
= ρ

∂2u

∂t2
           (8) 

 

        
∂τxz

∂x
+
∂σzz

∂z
= ρ

∂2w

∂t2
        (9) 

 

These dynamical equilibrium equations are integrated in section domains and then the equations are rewritten in 

forces forms such as moment, axial force and shear force 

 

                                                  (10) 

 
.      

 

 

 (11) 

 

 

 

      (12) 

 

The normal force and moment depend on the beam deflections. It is assumed that the material is homogeneous 

and viscoelastic in order to transform the normal force and moment equations in terms of displacement. To 

obtain equations related to normal force N, shear deformation Q, bending moment M; 

 

        (13) 

 

 

          (14) 

 

         (15) 

 

 

∫ zdA = 0          ∫ z2dA = I   terms be placed that equations and the equations are solved. 

 

 

 ∂N

∂x
= ü0ρdA (16) 
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∂Q

∂x
+ q = ẅ ∫ρdA                 (17) 

 

∂M

∂x
− Q = −

∂ẅ

∂x
ρI  (18) 

 
The stress-strain relation for the Kelvin-Voight viscoelastic material model is 

σ = E. ε + µε̇          (19) 

 

µ is the damping coefficient. According to viscoelastic Kelvin- Voight model the forces can be rewritten in 

displacement form. Normal force is 

 

N = EA u′0 +  µAu′̇ 0 (20) 

 

Moment is 

 

M = −EIw′′ − µIẇ′ (21) 
 

w and u0 are unknowns. Substituting these force terms into Eq.(16-17),  
Is obtained for transverse deflection and  

 

EIwıv + µIẇıv + ρAẅ − ρIẅ′′ = 0          (22) 

Is obtained for normal forces. 

 

EIwıv + µIẇıv + ρAẅ − ρIẅ′′ =  0  (23) 
 

 

2.1. Nondimensional equations 

u0 =
ũ0

L
  , w =

w̃

L
,                x =

x̃

L
  ,              t = t̃√

EI

ρAL4
              (24) 

Is obtained for transverse vibration. 
 

wıv + ẅ − λ2ẅ′′ + µẇıv =  0            (25) 

 
Is obtained for longitudial vibration  

 

1

λ2
uo
′′ + µu̇′ − ü0 = 0  longitudial vibration                          (26) 

 

3. ANALYTICALY SOLUTION 

Hinged-hinged boundary conditions are given by 

X(0) = 0                          X(1) = 0          (27) 
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X′′(0) = 0                      X′′(1) = 0              (28) 
 

w = X(x)eiωt dynamical solutions are applied equation 

 

−ω2 + λ2ω2X′′ + (1 + µiω)Xıv = 0                                                (29) 

 

X = cekx related to equation 
 

−ω2 + λ2ω2k2 + (1 + µiω)k4 = 0                 (30) 

Above equation is the characteristic equation of the equation of motions. The solution can be written as 

 

X = ∑ ci
4
i=1 ekix             (31) 

 

Where ci are arbitrary coefficients. These coefficients must be determined for the unique solutions. Enforcing 

boundary conditions, four homogenous equations are obtained: 

X(0) = ∑ ci
4
i=1 = 0   (31a) 

 

X′′(0) = ∑ ci
4
i=1 k1

2 = 0  (31b) 

 

X(1) = ∑ ci
4
i=1 eki = 0  (31c) 

 

X′′(1) = ∑ cik1
24

i=1 eki = 0            (31d) 

 

if these equations are written in matrix form , the coefficient matrix is obtained. For non-trivial solution conditions, 

determinant of the coefficient matrix must be zero. Applying these conditions, the nonlinear algeabric equation 

which is depending on ω is obtained. The nonlinear equation is solved by using Maple software programs.  

 

4. NUMERIC RESULTS  

Using “fsolve” command in Maple program, the natural frequencies values are obtained. The natural frequency 

depends on boundary conditions, slenderness ratio and damping ratio. The numerical results are found for simply 

supported beam conditions. In tables, numerical results are obtained in complex form. The real part is natural 

frequency and imaginary part is related to damping effect. In Table 1, the effect of slenderness ratio on the natural 

frequencies is presented.  
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Tablo 1. The effect of slenderness ratio on the natural frequencies when viscous coefficient is 0.01 

λ µ REEL  IMAGINERY 

0.05 0.01 36.98965526 7.092705326*I 

0.005 0.01 38.68335358 7.785043753*I 

0.0005 0.01 38.70148156 7.792650372*I 

0.00005 0.01 38.70166296 7.792726514*I 

0.000005 0.01 38.70166478 7.792727275*I 
Table.2. The effect of damping ratio on the natural frequencies when slenderness ratio is 0.01 

λ µ REEL  IMAGINERY 

0.01 0.05 9.560042035 2.432826173*I 

0.01 0.005 39.20910959 3.881041902*I 

0.01 0.0005 39.39880881 0.3881041902*I 

0.01 0.00005 39.40070119 0.3881041902e-1*I 

0.01 0.000005 39.40072012 0.3881041902e-2*I 

In Table 2, the effect of viscous coefficient on the natural frequencies is presented.  

It can be these table, 

When viscous coefficient is 0.01and damping ratio as decrease, naturel frequency and damping frequency 

increased. 

When damping ratio is 0.01 and viscous coefficient as decrease, natural frequency increase but while damping 

frequency decrease. 

 

5. DISCUSSION and CONCLUSION 

The material was considered homogeneous and viscoelastic. The analytical solution was obtained. The 

longitudinal extension was considered but it is not solved. A Kelvin–Voigt material, also called a Voigt material, 

is a viscoelastic material having the properties both of elasticity and viscosity. Thus, the equation of motions has 

elastic and viscous coefficients. It is more realistic demonstration of materials. In further investigations, the 

parametric and principal resonance cases may be analyzed. 
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Özet 

Dünyadaki karbondioksit salınınım oranının %20’si otomobillerden kaynaklandığından ve araç yakıt tüketimine 

sebep olan etkenlere bakıldığında yaklaşık %25’ini araç ağırlığı oluşturduğundan ağırlık hafifletme çalışmaları 

otomotiv endüstrisi için son derece önem arz etmektedir. Araç hafifletme hedefleri doğrultusunda araç üreticileri 

yeni tasarımlar, farklı üretim yöntemleri ve yeni nesil malzemelerle ilgili yoğun olarak arge çalışmaları 

yürütmektedir. Salıncak kolları, araç şasisi üzerindeki süspansiyon traversi ile akson-tekerlek grubu arasındaki 

bağlantıyı sağlayan, frenleme, ivmelenme ve radyal yükleri absorbe etme gibi görevleri olan, sürüş performansı 

açısından önem arz eden parçalardandır. Birçok otomobil üreticisi, dövme prosesi veya çift katlı olarak üretilen 

salıncak kolları yerine özellikle maliyet, proses hızı ve hafiflik sağlayan tek katlı salıncak kollarına 

yönelmektedirler. Bu çalışma kapsamında bir salıncak kolunun tek sacdan üretilebilmesi için geçirilen ürün 

geliştirme süreçlerinden ve bu süreçlerde kritik olan noktalara değinilerek tasarım rehberi oluşturulmuştur. 

 

Anahtar Kelimeler: Salıncak Kolu, Yapısal Dayanım, Ön Süspansiyon Sistemi, Ağırlık Azaltma 

 

1. GİRİŞ 

Son yıllarda araç hafifletme projeleri; karbon emisyonunu azaltmanın yanında, yakıt tasarrufu açısından da önemli 

bir fayda getireceği için otomotiv sanayinin öncelikli hedefleri haline gelmiştir. Dünyadaki karbondioksit oranının 

%20’si otomobillerden kaynaklanmaktadır. Bu oranın ileriki yıllarda daha da artması beklenmektedir. Araç 

hafifletme hedefleri doğrultusunda araç üreticileri yeni tasarımlar, farklı üretim yöntemleri ve yeni nesil 

malzemelerle ilgili yoğun olarak çalışmaktadır.  

 

Avrupa Birliği tarafından, karbondioksit emisyonu hedeflerine ulaşamayan araçlar için önümüzdeki yıllardan 

itibaren araç başına araç üreticilerine cezai işlem uygulanacaktır. Bu cezai yaptırımlar Tablo-1’de belirtilmiştir. 

 
Tablo 12- Avrupa Birliği Karbon Emisyonu Cezaları  

CO2  ( g/km ) 1 2 3 > +3 

Ceza  (€) 5 € 15 € 25 € 95 € 

 

Şekil 1’de görüleceği üzere 2020 yılına kadar karbon emisyon oranlarının düşürülmesi hedeflenmektedir.  

 

 
Şekil 14-Karbon Emisyon Hedefleri 
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2. SALINCAK KOLU VE GELİŞTİRME ÇALIŞMALARI  

Otomobilin yol tutuş kabiliyeti sürüş güvenliğinin sağlanmasındaki en önemli faktördür. Otomobilin zeminle 

bağlantısı ve yol tutuşu birçok parçanın birlikte çalışmasıyla sağlanır. Yürüyen aksam, direksiyon sistemi, 

süspansiyon sistemi, fren sistemi ve tekerlekler belli bir düzen ile karosere bağlıdır. Süspansiyon sistemi 

otomobilin ağırlığını taşıdığı gibi lastiklerin yola tutunmasını da sağlamalıdır. Otomobilin yol tutuşu hayati önem 

taşır; çünkü aracın aktif güvenliği, dengesi ve konforu bu sistemin sağlıklı çalışmasına bağlıdır. 

 

Şekil 15-Salıncak kollarının araçtaki konumu ve çevre komponentleri 

 

Araçlarda salıncak kolları, araç şasisi üzerindeki süspansiyon traversi ile akson-tekerlek grubu arasındaki 

bağlantıyı sağlayan, güvenlik, konfor (NVH) ve sürüş performansı açısından önem arz eden parçalar arasındadır.  

 

Salıncak kolları, tekerlekleri düzgün konumda tutmakla beraber dışarıdan gelen kuvvetlere karşı hareketlerini 

sınırlayan ancak aşağı ve yukarı yöndeki hareketlere izin veren ön süspansiyon elemanları arasındaki en kritik 

parçalardır. Salıncak kollarının maruz kaldığı kuvvetler: 

1- Araç ekseni boyunca ivmelenme ve frenleme 

2- Yanal doğrultuda viraj 

3- Dikey doğrultuda ağırlık. 

 

Salıncak kollarının katılık değerlerinin yüksek olması, enerjiyi sönümleyebilmesi yani aniden kırılmaması ve 

aracın kullanımı süresince tekrarlı kuvvetler sonucunda meydana gelen yorulmalara dayanıklı olması 

istenmektedir. Bu beklentiler ise uygun tasarım ve uygun malzeme seçimleriyle karşılanabilmektedir. Sac 

malzemelerden üretilen salıncak kollarında kaynak bölgeleri, özellikle yorulma ömrünü olumsuz etkilediğinden 

ürünün en zayıf noktalarıdır. Bu sebeple günümüzde, daha yüksek mukavemetli sac kullanımıyla tek saca 

indirgenmeye çalışılan salıncak kolları ile kaynağın minimize edilmesi hedeflenmektedir. Bu sayede de salıncak 

kolları üzerine gelen kuvvetler sonucunda kaynak hattı bölgelerinde oluşacak yorulma çatlakları önlenebilecek ve 

kalıcı gerilmeleri azaltılmış salıncak kolları üretilebilecektir. 

 

2.1 Tasarım ve Analiz Çalışmaları 

Salıncak kolu tasarımına başlanmadan önce araçta etkileşim halinde olduğu komponentler belirlenir ve bir tasarım 

hacmi çıkarılır. Göz önünde bulundurulması gereken başlıca komponentler: 

 Lastik alanı  

 Rot körüğü  

 Motor beşiği 

 Viraj denge çubuğu  

 Akson  
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Şekil 16-Salıncak kolu tasarım çalışmaları 

 

 
Şekil 17-Salıncak kolu tasarımlarının ağırlık kıyaslamaları 
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Şekil 18-Salıncak kolu tasarımlarının sonlu elemanlar analizleri yönünden kıyaslanması 

2.2 Proses Çalışmaları 

Sonlu elemanlar analizleri ile doğrulanan tasarım prototip üretimleri öncesinde belirlenen malzeme ve kalınlıklarla 

üretilebilirlik analizlerine tabi tutulmaktadır.  

 
Şekil 19-Salıncak kollarının formlama analizleri ve güçlük çıkaran bölgeler 

 

Yüksek mukavemetli ve kalınlığı yüksek olan saclarla yapılan formlama analizlerinde özellikle boyun bölgesi diye 

ifade edilen kısımlarda çatlaklar ve incelmeler ; patlatma deliklerinde ise yüksek sıvama beklentisi olduğu için 

yırtılmalar gözlemlenmiştir. Çalışmanın genelinde gerek sanal çalışmalarda gerekse de prototip üretimlerinde bu 

iki noktaya odaklanılmıştır.  
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Şekil 20-Salıncak kolu üretim operasyonları 

 

Tamamlanan formlama analizleri ile salıncak kolunun prototip üretimi için geçireceği operasyonlar yukarıdaki 

tablodaki gibi çıkarılmıştır. Çıkarılan bu operasyonlar doğrultusunda çekme, bükme, flanş kalıplarının tasarımları 

yapılarak prototip üretimler için üretilmiştir. Kalıp tasarımlarının ve üretimlerinin yanı sıra bir salıncak kolunun 

üretimi için ihtiyaç duyulabilecek fikstür ve aparatlar da tasarlanıp üretilmiştir.  

 

 

2.3 Salıncak Kolu Prototip Üretim Çalışmaları 

Yapılan sanal çalışmalar sonrasında tüm ihtiyaç duyulan ekipmanlar tamamlandıktan sonra aşağıda görülebileceği 

gibi tek katlı salıncak kollarının üretimleri gerçekleştirilmiştir.  

  
      Açınım           Çekme          Bükme          Lazer           Flanş               Lazer      Talaşlı İmalat      Kaynak 

 
Şekil 21-Salıncak kolu prototip üretim aşamaları 

  
 

3. SONUÇ  

Baz datanın çift katlı olmasından dolayı kaynak prosesi yoğun olarak kullanılmaktadır. Tek sacdan üretilen 

salıncak kolları sayesinde daha hafif salıncak kolları üretilmiştir. Ayrıca hem kaynak prosesi minimize edilmiş 

oldu hem de kaynağın minimize edilmesine bağlı olarak kaynak bölgelerindeki yorulma ömürleri iyileştirilmiştir. 

4. TARTIŞMA 

Ağırlık hafifletme ve proseslerdeki iyileştirme çalışmalarıyla maliyet avantajı sağlama tüm araç üreticilerinin 

öncelikli hedefleri arasında yer almaktadır. Bu hedeflere ulaşabilmek için salıncak kolu gibi yorulmaya maruz 

kalan parçalarda sac kalınlığını belli ölçülerde düşürebilmek için yüksek mukavemetli saclara yönelinmektedir. 

Yüksek mukavemetli saclarla ise proseste geometriden gelen güçlükler bulunmaktadır. Yapılan çalışmamızda 

yaşanılan başlıca güçlükler olan boğaz bölgesindeki formlama güçlüğü ve kauçuk burcun çalışacağı patlatma 
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deliği yüksekliğinin istenilen seviyede elde edilmesinde yaşanılan zorluklar odak noktamız olup elde edinilen bilgi 

birikimleri yeni projelerimize ışık tutacaktır.  

KAYNAKLAR 

Çallı M., Kaya M., Yiğitoğlu E., Sığırtmaç T. (2014) - V Formlanmış Arka Aks Bağlantı Borusu Üretim Süreci 

ve Formlama Analizleri, Otekon 2014 

Çıbık M., Tekin G., Metuçin Y., Çallı M., Kaya M., Ön Süspansiyon Sisteminde Ağırlık Hafifletme Çalışmaları, 

Otekon 2016 

Gillespie T. D., Fundamentals of Vehicle Dynamics 

Heissing B., Ersoy M., Chassis Handbook 

Öztürk F., Toros S., Esener E., Uysal E.(2009) - Otomotiv Endüstrisinde Yüksek Mukavemetli Çeliklerin 

Kullaniminin İncelenmesi, TMMOB Makina Mühendisleri Odası, Mühendis ve Makine Dergisi 

 

 
  



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                          2666 

 

 

Panel radyatörlerde ısıl verimi arttırmaya yönelik çalışmalar 

 

Merve Çıbık*, Dilara Ergin2, Gökmen Kıdık3, Oktay Özden4 

 

 
*1 Coşkunöz Kalıp Makina Sanayi ve Ticaret AŞ, Arge, Bursa, Türkiye  
2 Coşkunöz Kalıp Makina Sanayi ve Ticaret AŞ, Arge, Bursa, Türkiye 
3 Coşkunöz Kalıp Makina Sanayi ve Ticaret AŞ, Arge, Bursa, Türkiye 

4 Coşkunöz Isı Sistemleri AŞ, Ürge, Bursa, Türkiye 

 

 

*Sorumlu yazar e-mail: mcibik@coskunoz.com.tr 

 

Özet 

Panel radyatörler yaygın kullanım ağına sahip iç mekan ısıtma araçlarının başında gelmektedir . Enerjinin verimli 

kullanımı günümüz bilim insanlarının odaklandığı en önemli nokta olup enerji ve ısı kayıplarının minimuma 

indirgenmesi üzerine yoğun çalışmalar yapılmaktadır. Bu çalışma kapsamında 600*1000 ebatlarındaki bir panel 

radyatörün ısıl verimini arttırmaya yönelik öncelikli olarak yapılan analizlerle panel, dağıtım ringi, konvektör ile 

ilgili odaklanılması gereken geometrik parametreler belirlenmiştir. Belirlenen bu parametreler Taguchi tablolarına 

yerleştirilerek her bir kombinasyon analiz edilmiştir. Çıkan sonuçlar neticesinde optimum çalışma parametre 

değerleri ile nihai CFD analizleri gerçekleştirilmiştir ve mevcut durumdaki analiz sonuçları ile kıyaslanarak ısıl 

verimdeki artış ortaya çıkarılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Isıl verim, panel radyatör, su dağıtım ringi, konvektör, CFD 
 

1. GİRİŞ 

Panel radyatörler evlerde, iş yerlerinde, okullarda, hastanelerde, her türlü yapıda en yaygın kullanılan iç mekan 

ısıtma araçlarıdır. 

 

Şekil 1-Panel radyatör 

Çalışmaya konu olan ev tipi panel radyatörlerlerden Tip 22 600x1000 radyatör piyasada en çok kullanılan ve 

standart olarak kabul edilen bir üründür. Radyatör bünyesinde iki adet panel ve iki grup konvektör grubu 

bulunmaktadır. Radyatöre giren sıcak akışkan T dirsek vasıtasıyla önce ön ve arka panellere olmak üzere ikiye 

ayrılmaktadır. T dirseğin uçlarında bulunan dağıtıcı ringler ile panele giren sıcak su panelin üst ve alt kanalları 

arasında yer alan, birbirlerine bağlı 30 düşey kanalı bulunan  iki büyük kollektör arasında dağılmaktadır. Panele 

giren akışkan bu dikey kanalları dolaşarak radyatörü terk etmektedir. Konvektörler panellere punta operasyonu ile 

montajlanmaktadır. Panellerle temas halinde olan konvektörler iletimle aldığı ısıyı taşınımla dış ortama 

aktarmaktadır. Bu enerji transferi mekanizmasında panellerde ve konvektörde düzgün sıcaklık dağılımı elde edip 

maksimum verimi elde etmek için panel içerisindeki akışkanın homojen dağılımı önemli rol oynamaktadır. Mevcut 

radyatör panelinin içerisindeki akışın daha homojen olması için üst ana kollektörü daraltıcı formlarla 

bölümlendirilmiştir ve dağıtıcı ring vasıtasıyla akışkan yönlendirilmiştir. Bu şekilde dikey su kanallarına giren 

akışkanın debisi homojen hale getirilerek radyatörün verimi ve güç kapasitesi artacaktır. 
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2. PANEL RADYATÖRLER 

Çalışmanın başlatılmasına neden olan problem girişteki, en sağdaki su dağıtım kanallarına sıcak su dolmakta 

sağdan sola doğru gittikçe kanallar içerisindeki suyun debisi azalmaktadır. Bu sebeple de radyatörün orta 

kanallarındaki suyun ısıl verimi düşük çıkmaktadır. Çalışma ile tüm kanallara eşit miktarda su dağılımı ve homojen 

ısı yayılımı hedeflenmektedir. Bu hedef doğultusunda aşağıdaki konulara odaklanılmıştır:  

1. Su dağıtım ringinin yeniden boyutlandırılması ve konumlandırılması,  

2. Yatay su kanalında kesikli veya düz olacak şekilde 2 yollu ve 2 farklı debi hızlı akış geçişi oluşturulması 

sayesinde orta bölgedeki ısıl verim arttıtrılması 
 

2.1 Panel Radyatörler Hakkında Genel Bilgilendirme 

     

 

 

Bağlantı tiplerine göre radyatörler 3 kısıma ayrılmaktadır: 

Sıcak su girişi üstten olup aynı tarafın alt kısmından panel radyatörü terk 

eder. 

Verim kaybı olmayan, çok tercih ve tavsiye edilen yöntemdir. 

 

 

Uzun boy radyatörlerde kullanılması tavsiye edilen bir yöntemdir. 

 

 

 

Çok zorda kalmadıkça bu bağlantı tarzı tavsiye edilmez. 

Radyatörün ısıl gücünde %20’ye varan bir azalmaya neden olur. 

 

 

 

 

 

 

Şekil 2-Panel radyatörün komponentleri 

Şekil 3-Sol üst giriş-Sol alt çıkış 

Şekil 4-Sol üst giriş-Sağ alt çıkış 

Şekil 5-Sol alt giriş-Sağ alt çıkış 
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2.2 Mevcut Durum Analizi 

Bu çalışmada bir radyatör yarım panelinin CFD yöntemi ile akış analizi yapılmıştır. Yapılan çalışmada ringlerin 

konumunun ve kanalların mevcut halinin panel içerisindeki akışa etkisi incelenmiştir. Analizde kullanılan sınır 

şartları daha önce Almanya’da yapılan  testlerdeki verilere göre alınmıştır. (2. Model) Analizde kullanılan suyun 

özellikleri paneldeki ortalama su sıcaklığındaki yoğunluk ve viskoziteye göre belirlenmiştir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 7-Giriş Ring Hız Dağılımları 

Şekillerde giriş ringi etrafındaki akışkanın hareketi görülmektedir. Ringin 5 çıkış noktası vardır. Soldaki 3 çıkış 

noktası (A,B,C) ağırlıklı olarak akışkanı ilk kanala yönlendirmektedir. Diğer iki ring deliği de (D,E) geri kalan 29 

kanala yönlendirmektedir. Geri kalan 28 kanaldan direnci en az olan son 4 kanalda akış daha hızlıdır.  

Hız vektörlerini gördüğümüz resimde ring etrafındaki ayrılmalar ve kanal içerisindeki hız vektörleri 

görülmektedir. Bu, ring konumu ve akışkanın izlediği yol açısından  önemli bir resimdir. 

Panel radyatörde toplamda 30 su kanalı bulunmaktadır. Bu kanallardaki hız dağılımları aşağıdaki görsellerdeki 

gibidir: 

Şekil 6-Test verileri 

Şekil 8-Mevcut durumdaki 5 delikli ring 
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Şekil 9-Lokal Hız Dağılımı              Şekil 10-Max. 0.1 m/s Hız Dağılımı       Şekil 11-Max. 0.05 m/s Hız Dağılımı 

Şekil 12’de ise kanallardan geçen kütlesel debinin yüzde olarak dağılımı görülmektedir. İlk kanal ile son kanalın 

debisi toplam debinin yaklaşık % 33,5’i kadardır. Akışın radyatörün kenar bölgelerinde daha hızlı olduğu orta 

bölgelerde ise daha yavaş olduğu görülmektedir.  

Radyatöre giren su, kenar bölgelerden dolaşarak hızlı bir şekilde radyatörü terk etmektedir. Bunun sonucu olarak 

su; üzerinde bulundurduğu ısı enerjisini radyatör panellerine oradan da konvektörlere iletememektedir. Bunun 

için, suyun homojen bir şekilde radyatörün orta bölgelerinde dolaşmasına imkan verilmelidir.  

 

Şekil 12-Kanallardan geçen ~debi miktarları 

2.3 Taguchi Yöntemi  

Taguchi yöntemi farklı parametrelerin, farklı seviyeleri arasından en iyi kombinasyonu saptamak için oldukça 

kullanışlı bir yöntemdir.  

Her bir parametrenin, her bir seviyesini içeren tüm kombinasyonlar için oldukça fazla deneysel çalışma yapılması 

gereken durumlarda Taguchi yönteminde ortogonal dizi tablolarından kullanılarak çok daha az sayıda deneysel 

çalışmayla sonuca ulaşmak mümkündür. 

Taguchi metodunun adımları genel olarak şunlardır: 

1. Proses amacı veya prosesin performans ölçümü için hedef bir değer tanımlanır. Hedef: Sıcaklık, hız vb. 

ölçülebilen bir parametrenin belirli bir değere gelmesi veya yine sıcaklık, hızı gibi bir parametrenin her 

hangi bir prosesi minimum veya maksimum hale getirme şeklinde olabilir. 

2. Prosesi etkileyen parametreler belirlenir. Bu parametreler sıcaklık, basınç vb. gibi performans 

ölçütlerini etkileyecek değişkenlerdir. Her bir parametrenin kaç farklı düzeyde (level) deneneceği 

belirlenir. Örneğin sıcaklık değeri 50 ile 90 derece arasında sadece 2 değer olarak alınabilir. Nokta sayısı 

arttıkça deney sayısı da artmaktadır. 

3. Parametre sayısı (number of parameters) ve deney yapılacak düzey sayısına (number of levels) göre 

Taguchi tarafından belirlenmiş L matrisleri kullanılır. Bu matrisler ortogonal dizilerdir. 
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Tablo 1-Taguchi ortogonal dizileri 

 

4. İlgili L matrisi kullanılarak deneyler yapılır 

5. Farklı parametrelerin performans ölçütlerine etkisini bulmak için Taguchi data analizi yapılmaktadır 

Tablo 2-Taguchi L matrisleri 

 

2.4 Çalışma Parametrelerinin Belirlenmesi ve Taguchi Yöntemiyle Sonuçların Elde Edilmesi 

Öncelikli olarak çalışmalar panel radyatörün panellerinde yapılmıştır. Mevcut durumda kollektörler düz formda 

üretilmektedir ve sıcak akışkan daha ziyade ilk ve son kanallara yönelerek radyatörden çıkmaktadır. Yapılan beyin 

fırtınaları ile kollektöre yeni formların ilave edilmesiyle akışın yönlendirilebileceği, orta kanallara da sıcak akışın 

geçebileceğine dair fikirler çıktı. Bu fikir tasarıma işlenerek Şekil 13’te görselleri bulunan su yönlendirici kanallar 

elde edildi.  

        

Şekil 13-Su yönlendirici kanallar 

Bu fikirde kritik olan su yönlendirici kanalların eni, boyu, genişliği, derinliği, su kanallarına göre uzunluk oranı 

(l/L), kollektör içerisindeki konunumun(h/H) ne olacağıdır. 
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Şekil 14-Su yönlendirici kanalların konumları 

Panel radyatörlerdeki ısıl verimi arttırmaya yönelik ikincil çalışma da su dağıtım ringinde yapılmıştır.  

 

Şekil 15-Mevcut durumda dağıtım ringi 

 
Şekil 16-Yeni durum dağıtım ringi 

 
Tablo 3-Taguchi çalışması için belirlenen çalışma parametreleri 

                                                                 
 

 

 

Scenario # A1/(A2+A3) A2/A3  h/H STD

1 0.250 0.60 34 0.60 0.40

2 0.250 0.65 37 0.65 0.41

3 0.250 0.70 40 0.70 0.41

4 0.222 0.60 37 0.70 0.41

5 0.222 0.65 40 0.60 0.38

6 0.222 0.70 34 0.65 0.41

7 0.200 0.60 40 0.65 0.39

8 0.200 0.65 34 0.70 0.42

9 0.200 0.70 37 0.60 0.38

A2/A3  h/H

0.6 34 0.6

0.65 37 0.65

0.7 40 0.7
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Tablo 4-Her bir senaryo için kanallardaki orantısal debi miktarları

 

 
Şekil 17-Her bir senaryo için kanallardaki orantısal debi miktarları 
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Şekil 18-C5 senaryosu için kanaldaki orantısal debi miktarı 

3. SONUÇ 

 

Şekil 19-Mevcut durum ile C5 senaryosu için kanaldaki orantısal debi miktarı 

 

Tablo 5-Mevcut durumdaki paneller ile yeni panellerden elde edilen parametreler 

 

 = % 3,8    1754W  1820W 

4. TARTIŞMA 

Bu çalışmada paneller ve dağıtım ringi ile ilgili değişiklikler yapılmış ve ısıl verim üzerindeki etkileri elde 

edilmiştir. Bir sonraki çalışma konusu olarak konvektörler belirlenmeli ve üzerinde çalışmalar yapılarak ısıl 

verime olan etkileri analiz edilmelidir.  
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Abstract 

The reaction 

𝑺𝑶𝟐 +
𝟏

𝟐
𝑶𝟐

𝑽𝟐𝑶𝟓
↔  𝑺𝑶𝟑 , ∆𝑯 < −𝟗𝟖. 𝟗𝟐𝟖 𝐤𝐉/𝐦𝐨𝐥 

is an important industrial catalytic reaction for the production of H2SO4 in chemical industry. The catalyst is V2O5 

and it is a heterogeneous system. The reaction rate is complex for this non-elementary exothermic reaction. It is 

highly important to simulate the performance of the fixed-bed reactor where two beds are operated adiabatically 

with inter-stage-cooling. 

In the simulation procedure of the above reaction in a fixed bed reactor, we first investigated the effect of initial 

entrance temperature on the conversion of SO2. Then we kept initial temperature and concentration constant and 

changed the total pressure of the system with 79% N2, 10% SO2 and 11% O2  mole composition. With that the 

effect of the total pressures and initial temperatures are investigated. It was found that: 

Increasing total pressure has increased the conversion, and increasing the initial entrance temperature has 

decreased the conversion in each adiabatic bed. The results are consistent with thermodynamic considerations. 

Detailed simulation procedure is given in the main body of the text. 

Keywords: Simulation, fixed-bed, adiabatic, conversion, sulfuric acid. 

1. INTRODUCTION 

Sulfuric acid (H2SO4) is used in the production of various kinds of chemical products and in chemical processes 

such as production of fertilizer, leaching metallic ores, refining petroleum and so on. In the production of H2SO4, 

one of the most important reactions is the oxidation of SO2 to SO3. This reaction, 

𝑺𝑶𝟐 +
𝟏

𝟐
𝑶𝟐

𝑽𝟐𝑶𝟓
↔  𝑺𝑶𝟑 

is a highly exothermic and reversible reaction which is occurring in the presence of solid V2O5 catalyst (Matthew 

et al., 2006). Fixed-bed reactors are used for this process. A sulfuric acid plant built in 1970s was designed to 

produce 1000 to 2000 tons of H2SO4 (Friedman, 1982). In such amount of production, enormous heat will be 

released during the reaction and as it is a reversible reaction, an intercooling system is required for achieving 

higher conversion. As the kinetics of the reaction is very slow at low temperature and the operating temperature 

for this catalytic reaction is between 630-900 K (Harrer, 1969). One needs to keep the temperature for the optimum 

reaction conditions. The sulfur dioxide converter operates at high pressure to get more conversion because of the 

Le Chatelier’s principle.  

 

2. MATERIALS AND METHODS 

In this study, we have used MATLAB package program for the simulation of sulfur dioxide oxidation reaction in 

fixed-bed reactors with inter-cooling-stages (Luyben, 1999). 
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3. RESULTS  

The initial composition of the feed is 79% N2, 10% SO2 and 11% O. When we take a base of 100 kmol, the initial 

mole compositions 𝑛𝑁2, 𝑛𝑆𝑂2  and 𝑛𝑂2 will be 79 mole N2, 10 mole SO2 and 11 mole O2 respectively. In the literature 

(Eklund, 1956), the reaction rate for the sulfur dioxide reaction is given as below: 

−𝑟𝑆𝑂2
′ = 𝑘√

𝑃𝑆𝑂2

𝑃𝑆𝑂3
[𝑃𝑂2 − (

𝑃𝑆𝑂3

𝐾𝑝𝑃𝑆𝑂2
)
2

]       (1) 

When the reaction reaches equilibrium, the equilibrium constant will be (Fogler, 2016)  

𝐾𝑃 =
𝑃𝑆𝑂3

𝑃𝑆𝑂2∗(𝑃𝑂2)
1
2

         (2) 

When we relate conversion to the temperature using equilibrium constant (Gaskell, 1981), it will be 

𝑇 = −
∆𝐺

𝑅𝑙𝑛(

𝑋𝑛𝑆𝑂2
𝑃𝑡

100−
3
2𝑋𝑛𝑆𝑂2

(10−𝑋𝑛𝑆𝑂2)
𝑃𝑡

100−
3
2
𝑋𝑛𝑆𝑂2

∗
(11−

1
2𝑋𝑛𝑆𝑂2)

𝑃𝑡

100−
3
2
𝑋𝑛𝑆𝑂2

       (3) 

where, 

 𝑃𝑖 = partial pressure of 𝑖, 

 𝑋𝑆𝑂2  = conversion of 𝑆𝑂2, 

 ∆𝐺 = Gibbs Free energy, 

 𝑃𝑡 = total pressure. 

Some necessary thermochemical values were taken from JANAF tables (Chase, 1998) and equilibrium conversion 

was calculated as in Figure. 1. 

 
Figure 1. Equilibrium conversion. 

When we change the initial total pressure, the equilibrium conversion will be affected due to mole number decrease 

in this gas phase reaction  (Figure. 2). Since it is a catalytic and reversible reaction, by increasing the initial total 

pressure will push the reaction towards right-hand- side. Consequently, SO3 production will increase. 
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Figure 2. Effect of change in initial total pressure. 

The conversion at any temperature is given by equation (4). 

𝑋𝑆𝑂2,𝑇 =
𝑛𝑆𝑂2,𝑖𝑛−𝑛𝑆𝑂2,𝑜𝑢𝑡

𝑛𝑆𝑂2,𝑖𝑛
∗ 100        (4) 

Conversions in the reactor can be calculated by making molar balances of S, O and N. Then we have calculated 

enthalpy changes in the reactor using online JANAF sources. 

The effect of feed temperature is shown in Figure. 3. It is preferred to operate at low temperatures at which reaction 

can achieve higher conversion. But the problem is, at low temperatures the kinetics of the reaction is slow and the 

allowable operating temperature of catalyst is quite high. That is why an optimum feed temperature, which is 

between 650-700 K for the first reactor, is required. Keeping the same feed temperature, but increasing the total 

pressure would increase the conversion as well (Table 1.). 
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Figure 3. Effect of initial temperature. 

Table 1. Conversion changes by feed temperature and total pressure in the first reactor. 

 

At these temperatures (Table 1) the reaction cannot go further as it has reached the equilibrium conversion. Then 

we need to cool the reactor outlets and then the feed is introduced to the second reactor. The feed to the second 

reactor contains less amount of SO2. That is why the reaction rate will be slower. In order to speed up the reaction 

rate, we will keep the feed temperature to the second reactor a little higher than that of feed to the first reactor. 

In the second reactor, the conversions will go above 95 %. As we mentioned earlier, higher total pressure and 

lower feed temperature will affect the conversion positively (Table 2). Consequently, we will obtain the highest 

conversion when we keep total pressure as high as possible and the feed temperature as low as possible as can be 

seen in Fig. 4. 

𝑷𝒕 = 𝟐 𝒃𝒂𝒓 𝑷𝒕 = 𝟒 𝒃𝒂𝒓 

𝑻𝒊𝒏(𝑲) 𝑻 (𝑲) 𝑿𝑺𝑶𝟐 𝑻𝒊𝒏(𝑲) 𝑻 (𝑲) 𝑿𝑺𝑶𝟐 

670 898 76.54 670 908 79.93 

730 931 67.54 730 941 71.00 
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Figure 4. Percent conversion versus bed temperature. 

Table 2. Conversion changes by feed temperature and total pressure.in the second reactor 

𝑷𝒕 = 𝟐 𝒃𝒂𝒓 𝑷𝒕 = 𝟒 𝒃𝒂𝒓 

𝑻𝒊𝒏(𝑲) 

(1st 

reactor) 

𝑻𝒊𝒏(𝑲) 

(2nd 

reactor) 

𝑻 (𝑲) 𝑿𝑺𝑶𝟐 
𝑻𝒊𝒏(𝑲) 

(1st 

reactor) 

𝑻𝒊𝒏(𝑲) 

(2nd 

reactor) 

𝑻 (𝑲) 𝑿𝑺𝑶𝟐 

670 700 762 97.42 670 700 755 98.44 

730 705 783 95.47 730 705 781 96.85 

 

4. DISCUSSIONS 

It is very clear from our simulation results that for the reversible exothermic reactions in an adiabatic fixed-bed, 

one single bed is not enough for a reasonable conversion. In our case we need to use double bed with inter-stage 

cooling system. For even higher conversion a third bed, in series, can be put into the system. 

5. CONCLUSION 

For the system investigated 

1) An inter-stage-cooling is essential for high conversion in multi-bed systems for reversible exothermic 

reactions.  

2) High total pressures and low feed temperatures will increase total conversion in such a series of reactors. 
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Doğal bir polimer olan polilaktik asitin (PLA) kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. Biyobozunur ve 

biyouyumlu olmasının yanında nişasta, şeker gibi doğal yenilenebilir kaynaklardan üretilmesi PLA’nın en önemli 

özelliklerinden biridir. Diğer taraftan mekanik dayanımının zayıf ve aşırı kırılgan olması ise en başta gelen 

dezavantajlarıdır. PLA’nın mekanik özelliklerinin iyileştirilmesiyle kullanım alanlarının artacak olması hem 

petrole olan talebi azaltacak hem de çevresel sorunların çözülmesine katkı sağlayacaktır. PLA’nın mekanik, optik, 

ısıl ve yüzey özelliklerini iyileştirmek için literatürde diğer polimerler ile blend hazırlama, killer ve ya 

nanotanecikler ile kompozit oluşturma, kopolimer sentezleme ve yüzey kaplama gibi farklı yöntemlerle yapılan 

çalışmalar yer almaktadır. Bu çalışma ile PLA’nın üstün mekanik özelliklere sahip diğer bir biyopolimer olan 

doğal kauçuk (DK) ile blendlerin hazırlanmasıyla daha iyi mekanik özelliklerde bir ürün elde edilmesi 

amaçlanmıştır. Önerilen bu bildiride ise PLA ile DK arasındaki uyumun literatürde yer alan çalışmalardan farklı 

olacak şekilde, DK’nın kimyasal yapısını PLA’ya benzeterek sağlanacaktır. Çeşitli yöntemler ile DK’nın yapısı 

değiştirilerek modifiye doğal kauçuk  (MDK) elde edilecek ve blendlerde kullanılacaktır. Elde edilen MDK ve 

PLA/MDK blendlerin FTIR ve 1H-NMR gibi yöntemlerle yapısal karakterizasyonu gerçekleştirilecek, TGA ve 

DSC analizleri ile ısıl davranışları belirlenecek ve çekme dayanımı, uzama ve elastiklik modülü gibi mekanik 

özellikleri mekanik test cihazı ile incelenecektir. 

Anahtar Kelimeler: Katmanlı Üretim, Polimer Kimyası, Malzeme Karakterizasyonu, Biyomalzeme, PLA 

 

1. GİRİŞ 

 

Endüstride ürünlerin seri üretime geçmeden önce prototiplerini hazırlayarak bir ön değerlendirme yapmak 

amacıyla 3B yazıcı teknolojisinin kullanımı son zamanlarda hızla artmaktadır. Seri üretim gerektirmeyen, özel 

tasarıma sahip ve mevcut üretim yöntemleri ile üretilmesi çok zor olan ürünlerin üretiminde de 3B yazıcıların 

kullanımı maliyet ve kabiliyet açısından oldukça avantajlıdır.  

Ancak bu güne kadar geliştirilen 3B yazıcılarda sadece belirli özelliklere sahip malzemeleri baskı maddesi olarak 

kullanabildiğinden, alınan ürünün özellikleri de yetersiz olmaktadır. Bu nedenle 3B yazıcılardan katma değeri 

yüksek ürünler elde edebilmek için yüksek performanslı filamentlerin geliştirilmesine ihtiyaç duyulmaktadır.  

Doğal bir polimer olan polilaktik asitin (PLA) kullanımı gün geçtikçe yaygınlaşmaktadır. Biyobozunur ve 

biyouyumlu olmasının yanında nişasta, şeker gibi doğal yenilenebilir kaynaklardan üretilmesi PLA’nın en önemli 

özelliklerinden biridir. Diğer taraftan mekanik dayanımının zayıf ve aşırı kırılgan olması ise en başta gelen 

dezavantajlarıdır. PLA’nın mekanik özelliklerinin iyileştirilmesi kullanım alanları aratacağından hem petrole olan 

talebi azaltacak hem de çevresel sorunların çözülmesine katkı sağlayacaktır. 

Bu çalışmada PLA’nın üstün mekanik özelliklere sahip diğer bir biyopolimer olan doğal kauçuk (DK) ile 

blendlerin hazırlanmasıyla daha iyi mekanik özelliklerde bir ürün elde edilmesi amaçlanmıştır.  
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PLA’nın mekanik, optik, ısıl ve yüzey özelliklerini iyileştirmek için literatürde diğer polimerler ile blend 

hazırlama, killer ve ya nanotaneciler ile kompozit oluşturma, kopolimer sentezleme ve yüzey kaplama gibi farklı 

yöntemlerle yapılan çalışmalar yer almaktadır. Ayrıca literatürde daha önce yapılmış PLA/DK blendleri yer 

almaktadır. Ancak bu çalışmalarda PLA ile DK arasındaki kimyasal uyumu sağlamak için kopolimer hazırlama, 

uyumlaştırıcı kullanma ve iki polimeri birbirine aşılama gibi farklı yöntemler kullanılmıştır. 

 

Bu çalışmada literatürde yer alan çalışmalardan farklı olarak NR kimyasal yöntemle modifiye doğal kauçuğa 

(MNR) dönüştürülerek PLA ile arasındaki uyum özgün bir yaklaşımla sağlandı. Bu amaç doğrultusunda kimyasal 

yöntemlerle modifiye edilmiş bir kauçuk elde edildi. Kimyasal modifikasyonların gerçekleşip gerçekleşmediği 

ATR-FTIR analizleri ile incelendi. Sonrasında kütlece %25, 50 ve 75 oranlarında PLA/MNR blendleri hazırlandı. 

Hazırlanan blendlerin homojen olup olmadıkları optik mikroskop (OM) görünleri ile incelendi. Son olarak ise elde 

edilen PLA/MNR blendlerin mekanik özellikleri belirlendi. 

 

2. DENEYSEL ÇALIŞMALAR ve SONUÇLAR 

Bu kısımda hazırlanan blendlere uygulanan FTIR, çekme testleri sonuçları ve optik mikroskop görüntüleri 

paylaşılmış, özet yorumları paylaşılmıştı. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 1. NR ve  NMR’ın karşılaştırmalı FTIR analizi 
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Şekil 2. MNR ve PLA’ın değişken yüzdelerde blend edilmiş karşılaştırmalı FTIR analizleri 

Grafiklere baktığımızda, FTIR sonuçlarından NR’nin kimyasal modifikasyonunun başarılı bir şekilde 

gerçekleştiği ve yapıya polar grupların katıldığı anlaşıldı. 

Blendlere ait FTIR spektrumlarından hem MNR hem de PLA’nın spesifik piklerinin oluştuğu, PLA’ya ait karbonil 

(C=O) pikinin yapıdaki PLA oranı arttıkça arttığı görüldü. Bu sonuçlardan MNR/PLA belndlerin başarılı bir 

şekilde hazırladığı anlaşıldı. 

  

NR PLA 

%75NR%25PLA 

 

%50NR%50PLA 

 

%25NR%75PLA 

 

MNR 
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Şekil 3. Denenen blend yüzdeliklerinin optik mikroskop görüntüleri 

 

Optik mikroskop görüntülerinden NR ile PLA bir birleri ile karışarak homojen bir yapı oluşturamazken, MNR ile 

PLA blendlerinin homojen bir yapı oluşturdukları görüldü. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

%PLA 

 

%75MNR%25PLA 

 

%50MNR%50PLA 

 

%25MNR%75PLA 
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Şekil 4.Çalışılan yüzdeliklerde PLA ve NR blendlerinin gerilim gerinim eğrileri 

 

Şekil 5. Çalışılan yüzdeliklerde PLA ve MNR blendlerinin gerilim gerinim eğrileri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6. %75NR%25PLA ve %75MNR%25PLA blendlerinin gerilim gerinim eğrileri 
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Şekil 7. %50NR%50PLA ve %50MNR%50PLA blendlerinin gerilim gerinim eğrileri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 8. %25NR%75PLA ve %25MNR%75PLA blendlerinin gerilim gerinim eğrileri 
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Mekanik testlerden MNR’nin kopma anındaki uzama ve gerilim değerlerinin NR’ye göre çok daha fazla olduğu 

görüldü. Ayrıca NR/PLA blendlerinin çekme testleri sırasında heterojen bölgelerin birbirlerinden eş zamanlı 

olarak ayrılmasından kaynaklanan gerilim-gerinim eğrilerinde dalgalanmalar olduğu anlaşıldı.  

Malzeme Max_Yüzde_Uzama (%) 

%25 MNR %75 PLA 194,52% 

%50 MNR %50 PLA 316,32% 

%75 MNR %25 PLA 535,15% 

%100 MNR 869,77% 

%25 NR %75 PLA 37,44% 

%50 NR %50 PLA 127,40% 

%75 NR %25 PLA 211,36% 

%100 NR 452,06% 

%100 PLA 169,86% 

Tablo 1. Malzemelerin mekanik testler sonucunda hesaplanan max.yüzde uzamaları  

Beklendiği gibi MNR/PLA blendlerinin mekanik özelliklerinin NR/PLA blendlerine göre daha iyi olduğu görüldü. 

Ayrıca yapıdaki PLA oranı arttıkça kopma dayanımı artarken, MNR oranı arttıkça kopma uzaması arttığı anlaşıldı. 
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Özet 

Günümüzde, ultra hafif tasarım ve yüksek mekanik dayanım özellikleriyle birlikte üretilmek istenen kompleks 

yapıların geleneksel üretim yöntemleriyle üretilememesi, tasarım konusunda firmaları sınırlandırmakta ve yeni 

üretim yöntemlerine ihtiyacı artırmaktadır. Bu yeni yöntemlerden birisi de eklemeli imalat yöntemidir. Eklemeli 

imalat yöntemi, ürün geliştirme süresinin daha kısa olmasının yanısıra kalıplama teknolojileri ile üretilemeyen 

karmaşık tasarımların üretimine imkan sağlayan, yüksek potansiyele sahip bir yöntemdir. Savunma ve havacılık 

endüstrisinde yaygın olarak kullanılan eklemeli imalat teknolojileri, araç hafifletme çalışmaları doğrultusunda 

otomotiv endüstrisi için de yeni nesil üretim çözümleri sunmaktadır. 

Eklemeli imalat yöntemleri arasında yeralan toz yataklı üretim sistemlerinden biri olan Seçici Lazer Sinterleme 

(SLS) yöntemi, yüksek mekanik dayanım beklentisi olan polimer esaslı malzemelerin üretiminde tercih 

edilmektedir. Toz yatak teknolojisinin bir avantajı, istenilen bölgelerde boşluklu, kompleks yapılara imkan 

sağlayarak ürünün hafifletilmesine katkı sunan kafes yapıların üretilebilmesidir. 

Bu çalışmada; tasarımı ve daha sonrasında SLS yöntemi ile üretimi yapılan polimerik kafes yapıların fiziksel 

olarak yapılan testleri ile bilgisayar destekli analiz sonuçları kıyaslanmaktadır.  

Anahtar Kelimeler: Eklemeli imalat, seçici lazer sinterleme, polimerik kafes, hafif tasarım, kompleks yapı 

 

1. GİRİŞ 

Eklemeli imalat, malzemenin katman katman birleştirilerek istenilen ürünün elde edildiği bir üretim yöntemidir. 

Bu bakımdan bu yöntem, geleneksel üretim yöntemleri olan talaşlı imalat ve form verme yöntemlerinin tam tersi 

bir yaklaşıma sahiptir. Geleneksel yöntemlerde malzeme üzerinden talaş kaldırılarak veya malzemeye form 

verilerek parça üretilirken eklemeli imalatta malzeme ekleyerek parça üretimi gerçekleştirilmektedir. Bu yöntem 

prototip parça üretiminin yanı sıra karmaşık geometriye sahip bitmiş parça üretimi için de uygun bir yöntemdir.  

Eklemeli imalat yöntemi ürün geliştirme alanında pek çok avantajı da beraberinde getirmektedir. Avantajlarından 

birisi, geleneksel üretim yöntemleri ile üretiminin gerçekleştirilmesi mümkün olmayan veya üretim maliyetinin 

çok yüksek olacağı karmaşık geometriye sahip parçaların üretiminin eklemeli imalat yöntemi ile üretilebilmesidir. 

Bu avantaj tasarımcılara sınırsız tasarım özgürlüğü sunmaktadır. Eklemeli imalatın bir diğer avantajı ise kalıp gibi 

ekipmanlara ihtiyaç duymadan doğrudan, küçük boyutlu ve karmaşık geometriye sahip parçaların da üretiminin 

yapılabilmesidir. 

Geleneksel üretim yöntemlerinde olduğu gibi eklemeli imalat yönteminin de birçok çeşidi bulunmaktadır. Bu 

çeşitleri, katmanların birbiriyle birleştirilme yöntemlerine göre ayrılmaktadır. Katmanların termal yollarla 

birleştirilmesinde; infrared ışınları, e-beam, lazer ve püskürtme gibi yöntemler kullanılırken, kimyasal yollarla 

birleştirilmesinde; solvent püskürtme, fotokürleme ve yapıştırıcı püskürtme gibi yöntemler kullanılmaktadır. Lazer 
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ışını kullanılarak gerçekleştirilen eklemeli imalat yöntemlerinden biri de toz yatak yöntemidir. Bu çalışmada toz 

yatak yöntemlerinin de alt çeşitlerinden biri olan seçici lazer sinterleme yöntemi kullanılmıştır. 

 

 

2. TASARIM VE DOĞRULAMA SÜRECİ 

Yapılan çalışmalarda seçilen farklı latislerden oluşan kafes yapılarının uygulanan yük karşısında gösterdikleri 

sönümleme etkileri incelenmiştir. Kullanılan ve kıyaslaması yapılan lattice yapılar için kaynak yazılım 

kütüphanesi kullanılmış, bunun yanında özgün tasarımlarla yeni yapılar oluşturulmuştur. Toplamda on altı  farklı 

lattice yapısı üzerinde çalışmalar yapılmıştır. Bilgisayar ortamında yapılan analizler sonucu en optimum sonucu 

veren iki kafes yapısı seçilerek üretimi ve fiziksel testleri geçekleştirilmiştir.  

 

Şekil.1 Farklı latis yapıları 

2.1 Numune Tasarımı 

Kafes yapılarının kıyaslanabilmesi için ilk olarak kaynak yazılım vasıtasıyla numune tasarımları yapılmıştır. 

Numune tasarımlarında kullanılan latis adetleri ve boyutlarının eş olmasına dikkat edilmiş, böylece numune 

testlerinde daha doğru sonuçlar alınması hedeflenmiştir. Şekil.2’de tasarımı yapılan numune örneği görülmektedir.  

 

Şekil.2 Lattice numune tasarımı 
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2.2 Malzeme Testleri 

Çalışmada ana hedef olarak kafes yapılarda kullanılan latis çeşitlerinin etkisi incelenmek istendiğinden malzeme 

olarak temin edilebilirliği kolay olan polyamid malzeme seçilmiştir. Numuneler üzerinde yapılacak bilgisayar 

ortamındaki sanal analizlerde kullanılacak malzeme kartı için kafes yapılarının üretiminde kullanılan polyamid 

malzemeden çekme numuneleri üretilmiştir. Çekme numunelerinin üretiminde seçici lazer sinterleme yöntemi 

kullanılmış ve üretim parametreleri kafes yapılarının üretiminde de kullanılmak üzere kaydedilmiştir. Şekil.3te 

gösterilen dokuz çekme numunesi test çıktılarının ortalaması alınarak sanal analizler için malzeme kartı 

oluşturulmuştur. 

 

Şekil.3 Polyamid malzeme çekme test sonuçları 

2.3 Tasarlanan Numunelerin Sanal Analizleri  

Tasarlanan numuneler Şekil.4’te görüldüğü gibi bilgisayar ortamında analiz edilmiş ve optimum sonucu veren iki 

kafes yapısı fiziksel ortamda kıyaslanmak için seçilmiştir.  

 

Şekil.4 Numune sanal analizleri 

 

  



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                          2690 

 

 

2.4 Seçilen Numuneler, Üretim ve Testleri 

Optimum sonucu veren iki nununenin üretimleri seçici lazer sinterleme yöntemiyle gerçekleştirilmiştir. Sonrasında 

basma testine tabi tutularak öncesinde yapılan sanal analizlerle kıyaslanmış ve kafes yaapılarında kullanılan latis 

yapıları yorumlanmıştır. Şekil.5’te üretimi gerçekleştirilen kafes yapılarına uygulanan basma testi 

gösterilmektedir. 

 

 

 

 

Şekil.5 Numunelere uygulanan basma testleri 

Şekil.6’da, seçilen kafes yapılarına uygulanan sanal analiz ve fiziksel testlerin grafikleri 

görülmektedir. 
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3. SONUÇ  

Kafes yapılarında kullanılan latislerin sönümlemeye olan etkileri sanal analiz sonrasında yapılan fiziksel testlerle 

doğrulanmıştır. Grafiklere bakılacak olursa iki numaralı latis kullanılan kafes yapısınn sönümleme özelliğinin daha 

iyi olduğu görülmektedir.  

İlerleyen zamanlarda tasarım hafifletme ve ya istenilen ürüne iyi bir sönümleme özelliği kazandırmak için iki 

numaralı latis yapısı tasarımlarda tercih edilebilecektir. 
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Abstract 

Sustainable development depends on the availability of energy resources and their effects on the environment. 

Biogas is a carbon neutral renewable energy option that provides one of the leading solutions to the climate change 

issue. Turkey is an energy importer country and using indigenous and renewable energy sources is vital to meet 

the high energy demand. Agricultural activities and livestock potential have important economic value in Turkey. 

Biogas production from organic wastes such as livestock manure in this context, gain importance to contribute 

renewable energy production and waste management strategies. In this regard, the animal manure based biogas 

potential, energy value, electricity and organic fertilizer generation capacity of the Central Anatolian Region of 

Turkey is determined in this study. The region is composed of thirteen provinces including Ankara, Konya, 

Eskişehir, Kayseri, Kırıkkale, Yozgat, Sivas, Niğde, Nevşehir, Kırşehir, Aksaray, Çankırı and Karaman. The 

results revealed that Central Anatolia Region has 364 million m3/year biogas potential corresponding to about 

2000 GWth annual energy generation capacity. In addition, 0.73 Mton/year of organic fertilizer can be produced 

as the residual of the biogas plants. Utilization of animal wastes in biogas generation plants can contribute to the 

global climate change combat by reducing CO2 emissions about 3.3 million tons/year. Konya province has shown 

the highest biogas potential in the region. 

 

Keywords: Biogas, livestock manure, waste management, energy, Central Anatolia Region, Turkey 

 

1. INTRODUCTION 

Continuous increase in the global energy demand, depletion of the fossil fuel reserves and increasing concerns on 

environmental pollution have led to intensive search for alternative and green energy resources. In response to 

rising greenhouse gas emissions, countries have been promoting the shift to cleaner and sustainable resources and 

technologies. Among the renewables, biomass is the most reliable and cost effective option to cope with huge 

energy demand and its environmental impacts (Teixeira et al., 2018; Mao et al., 2018; Bhattacharya et al., 2003). 

Biomass share in the world energy production mix accounts for 14 % (International Energy Agency, 2015).  

Biomass refers to organic materials that is derived from agricultural and industrial activities and urban wastes 

(Ferreira et al., 2018). Biomass can be converted into energy using a number of different conversion technologies. 

There are many factors influencing the biomass technology choice. The amount and properties of biomass 

feedstock and the desired energy form such transportation fuel, power, heat, chemicals, etc. defines the appropriate 

conversion technology (McKendry, 2002). There are many conversion technologies developed for different kinds 

of bioresource processing such as combustion, gasification, pyrolysis, anaerobic digestion, etc. Anaerobic 

digestion is one of the most attractive renewable energy pathway for energy recovery from biomass (Scalat et al., 

2018). Biogas is produced from anaerobic digestion of organic materials. It is a colourless and odourless gas 

composed of 35–75% methane, 25–65% carbon dioxide, 1–5% hydrogen with minor quantities of water vapor, 

ammonia, hydrogen sulfide and halides (Lyytimäki, 2018). Biogas is fed into gas engines for heat and power 

generation. 

Agricultural activities and livestock farming has high economic potential in Turkey. Turkey has 8.6 MTOE of 

biomass energy potential generated from agricultural, animal and urban wastes (General Directorate of Renewable 

Energy, 2018). The abundancy of agricultural residues and livestock manure signify their potential for renewable 

energy production in Turkey (Akyürek, 2018). Utilization of animal waste through anaerobic digestion (AD) 
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technology can prevent waste disposal problems in livestock farming. It also provides renewable energy 

production and hence contributes regional and national economy development. Livestock manure is one of the 

favourable substrates for anaerobic digestion process due to its high moisture volatile solids content. In addition, 

by-product of the process, digestate is a nutrient rich fertilizer to be used for soil amendment purposes.  

Estimation of the potential for biogas production is essential for mobilization of energy investments for 

maintaining sustainable development. Despite huge livestock population in Central Anatolia Region of Turkey, 

there is no potential estimation studies available. Therefore, in this study, the biogas potential from the available 

cattle manure, small ruminant and poultry inventory in the region is calculated and the results are presented in 

terms of biogas production, energy equivalence, greenhouse gas reduction and organic fertilizer production 

potentials.     

 

2. MATERIALS AND METHODS 

In this study, the animal manure based biogas potential, energy equivalent energy value, and the potential amount 

of organic fertilizer production of the Central Anatolia Region of Turkey are determined for the thirteen provinces 

in the Region including Aksaray, Ankara, Çankırı, Eskişehir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, 

Nevşehir, Niğde, Sivas, Yozgat. The total number of cattle, small ruminants and poultry are provided from YEGM 

(General Directorate of Renewable Energy). The distribution of number of animals is shown in Figure 1. These 

numbers were then used to calculate the amount of animal waste potential for all the provinces. There are many 

factors which effect the amount of waste and biogas potential in the livestock operations. These are the type of 

animal, animal body weight, total solids ratio, volatile solids ratio, the availability ratio of waste and biogas yields. 

Table 1 shows the waste characteristics of the livestock. 

 

Table 1. Waste Characteristics by type of animals (Avcıoğlu and Türker, 2012; Özyurt, 2010) 

Animal Type Fertilizer (kg/day) TS % 

(Total Solids) 

VTS % (Volatile 

Total Solids)  
Biogas Yield  

m3/kg VTS 

Cattle 10-25 10-20 75-85 100-300  

Small Ruminant 2-4 25-30 70-80 10-50 

Poultry 0.05-0.1 40-60 60-80 300-500 
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Figure 1. Livestock population in Central Anatolia Region 

 

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

 

Turkey has huge animal manure potential to be used for renewable energy production. In this study the biogas 

potential of the Central Anatolia Region of Turkey has been calculated by using the data of number of animals in 

2017 acquired from General Directorate of Renewable Energy of Turkey and considering the availability factors 

of cattle manure, small ruminant manure and poultry manure.  Total manure potential and estimated biogas 
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potential of livestock manure values of provinces in the region are presented in Table 2. As can be seen from the 

figure, Konya province has shown 

the maximum biogas production potential. 

 

Table 2. Waste and biogas potential of 

Central Anatolia Region of Turkey 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The energy equivalence of the region has calculated as about 2000 GW thermal energy. Distribution of this 

potential in the region is demonstrated in Figure 2. The figure revealed that Konya province has 30 % contribution 

potential to energy production via biogas from animal manure.  The region has total 0.7 Million tons/year. The 

contribution of the provinces to organic fertilizer production potential is shown in Figure 3. Estimated greenhouse 

emission reduction potential of the Region is 3.3 Million tons CO2/year.  

  

 

Figure 2. Distribution of biogas energy potential among the provinces 

Province 

Total Available Waste 

 Million tons/year 

Biogas 

Million m3/year 

Aksaray 1.05 18.92 

Ankara 3.76 52.95 

Çankırı 1.09 19.38 

Eskişehir 1.31 24.47 

Karaman 0.54 10.09 

Kayseri 1.98 35.31 

Kırıkkale 0.33 5.72 

Kırşehir 0.93 16.44 

Konya 5.85 107.52 

Nevşehir 0.51 9.26 

Niğde 0.97 18.34 

Sivas 1.44 24.84 

Yozgat 1.17 20.67 

TOTAL 20.94 363.90 
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Figure 3. Fertilizer production potential in the provinces of Central Anatolia Region 

 

4. CONCLUSION 

 

Energy security and climate change concerns have triggered the deployment of renewable energy. Biogas 

production from livestock manure offers an effective waste management strategy and renewable energy 

production. In this study the livestock manure potential of Central Anatolia Region of Turkey has examined. Cattle 

manure, small ruminants and poultry manure potentials are assessed for energy and organic fertilizer production.  

The following conclusions have reached under the observations of this study: 

 Livestock manure capacity in the region has 364 million m3 annual biogas production potential.  

 The biogas potential in the region corresponds to annual 2000 GW thermal energy. 

 Anaerobic digestion of livestock manure results in production of 0.7 million tons of organic fertilizer.  

 Biogas production from animal manure can contribute to climate change combat by 3.3 million tons of 

CO2 emission reduction. 

 Konya province has the highest biogas energy potential in the region. 

In conclusion, biogas produced from livestock manure could be one of the potential sources of sustainable energy 

production in the region.  

 

ACKNOWLEDGMENT 

This research did not receive any specific grant from funding agencies in the public, commercial, or not-for-profit 

sectors.   

 

 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                          2697 

 

 

REFERENCES 

Akyürek Z 2018. Potential of Biogas Energy from Animal Waste in the Mediterranean Region of Turkey. Journal 

of Energy Systems, 2: 159-197.  

Avcioglu O, Turker U 2012. Status and potential of biogas energy from animal wastes in Turkey. Renewable and 

Sustainable Energy Reviews, 16: 1557-1561.  

Bhattacharya SC, Salam PA, Pham HL, Ravindranath NH 2003. Sustainable biomass production for energy in 

selected Asian countries. Biomass and Bioenergy, 25: 471-482.  

Ferreira LRA, Otto RB, Silva FP, De Souz SNM, De Souz SS, Ando Junior OH 2018. Review of the energy 

potential of the residual biomass for the distributed generation in Brazil. Renewable and Sustainable Energy 

Reviews, 94: 440–455.  

IEA, 2017. (International Energy Agency). Key World Energy Statistics. Available at 

https://www.iea.org/publications/freepublications/publication/KeyWorld2017.pdf [24.11.2018] 

 

Mao G, Huang N, Wang H 2018. Research on biomass energy and environment from the past to the future: A 

bibliometric analysis. Science of The Total Environment, 635: 1081-1090.  

General Directorate of Renewable Energy (YEGM) Available at http://www.yegm.gov.tr/ [24.11.2018] 

 

Lyytimäki J 2018. Renewable energy in the news: Environmental, economic, policy and technology discussion of 

biogas. Sustainable Production and Consumption, 15: 65-73. 

 

McKendry P 2002. Energy production from biomass (part 2): conversion technologies. Bioresource Technology, 

83: 47-54.  

 

Ozyurt O 2010. Energy issues and renewables for sustainable development in Turkey. Renewable and Sustainable 

Energy Reviews, 14: 2976-2985. 

 

Scalat N, Dallemand JF, Fahl F 2018. Biogas: developments and perspectives in Europe. Renewable Energy 2018; 

Article in Press, DOI: https://doi.org/10.1016/j.renene.2018.03.006 

 

Teixeira TR, Ribeiroa CAAS, Santos AR, Marcattic GE, Lorenzon AS, Castro NLM,  Domingues GF, Leite, HG,  

Menezes SJMC, Mota PHS, Telles LAA,  Vieirac RS 2018. Forest Biomass Power Plant Installation Scenarios. 

Biomass and Bioenergy, 108: 35-47.  

  



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                          2698 

 

 

The impact behavior of silica dispersed water impregnated kevlar 

 

Ebru Saraloğlu Güler* 

 
*1Baskent University, Faculty of Engineering, Mechanical Engineering Department, Ankara, Turkey. 

 

*Corresponding author e-mail: esguler@baskent.edu.tr 

 

Abstract 

It is known as Kevlar woven fabrics are often used as the base material for the soft body amours. However, there 

are many studies to reach better impact resistance. This study aims to improve the impact behavior of Kevlar by 

the impregnation of silica particles dispersed water. In addition, the effect of the silica particle concentration on 

the impact resistance were also recorded. It is concluded that the treatment of dispersed silica in water on Kevlar 

increased the impact resistance compared to neat Kevlar. Furthermore, increasing silica content in water led to 

improved property. 

Keywords: Silica, water, kevlar, impact 

1. INTRODUCTION 

Ceramic particles are distributed in several mediums to improve mechanical properties. Shear thickening fluids 

(STF) were produced to impregnate kevlar specimens. However, there are some difficulties in formin STFs. The 

STF formation is a critical and expensive step so some researchers focused that the impregnation of kevlar by 

water. Therefore, the aim of this study to investigate the impact behaviour of Kevlar by the impregnation of silica 

particles dispersed water. 

2. MATERIALS AND METHODS 

STF samples were prepared by mixing proper amounts of ingredients by mechanical stirrer at 1000 rpm for 2.5 

hours. All of the as prepared samples were then ultrasonicated at 50 ºC for 20 minutes by Sonorex RK255 H 

Ultrasonic Bath. 

 

Impact tests were conducted by using a drop mass of 11.5 kg. The 40 wt% colloidal silica that is dispersed in water 

was directly used for samples 2 and 3 (Table 1). The silica concentration was increased to 70% by evaporating the 

water. Furthermore, the colloid was heated at 120 ºC for 60 minutes to produce STFs for samples 4 and 5 (Table 

1).  Samples 2 and 4, 3and 5 can be compared to observe the effect of silica content. 

Table 34. SiO2 contents of impact test samples dropped from two different heights together with 

corresponding energies 

Sample No % SiO2  Drop height (m) Impact energy (J) 

1 0 (neat kevlar) 0.2 22.54 

2 40  0.2 22.54 

3 40  0.48 54.10 

4 70 0.2 22.54 

5 70 0.48 54.10 
 

 

 

3. RESULTS  

Neat and colloidal SiO2 in water impregnated Kevlar samples seen in Table 1 were subjected to impact 

test. Figure 1 demonstrates the penetration holes showing the effect of impact. Impregnation of dispersed 

40 wt% SiO2 in water caused to broadening in the deformation area and less damage shown in Figure 2. 
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The sample was not penetrated even if the drop height was increased from 0.2 m to 0.48m in case of 

impregnation (Figure 2). Figure 3 displays the impact behaviour of 40% wt SiO2 dispersed water 

impregnated Kevlar specimens.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 Neat Kevlar impact test with drop height of 0.2m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 40% wt SiO2 dispersed in water is impregnated on Kevlar and subjected to impact test with 

drop height of a. 0.2m b. 0.48m 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 3 70% wt SiO2 dispersed in water is impregnated on Kevlar and subjected to impact test with 

drop height of a. 0.2m b. 0.48m 
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4. DISCUSSION 

According to Figure 2 there is an improvement in impact behaviour by impregnation and this 

improvement may be due to the filling of free volume within the fabric. Comparing Figures 2 and 3 

displayed the effect weight percent of SiO2 from 40% to 70%. In addition, the lower silica concentration 

led to decreased displacement according to Figures 2.a and 3.a. The result is consisted with the study of 

Tan et. al. (2005) that is claimed that the ballistic limit is increased by colloidal SiO2 in water treatment 

to Kevlar fabrics and increasing SiO2 weight percent from 40 to 50 led to slight decrease in the ballistic 

performance of the samples (Tan V B C, Tay T E and Teo W K 2005 Int. J. Solids Struct. 42 1561) 

5. CONCLUSION 

The impregnation of Kevlar by the mixture obtained by dispersing silica in water increased the impact resistance 

compared to neat Kevlar. Furthermore, increasing silica content in water increased the improving effect. 
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Özet 

Konut mimarisinin temel belirleyici parametrelerinden birisi sosyal bir olgu olan komşuluktur. Kent yerleşmelerinin temel 

yapı taşı olan komşuluk, sosyal olarak toplumsal bir sistem ve birlik olarak da tanımlanabilir. Toplumların sosyal ve kültürel 

açıdan yaşadığı değişimler komşuluk ilişkilerini etkilemektedir. Gelişen ve değişen kentle birlikte bir birey olarak toplumda  

var olma ve sosyalleşme gereksinmesi toplumsal ve kültürel değerlerimizi mekâna yansıtmakta ve komşuluk ilişkilerini 

değiştirmektedir. Komşuluk ilişkileri, konut mekânı ile kentin kamusal mekânı arasındaki bağlantıyı kuran, kentsel ölçekte 

mekânsal gelişimin en küçük birimini oluşturan, sosyal ve fiziksel anlamda kullanıcı-mekân etkileşimini sağlayan yarı 

kamusal hayatın temel unsuru “sokak”  tarafından sağlanmaktadır. Günümüzde sokak mekânı ve mekânın kullanımının 

komşuluk üzerine etkisi çok yönlü olarak tartışılmaktadır.  Bu çalışma kapsamında Konya kentinde oluşumları farklı tarihlere 

dayanan, birbirine benzer özellikler gösteren birisi kent çeperi diğeri kent merkezinde konumlanmış iki farklı mahalle 

yerleşkesinde sokak mekânı kullanımının komşuluk bağlamında irdelenmesi amaçlanmıştır. Bu amaç doğrultusunda seçilen 

iki farklı sokak dokusunda mekân kullanıcılarına kullanıcı bilgileri ile birlikte mekânın fiziksel niteliği ve kullanıcıların 

sosyalleşmesini belirlemeye yönelik bir anket uygulanmıştır. Katılımcılardan elde edilen veriler doğrultusunda iki farklı sokak 

kullanıcılarının sosyal faktörleri ile mekân değerlendirmeleri ve toplumsal sosyalleşme komşuluk ilişkileri karşılaştırmaları 

SPSS programı yardımıyla yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda komşuluk ilişkilerinde mekânın fiziksel niteliğinin ve 

konutların yerleşim düzenlemesinin etken olduğu belirlenmiştir. Seçilen örneklerden şehir çeperinde daha geleneksel yapıya 

sahip olan sokak dokusunda, komşuluk ilişkilerinin daha güçlü olduğu görülmüştür. Ayrıca kullanıcıların sosyal faktörleri ile 

mekânın fiziksel niteliği ve sosyalleşme verileri karşılaştığında iki bölge arasında farklı sonuçlar elde edilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Mimari; Komşuluk; Kentsel; Sokak; Sosyal Faktörler 

 

Evaluation of architecture and urban neighborhood  

concept on statistical data  

Abstract 

One of the basic determining parameters in domestic architecture is the social neighborhood concept. Neighborhood, which 

is the basic building block of urban settlements, can be defined as a social system or a social unity. Changes experienced by 

societies socially and culturally influence neighbor relations. With the urban changes and developments, existence in the 

society as an individual and the need for socialization reflect social and cultural values to the space and change neighbor 

relations. Neighbor relations are delivered by the basic element of the semi-public life - the “street”, which establishes the 

connection between the domestic and the public space, forms the smallest unit of spatial development in the urban scale, and 

enables user-space interaction both socially and physically. Today, the effect of street space and the utilization of space on 

neighborhood is being discussed on a multi-perspective level. The purpose of this study was to examine street space utilization 

in two different neighborhoods in the city of Konya that had different establishment dates, but displayed similar characteristics 

- one located at the urban region and the other in the city center. For this purpose, a survey was applied to space users in two 

different selected streets in order to determine user information as well as the physical attributes of the space and the 

socialization patterns of the users. Based on the data obtained from the users, the social factors of the users from the two 

different streets, space evaluations, socialization patterns, and neighbor relations were compared. The results of the 

questionnaire were evaluated by using SPSS multivariate statistical techniques; frequency analysis and content analysis 

techniques. As a result of the study, it was determined that the physical attributes and the settlement arrangement of the 

dwellings were factors that affected neighbor relations. It was observed that of the selected samples, in the street located in 

the urban region that had a more traditional fabric, the neighbor relations were stronger. In addition, when the social factors 

of the users and the physical attributes and the user socialization patterns were compared, different results were obtained for 

the two regions.  

Keywords: Architectural; Neighborhood; Urban; Street; Social factors 
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1. GİRİŞ 

Kent kimliğinin oluşumunu sağlayan temel ögelerden biri sokaktır (Kuban,1995). Kente kimlik 

kazandıran ve günümüzde yerel yönetimler tarafından korunmaya çalışılan geleneksel sokak dokuları, toplumsal 

yaşamın ve kent mekânının önemli bir ögesidir (Öztank, 2013). Yerleşme kültürünü oluşturan önemli olgulardan 

biri olan sokak, toplum-mekân etkileşiminin gerçekleşmesinde bir araç olmanın yanı sıra insanların 

sosyalleşmesine katkı sağlayan bir mekân haline gelmiştir. (Özparlak, 2012).  

Kentlerin insanların toplumsal yaşamı üzerindeki etkileri oldukça önem arz etmektedir. Sokaklar, 

meydanlar, parklar, açık alanlar insanların toplandıkları, birbirleriyle iletişim kurdukları, kendilerini ifade ettikleri, 

kent kültürünün oluşmasına imkân sunan alanlardır. Kent mekânları, toplum-birey arasındaki ilişkinin en önemli 

unsurlarındandır. Bireylerin ve toplumun kendi yaşam şartlarını belirlemesine olanak sağlayan, çevre ve insan 

etkileşimi, bir şehirde ya da bir yerleşim bölgesinde diğer insanları duyma ya da görme fırsatı sağlamanın yanı 

sıra, çevrede yaşayan insanlarla ilgili önemli bilgiler elde etme imkânı da sunmaktadır. Rastlantısal olarak 

gerçekleşen karşılaşmalar, şehir hayatının önemli özelliklerinden biridir.   Toplumun bir arada bulunduğu açık 

kamusal alan olan meydanlar, odak noktaları ve arenalar çok sayıda insanın birbirleriyle etkileşimde bulunmasını 

sağlayan alanlardır. Bu doğrultuda açık kamusal alanların, kentler içindeki yeri ve önemi toplumsal bilincin 

güçlenmesini sağlaması açısından oldukça önemlidir. Bu kapsamda, kamusal alanın bireyler için ne ifade ettiği, 

bu alanları nasıl seçtikleri, bu mekânlarda neler yaptıkları, ne tür etkileşimlere girdikleri ve bu alanlarda 

aktivitelerini ne şekilde gerçekleştirdikleri ve ne tür mekânsal özelliklerin bu etkileşime imkân verdiği, toplum ve 

kent mekanları arasındaki etkileşimde ele alınması gereken temel unsurlardır (Erdönmez, 2005; Akı, 2005). 

Konya Kentindeki görsel ve mekânsal verilerden hareketle gerçekleştirilecek olan bu çalışma, son çeyrek 

yüzyıl içerisinde yaşanan mekansal arayışlar, değişen yaşam biçimleri, yeniden yapılanma ve bunların yarı 

kamusal mekâna yansımalarının Konya örneklem alanında somutlaştırılması ve yarı kamusal nitelik gösteren 

sokak kullanım alanlarının toplum üzerindeki fiziksel ve sosyal etkilerin ortaya konması açısından önem 

taşımaktadır. 

Kentler toplumların ve bireylerin bir arada bulundukları ve sosyalleştikleri, her türlü sosyal ve kültürel 

sınıftan, farklı etnik gruplardan, birbirlerinden çok farklı özelliklere sahip insanların bir araya geldiği toplumun 

birbirlerinden başkalaşan kesimleri için bir buluşma alanı rolü üstlenen mekanlardır. Özellikle kamusal alanlar 

kentlerin oluşumu sürecinde önemli rol oynamıştır. Birey, sosyo-kültürel yaşantısını, kentsel fiziksel çevre 

kurgusu içerisinde dış mekanlar, bu mekanlardaki yaşantı ve aktiviteler ile sürdürmektedir. Bu anlamda, toplumun 

yapılanması, bireyler ve toplum arasındaki ilişkinin fiziksel çevre tarafından desteklendiği yerler olan açık 

kamusal alanlardan meydana gelmektedir.  

Ancak günümüzde kontrolsüz gelişen metropollerin yaşamak için ideal bir çevre sunmadıkları, yapılar ve 

dış mekanlardan oluşan kurguların fiziksel özelliklerinin, kentte yaşayan kullanıcıların beklentilerine tam olarak 

cevap veremediği ve tasarımların dış mekan yaşantısına katkı anlamında eksiklikler ve hatalar içerdiği 

gözlenmektedir. Bununla beraber ortak kullanım alanlarının organize edilememesi sonucunda farklı sosyal 

grupların arasındaki mekânsal sınırlar da gittikçe belirginleşmekte ve birbirlerinden ayrılmaktadır. 

Bu çalışma, davranış kalıplarını ve bunların kentsel çevrenin sürekli ve birleştirici özellikleri ile olası 

ilişkilerini inceleyerek, açık kamusal alanların toplumu yapılandırmadaki rolünü irdelemeyi amaçlamaktadır. 

Çalışmanın kuramsal içeriğinde kentsel mekanın iletişime, toplumun yapılanmasına yönelik boyutu olan anlam, 

kültür, kamusal mekan, mimari çevre kavramları, sosyal ve psikolojik yapı, bunların kamusal açık alanlar ile 

etkileşimi ele alınması amaçlanan noktalardır. 

İnsanlar arasındaki sosyal iletişim ve etkileşimin gelişmesini sağlayan ortamların en başında gelen yarı 

kamusal mekan kavramının etkilerini incelemeye yönelik yapılan bu çalışma, iki farklı sokak dokusunun kent 

çeperinde ve kent merkezinde yaşayan kullanıcılar üzerinde oluşturduğu sosyal, fiziksel ve çevresel etkilerinin 

olumlu ve olumsuz yönlerini tespit ederek Konya kenti içinde değerlendirilmesi olarak kurgulanmıştır. Çalışma 

kapsamında, Konya kentinin iki farklı bölgesinde seçilen kişilerin sokak yaşantısına ve kullanımına ilişkin, yatay 

düzlemde kullanılan sokak dokusunun toplumsal etkileşim anlamında kullanıcılara sunduğu olanaklar ve içerdiği 

sorunlar nelerdir? sorusuna yanıt aranarak, bu sürecin alan araştırmaları ve anket sonuçları ile somutlaştırılması 

gerçekleştirilmiştir. 
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2. MATERYAL VE METOT 

Bu çalışma kapsamında, öncelikle konu ile ilgili teorik bilgiler derlenmiş, sonrasında, bu bilgiler ışığında 

Konya kent merkezinde ve kent çeperinde orta gelir grubuna hitap eden yatay iki farklı dokuyu oluşturan yerleşim 

alanında anket yapılarak yarı kamusal mekan ve bunun değişen kullanımlarına yönelik ortaya çıkan anlayışın 

kullanıcılar üzerindeki etkilerine yönelik saptamalar yapılmıştır. Kent çeperinde konumlanmış Sille yerleşmesi 

düz damlı, kübik olarak inşa edilen zemin üzeri bodrum kattan oluşan konutları içermektedir. Kent merkezinde 

çalışma alanı olarak seçilen Aydınlık Evler bölgesi ise iki katlı müstakil konutlardan oluşmaktadır. Kent 

merkezinde ve kent çeperinde seçilen çalışma bölgesi fiziksel özellikleri bakımından bazı farklılıklar 

göstermektedir. Örneğin, Aydınlık Evler bölgesindeki konutlar, Sille yerleşmesine oranla daha daha planlı bir 

çevre yapısına sahiptir. Sille bölgesi ise; geçmiş uygarlıklara ev sahipliği yapmış tarihi dokuyu oluşturmaktadır. 

İki konut bölgesinde seçilen kişilere anket hakkında kısa bir bilgi verildikten sonra anket sorularını yanıtlayarak 

yardımcı olmaları istenmiştir. Tarihi Sille yerleşimi ve Aydınlık Evler bölgesinde 40’ar kişi toplamda 80 kişi ile 

birebir görüşme yapılmıştır. Anket soruları dört bölümden oluşmaktadır: (1) katılımcının özellikleri (yaş, cinsiyet, 

eğitim durumu, meslek, gelir düzeyi, hane halkı büyüklüğü), (2) katılımcıların mekan memnuniyetleri (konut ve 

mahallenin düzen, yönlendiricilik, estetik, aidiyet duygusu, arkadaşlık, güvenlik ve genel duygusal doyum 

açılarından değerlendirilmeleri), (3) komşuluk ilişkileri, (4) yerleşim bölgesini tercih nedenleri, çevreden 

beklentileri ve memnuniyetleri. 

Anket çalışması 2 farklı katılımcı grubu (40 Sille yerleşmesinde oturan, 40 Aydınlık Evler Semtinde 

oturan) ile gerçekleştirilmiştir. Yaş grubu, cinsiyeti, eğitim durumu, mesleği, gelir durumu, konut maliki durumu 

farklılık gösteren katılımcı grupları belirlenmiştir. Bu özellikleri farklılık gösteren katılımcı gruplarına, yaşadığı 

semt ile ilgili sorular yöneltilerek; semti tercih etme nedenleri, semtte beğenmediği durumlar, ikamet ettikleri 

binadaki komşuluk ilişkileri, çocuklarının oyun alanları, arabaya sahip olma durumları, sokağı kullanma işlevleri 

ile ilgili sorular yöneltilmiştir. 

Araştırma hipotezlerinin temelinde bağımlı değişkenler bir anket yardımıyla ölçülmüştür. Anketin 

değerlendirilmesinde çoklu-unsur değerlendirme ölçeği kullanılmıştır. Kişilerin sokak yaşantısına ve kullanımına 

ilişkin veriler elde etmek amacıyla kullanıcılara yaşadıkları mekanın çevresel faktörleriyle ilgili memnuniyet 

durumları, istek durumları ve genel değerlendirmeleri ile ilgili sorular yöneltilerek, komşuluk ilişkileri üzerine 

yapılan bu değerlendirme, beş basamaklı Likert tipi ölçek “1 = kesinlikle katılmıyorum ile 5 = kesinlikle 

katılıyorum şeklinde sıralanmış olan” kullanılarak ölçülmüştür. 

 

3.SOKAK KAVRAMI VE MEKÂN KAVRAMININ TOPLUMSAL BOYUTU 

3.1. Sokak Kavramı 

Sokak, içerisinde faklı işlevleri barındıran, özel alandan kamusal alana geçişte insanlara farklı deneyimler 

sunan, kültürel ve toplumsal eylemlerin gerçekleştirildiği bir mekândır (Özcan, Bayraktar, Görer, Tekel, 2003). 

Bu yönü ile sokak, bireylerin sosyalleşme süreci açısından da önem taşımaktadır. Sokaklar, farklı dönemlerde, 

birçok uygarlığın kentlerinin gelişimine yön veren ve belirli bir plan düzeninde oluşur (Batkın, 1993). Geleneksel 

kent dokularında sokak ve çıkmazlar üzerine kurgulanan mekânlar Türk kentlerinde de mekân oluşumunu belirler. 

Eski dönemlerden itibaren belirleyici bir mekânsal olgu olan sokak, özel ve kamusal mekânlar arasında bir geçiş 

mekanı olması, kendiliğinden gelişen ilişkilere olanak vermesi ve toplum-mekân etkileşiminde sosyal bir araç 

olması açısından önemlidir. Bu yüzden, sokak sadece yapıların şekillendirdiği bir yer değil, sosyal ve kültürel 

boyutları da olan bir mekândır (Çağlar, 1992). Zaman içinde değişen kent yaşamı ile birlikte yarı kamusal mekânlar 

fiziksel açıdan değişime uğramıştır. Hızla yayılan kentler ve otomobil kullanımının önemli ölçüde belirleyici 

olduğu bu değişim sürecinde yarı kamusal mekânlar nitelik değiştirmiş ve sokağın yerini, yüksek katlı yapılar 

arasında şekillenen geniş açık alanlar almıştır. Ayrıca, mevcut kent dokusu içerisinde yer alan sokakların, özellikle 

artan otomobil sayısı karşısında güncel ihtiyaçları karşılayamaması ve bu alanların yetersiz hale gelmesi de bu 

değişimin bir sonucudur. 

3.2. Mekân Kavramının Toplumsal Boyutu 

Kentsel mekân, sadece yapıların oluşturduğu bir “yer” değildir. Aynı zamanda, toplumsal olayların 

gerçekleştiği ve insanlarla çevresi arasındaki ilişkiyi şekillendiren sosyal ve kültürel bir olgudur. Dolayısıyla, insan 
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ve toplum davranışları üzerinde önemli bir etkisi olan kentsel mekânın tasarlanmasının, fiziksel boyutu yanında 

sosyal ve kültürel yönü de vardır (Özparlak, 2012) 

İnsanlar arasındaki sosyal iletişimin gelişmesini sağlayan yarı kamusal mekânların yaşadığı değişimin 

sosyal ilişkiler üzerinde oluşturduğu etkilerin incelenmesi önem arz etmektedir. İhtiyaçlar, eylemler ve 

davranışların oluşturduğu kentsel mekânın oluşumu ve tasarımı toplumdan topluma farklılık gösterebilir (Bilsel, 

2007). Bu farklılığa rağmen, kentsel mekan kullanılma biçimi açısından özel mekan, kamusal mekan, yarı kamusal 

mekan olarak üç başlıkta tanımlanabilir. Özel mekânlar, daha çok kişilerin kontrolünde olan ve kişisel kullanımlara 

yönelik mekânlardır. Kamusal mekânlar ise herkesin kullanabilme hakkına sahip olduğu ve kamusal eylemlerin 

gerçekleştiği yerlerdir. Yarı kamusal mekânlar ise özel ve kamusal mekânlar arasında geçişi sağlayan, kişiler 

tarafından görülebilir, gözlemlenebilir ve denetlenebilir nitelikteki alanlardır (Bakan, Konuk, 1987; Erdönmez, 

Akı, 2005). Kentsel mekânın önemli unsurlarından biri olan yarı kamusal mekânların oluşumunu etkileyen birçok 

konu vardır. Fiziksel etmenlerin yanı sıra, sosyal ve psikolojik etmenlerin de şekillendirdiği bu mekânlar, kent 

yaşamına ilişkin beklentilerin farklılaşmasına bağlı olarak değişime uğramaktadır. Bu çalışmanın amacı, son 

yıllarda, kentlerde yarı kamusal mekânların biçimlenişi açısından ortaya çıkan değişimi saptayarak, bu değişimin 

sosyal ilişkiler üzerinde oluşturduğu etkileri değerlendirmektir.  

 

4. ÇALIŞMA ALANININ KONUMU VE ÖZELLİKLERİ  

4.1. Tarihi Sille Evlerinin Genel Özellikleri 

Tarihi Sille yerleşmesinde arazi yapısı bölgenin ana karakterini şekillendirmiş, mahalleler sokaklar ve 

evler teras düzeninde yerleşmiştir. Vadi tabanından geçen derenin iki kıyısından başlayarak mahalleler ve sokaklar 

kademe kademe yukarıya doğru yükselmiştir. Bu kademelenmenin bir sonucu olarak yapılar araziye uyumlu 

biçimde yerleştirilmiştir. Birbirlerinin güneşini ve manzarasını kesmeyen yapılar, mahremiyetlerini 

engellemeyecek şekilde konumlanmıştır. Tarihi yerleşmedeki bu uyum, yapıların iç düzenini ve detaylarını da 

etkilemiş, oranlı ve kademeli bir yükselme gerçekleştirmiştir (Tapur, 2009). 

 

                            

Resim 1. Eğimli sokak dokusunda seki 

kullanımı 

Resim 2. Dar 

sokaklar 

Resim 3. Geleneksel 

pencere 

Eğime dik doğrultuda uzanan sokaklar, yürümeyi ve tırmanmayı kolaylaştırmak için basamaklı, sekili 

yapılmışlardır (Resim 1). Cephe karakteri olarak Sille evleri, Anadolu Türk evi cephe özelliklerinden izler taşır. 

Plan olarak yapının esas katını oluşturan üst katta Türk evi plan tiplerinden birini tekrarlamış olsa da arazinin 

eğimli olması ve arsaların sınırlı boyutta olmaları nedeniyle alt katlarda bu karakterin değiştiği görülmektedir. 

Zemin katlarda genellikle ahır, samanlık, besi damı ve mutfaktan oluşan müştemilat, servis mekânları yer alır. 

Bunların arasında taşlık adı verilen orta mekân bulunur. Arazi eğiminin fazla olduğu kesimlerde ikinci bir zemin 

kat (bodrum) çıkar. Daha çok alt sokaktan kullanılan bu katın bulunduğu yapılarda ahır, samanlık ve yakacak 

deposu burada yer alır. Eğer ev çarşı içerisinde, ticari aktivitenin yoğun bulunduğu bölgede ise bu katta dükkânlar 

yer alır. Sille’de arazinin sınırlı olması nedeniyle sokaklar dar evler birbirine çok yakındır (Resim 2). Evin nüfusu 

artıp ev yetersiz kalınca genelde iki kardeş, akraba veya iki komşu evleri arasındaki yolun üzerini ahşap kirişlerle 

kapatıp buraya iki oda yapmakta, birini birisi diğerini ötekisi kullanmaktadır. Altı yol, geçit veya küçük bir avlu 

olan bu mekâna “hanay” adı verilmiş olup daha çok yeni gelinin yatak odası olarak kullanılmaktadır. Bu odalar 

kullanılmadığı zamanlarda hafif eşyaların ve erzakların konulduğu yer olarak değerlendirilmiştir. Sille evinin esas 
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katı olan üst kat, plan olarak geleneksel Türk evi plan şemasının özelliklerini taşır. Konya ve çevresinde, arası 

mabeynli bir çift oda veya arası mabeynli iki çift oda tarzında yani orta sofalı plan şemasının bir çeşitlemesi olarak 

karşımıza çıkmaktadır. Geleneksel Sille evleri dış biçim olarak kübiktir. Evler düz damlı olup çatılı olanı yok 

denebilecek kadar az sayıdadır. Birçok yapının üzerindeki çatının sonradan yapıldığı ilk bakışta anlaşılmaktadır. 

Pencere düzenleri geleneksel Türk evi pencere düzenini yansıtır (Resim 3). Bazı yapılarda malzemenin zamanla 

yıpranıp çürümesi, evlerin bakımlarının yapılmaması sonucu özellikle üst kat çıkma cephelerinin yıkılarak içeriye 

çekildiği görülmektedir. Ancak bu durum doku siluetini fazla etkilemez. Yapılacak basit veya orta derecedeki 

müdahalelerle cepheler özgün biçimlerine kavuşturulabilirler. Duvar örgüsünde taşların arasının kireç harcı ile 

kavisli çizgili derzlenmesi sonucu Sille evlerinin dış cepheleri sıvanmamıştır. Yalnız çıkmaların daha hafif 

olmaları için, bağdadi sistemle yapılması nedeniyle bu bölümler sıvanmıştır. Dikkatlice yapılacak bir araştırmada 

Silledeki evlerin hemen hemen tamamının üst kat cephelerinin değiştiği, ancak özgün çizgilerini pencere 

yenilemeleri dışında korudukları söylenebilir (Resim 4), (Erdem ve ark., 2010). 

 

                           

Resim 4. Dar ve kıvrımlı sokak yapısı üzerinde bitişik cepheli konumlanmış Sille evleri 

(Kişisel Arşiv) 

4.2. Selçuklu İlçesi Aydınlık Evler Bölgesi 

Şehir merkezindeki çalışma bölgesi olarak seçilen Selçuklu İlçesi Aydınlık Evler semtindeki yerleşim, tek 

katlı müstakil konutlardan oluşmaktadır (Resim 5). Sille yerleşimine oranla daha planlı bir çevre yapısına sahip 

olması açısından kişilerin sokak yaşantısına ilişkin daha nitelikli bir fiziksel çevre sunmasının yanı sıra, görsel 

kirlilik ve otopark vb. sorunlardan uzak bir yaşam alanı sunmaktadır. 
 

  
   Resim 5. Selçuklu İlçesi Aydınlık Evler Semti’nde tek katlı müstakil yapılardan oluşan 

konut tipleri (Kişisel Arşiv) 

 

 

5.SONUÇ 

İki farklı sokak dokusunda mekân kullanıcılarına kullanıcı bilgileri ile birlikte mekânın fiziksel niteliği ve 

kullanıcıların sosyalleşmesini belirlemeye yönelik bir anket uygulanmıştır. Katılımcılardan elde edilen veriler 

doğrultusunda iki farklı sokak kullanıcılarının sosyal faktörleri ile mekân değerlendirmeleri ve toplumsal 

sosyalleşme komşuluk ilişkileri karşılaştırmaları SPSS programı yardımıyla yapılmıştır. Çalışmanın sonucunda 
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komşuluk ilişkilerinde mekânın fiziksel niteliğinin ve konutların yerleşim düzenlemesinin etken olduğu 

belirlenmiştir. Seçilen örneklerden şehir çeperinde daha geleneksel yapıya sahip olan sokak dokusunda, komşuluk 

ilişkilerinin daha güçlü olduğu görülmüştür. Ayrıca kullanıcıların sosyal faktörleri (cinsiyet, eğitim düzeyi vb.) ile 

mekânın fiziksel niteliği ve sosyalleşme verileri karşılaştığında iki bölge arasında farklı sonuçlar elde edilmiştir. 
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Özet 

Mimaride bağlam ve metafor kavramları daha önce yapılan araştırmalarda ayrı ayrı ele alınmış birbirleriyle kurdukları 

ilişki göz ardı edilmiştir. Bu kavramlar çoğunlukla indirgemeci bir yaklaşımla kapsamları daraltılarak değerlendirilmiştir. 

Bağlam ve metafor kavramlarının mimariye aktarımının anlamsal olarak değerlendirilmesi tarihi süreç içerisinde günden güne 

önemli bir olgu haline gelmiştir. Bu araştırmada birlikte ele alınan bağlam ve metafor kavramları yeniden irdelenerek 

‘metaforik bağlam’ başlığı altında anlatılmıştır. Mimari tasarım kurgusunda, bağlam ve metaforun tasarımın fonksiyonel ve 

biçimsel olarak şekillenmesindeki etkileri araştırılmış ve önemi vurgulanmıştır. Bu kapsamda Konya kentinde yer alan 

Mevlana Kültür Merkezi tasarımsal açıdan ele alınarak ‘metaforik bağlam’ kavramı üzerinden yeniden bir okuma yapılmış 

ve tasarımın zihinsel süreci irdelenerek yeni anlamlar ve ilişkiler ortaya konması amaçlanmıştır. Değerlendirmeler sonucunda 

kentin tarihi ve mimari geçmişinin, Mevlana ve Mevlevilik felsefesinin yapının tasarımsal kurgusunda, mimarisinde, biçimsel 

ve fonksiyonel planlamasının oluşmasında ön plana çıktığı görülmüştür. Bu araştırma sonucunda, bağlam ve metafor 

kavramlarının tasarımda kurduğu ilişkilerin gelecekte mimarlık anlamında vazgeçilmez bir yere sahip olacağı vurgulanmıştır. 

 

Anahtar kelimeler; Bağlam, Metafor, Mimari tasarım, Metaforik bağlam, Konya Mevlana Kültür Merkezi, Kent ve tasarım. 

 

Evaluation of the context and metaphorical approach in architecture on 

Konya Mevlana Cultural Center 

 

Abstract 

In the context of context and metaphor concepts in architecture, the relationship they established with each other 

separately was ignored. These concepts are often evaluated by narrowing their scope with a reductionist approach. The 

semantic evaluation of the transfer of the concepts of context and metaphor to architecture has become an important 

phenomenon in the historical process. In this research, the context and metaphor concepts discussed together are explained 

under the title of metaphorical context. In architectural design, the effects of context and metaphor on the functional and 

formal shaping of design were investigated and its importance was emphasized. In this context, the Mevlana Cultural Center 

in Konya was considered from a design point of view, and a new reading was made through the concept of metaphorical 

context ’and the mental process of the design was explored and new meanings and relationships were aimed. As a result of 

the evaluations, it is seen that the historical and architectural history of the city and the philosophy of Mevlana and Mevlevi 

have come to the fore in the formation of formal and functional planning in the architectural design, architecture and structure. 

As a result of this research, it was emphasized that the relations established by the concepts of context and metaphor will have 

an indispensable place in the future in terms of architecture. 

 

 

Keywords: Context, Metaphor, Architectural design, Metaphoric context, Konya Mevlana Cultural Center, City and 

design. 

 

1.GİRİŞ 

Mimaride bağlam; bir bölgenin, yerin, kültürel ve fiziksel kaynaklarının değerlendirilmesi ve toplumsal, 

ruhsal karakterinin aranmasıyla ortaya çıkan tasarımsal bir gerçekliktir. (Gür, 2007). Bir mimarlık ürünü çevresiyle 

kurduğu ilişkiyi sadece yapısal olarak değil, çevresindeki kültürel ve sosyal alanları ile beraber kurmaktadır. 

Metaforik bağlam; yer ve mimari nesne arasındaki ilişkiyi anlamada onu başka bir şeye aktarmada orijinal, 

kolay ve anlaşılır bir yol sağlar. Metaforik anlam tasarımda bilgi ve zihin arasındaki ilişkiyi ortaya koyar. Yani 

metaforik sistem tasarımın temelinde yatan bağları ve ilişkileri ifade eder. 

Bağlam ve metafor kavramlarının mimariye aktarımının anlamsal olarak değerlendirilmesi önemli bir 

tarihsel süreç olmuştur. Demirkaynak (2010) yaptığı çalışmasında bu konuyla ilgili çalışmalar yapmış olup iki 

kavramı incelemiş ve birbiri ile olan etkileşiminin göz ardı edildiğini bulgulamıştır. Büyükbayram (2004) ise 
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metaforun bir iletişim aracı olarak kullanıldığını göstermek amacı taşıyarak bir çalışma yapmış olup tekilden tüme 

doğru bazı mimarların yapıtlarından örnekler vererek ilerlemiş ve ülkemizde de metaforun mimarlık alanında (plan 

düzleminde, kütle-cephe boyutunda) kullanıldığı, doğru göndermelerle, doğru mesajlar üretildiğinde başarılı 

yapıların oluştuğu, ancak bu kavramın bilinçsizce kullanıldığında başarısız yapıların ortaya çıktığı ve tepkilerin 

doğduğu sonucuna varmıştır. Literatürde sınırlı sayıda ele alınan bağlam ve metafor ilişkisi, bu çalışma 

kapsamında metaforik ve bağlamsal ilişkilerin mimari tasarım kurgusuna olan etkisini tasarımın özünü anlamak 

için alan çalışması ile incelemesi konusunda özgündür. 

Çalışma kapsamında, mimaride bağlam ve gelişimi; metaforik bağlam ve kavramsal yapısı, bu 

kavramların birbiri ile olan ilişkileri Konya Mevlana Kültür Merkezi örneği ile değerlendirilmiştir. Çalışma 

kapsamında tasarımın özünde anlatılmak istenen bilim ve yorumlamayı da içinde barındıran felsefe, edebiyat ve 

dil biliminde de çok kullanılan ‘metafor ve bağlam’ gibi kuramların önemini örnek üzerinden ifade etmek ve 

tasarım kurgusunun temeline inmek amaçlanmaktadır. 

 

2. MİMARİDE BAĞLAM  

Bağlam herhangi bir olguda, olaylar, durumlar, ilişkiler örgüsü veya bağlantısı anlamına gelmektedir 

(Güleç, 2011). Mimarinin gerçeklik vurgusunun kavramsal çerçevelerle birlikte ilgilendirilmesi, bağlamı 

tanımlamayı adeta bir zorunluluk haline getirmiştir. Bağlam kimi zaman kapsamı daraltılarak okunan bir kavram 

olmuş, kimi zamansa kavramsal ağlar içinde algılanan daha geniş bir çerçeveyi işaret etmiştir. Tek bir yapı kentsel, 

kırsal ya da bir banliyö alanının küçük bir parçasıdır ve hiçbir zaman çevresinden izole bir şekilde 

deneyimlenemez. Çevresinden ve geçmişinden izole bir şekilde tasarlanamaz. Bundan dolayı bağlam hakkında 

fikir sahibi olmak ve bağlamın tasarım sürecinde ne ifade ettiğini bilmek tasarım sürecimizde daha doğru bir yol 

almamızı sağlar. Manzara, iklimsel etkenler, topoğrafya ve tarihsel çevre gibi birçok alt başlık bağlam kapsamı 

içinde yer alabilir. Bu fiziksel bileşenler dışında yerin ayrıca sosyal, ekonomik, siyasal ve kültürel bir bağlamı da 

vardır. Bir kentin hafızasındaki her şekil, imge, söylenen her söz, o şehrin her bir sanatçısı, her bir evliyası, her bir 

politikacısı, her bir meyvesi, sebzesi o kentin mimari altlığını dolayısıyla da kentin mimari bağlamının temel yapı 

taşlarını oluşturmaktadır. Başka bir açıdan mimari bağlam, geçmiş ile hayal edilen gelecek arasında gidip gelen 

tasarımsal ve felsefik kavramlar arasında meydana gelen bir oluşumdur. Mimari literatürde bağlamcılık olarak da 

kullanılan bu kavram bir bölgenin, yerin kültürel ve fiziksel kaynaklarının değerlendirilmesi ve toplumsal, ruhsal 

karakterinin aranmasıyla ortaya çıkan bir tasarımsal gerçekliktir (Gür, 2007). 

Sonuç olarak her tasarım çok özel bir bağlam içinde meydana gelir; bu bir yapı alanı ve çevresi de olabilir, 

sosyal ve sosyokültürel bir bağlam da olabilir. Yani bağlam tasarım için önemli bir girdi olarak değerlendirilir 

(Web İletisi 1). 

 

3.METAFORİK BAĞLAM VE MİMARİ 

Kelime anlamı olarak metafor gerçek anlam dışında hayal kavram, sanal dünyaya örnek, gerçek olmayan 

yani mecaz demektir. Bir sorunu başka bir şekilde ifade etmek için kullanılır. Metaforlar düşüncenin vazgeçilmez 

bir öğesidir. Felsefede, farklı kavramlarla yeni bir açılım oluşturmaya imkân verir. Bu durum mimaride de 

böyledir. Mimarinin kavramsal dilinde, yeni ifadelerle figüratif teoriler oluşturur. Özellikle son dönem mimarisini 

incelediğimizde, metaforların mimari içerisinde bir dil yaratmak amacıyla kullanıldığını görmekteyiz. Bu dil aynı 

zamanda mimariyi bir iletişim aracı olarak da görmektedir. Mimarinin dil gibi bir iletişim ve ifade aracı olarak 

kabul edilmesi, bu aracın en önemli yapı taşları olan metaforları kullanmayı gerekli kılmaktadır.  

Metaforik anlam, mimari objenin, simgeler, işaretler, kavramsal süreçlerle birlikte aktarımını sağlayan 

bir iletişim önerir. Bu iletişim her bağlam için kendi kurgusunu ve kendine özgü yeni metaforları barındırır. 

Örneğin tarihsel bir hafızaya sahip bir kentte yapılan yeni yapılar da dahil bir çok yapının, yapı malzemelerinin 

kullanımı, plansal kurguları, morfolojik özellikleri ve hepsinin ötesinde yapılar, kent hafızasındaki metaforik 

özelliklere sahiptir. Bütün bunlar yapı, düşünce, dil ve metafor arasında yakın bir ilişki olduğunu göstermektedir 

ve mimarinin diline başvurmadan bir sistemi açıklamanın yolu yoktur. 

Sonuç olarak mimarlığın varlık bilimsel amacı olan deneysel bir olay olduğu ve bunu metafor aracılığıyla 

belli etme becerisine sahip olduğu yadsınamaz bir gerçektir. Mimarlığın metaforu üretmesi ya da metafor olarak 

mimari sorgusu önemli bir nirengi noktasıdır. Etkileşim, bileşim, gerilim, karşıtlık, gerginlik, çelişme, açık-

uçluluk işlevlerinin metaforun yaratıcı, bulucu ve doğurucu oluşumuyla incelenerek mimarlık içindeki açık uçlu 

anlatım değeri vurgulanmıştır. Bu mimari yorumlar hayatın bütün alanlarına açık ve insanlığı ve onları 
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destekleyen ve nasıl yaşanabilir çevreleri fark edebileceğimizi gösteren bir işaret olarak da kabul edilebilir. 

Metaforik bağlamda temel anlam bizim deneyimimizi yeniden biçimlendiren ve yeni bağlantılar kuran projeler 

üretmesidir. Yeni metaforlar yeni yaratım gerçekleri yapabilir ve bütün insan aktivitelerine bağlı olarak 

kavramsal sistemler oluşturabilir (Web İletisi 2). 

 

4.KONYA MEVLANA KÜLTÜR MERKEZİ 

4.1. Yapının Özellikleri Mevlana  

Hazreti Mevlana’nın ‘GEL’ davetine kulak vererek dünyanın dört bir tarafından Konya’ya gelen Hazret-i 

Mevlâna dostlarını ağırlayan bu mekânın yapımı uzun yıllar Konya’nın ve ülkemizin gündeminde olmuştur. Kültür 

Bakanlığı tarafından 17 Eylül 1990’da açılan ve 69 projenin katıldığı ‘Mevlâna Kültür Merkezi Proje 

Yarışması’nda birinciliği İTÜ’den Prof. Dr. Hasan Şener’in Y. Mimar Hasan Dörter ile birlikte hazırladığı proje 

almıştır (Şekil 1). 8 Haziran 2004’te Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Konya Büyükşehir Belediyesi arasında bir 

protokol düzenlenmiştir. Mevlana Kültür Merkezi inşaatını devralan Büyükşehir Belediyesi ihaleye çıkararak 

kalan kısmını yüz günde tamamlamıştır (Web İletisi 3). 

 

 
Şekil 1. Mevlana Kültür Merkezi 

 

Prof. Dr. Hasan Şener’in Konyalife dergisine verdiği röportajında kültür merkezinin mimarisini 

oluştururken Mevlana felsefesinin insanlara ulaştırdığı ana mesajları saptamaya çalıştıklarını diğer yandan da 

özellikle Selçukluların o dönemde ortaya koyduğu mimariyi incelediklerinden bahsetmektedir. Ancak, o 

dönemdeki yapıların ölçeği ile kültür merkezinin yapı ölçeği arasında (örneğin 3 bin kişilik "sema salonu" ölçeği) 

fark olduğu bir gerçektir. Ölçek bakımından Ayasofya, Sultanahmet, Süleymaniye camilerinin mekânsal, hacimsel 

ve alansal değerlerinin bu mimariye etkisi olmuştur. Bir başka özellik de dışa kapalı- içe dönük olmasıdır. Selçuklu 

ve Osmanlı dönemlerinde, külliye mimarilerinde, insanlara huzur ve sükûnet veren, insanı günlük hayattan 

arındıran unsurlar, iç avlular, arkadlar, su ve yeşil unsurlar, üstten gelen doğal ışık sentez kültür merkezi 

çalışmasında da projeye ışık tuttuğundan bahsetmektedir. Ancak yapılan mimari; aynı zamanda günümüzün 

çağdaş teknolojileri ile biçimlenmiş, insanların günümüzde gelişen ihtiyaçlarını yeniden yorumlayan, kentsel 

tasarım boyutları olan, Konya kenti ile bütünleşik ve kentin önemli bir çekim alanını oluşturacak ve çevresini 

gelecekte etkileyecek bir özellik taşımaktadır. Yani geçmiş ile günümüz sentezi şeklinde bir mimari ortaya çıktığı 

görülmektedir.  

Prof. Dr. Hasan Şener Mevlana Kültür Merkezi’ni tasarlarken Hz. Mevlana’nın fikirlerinden 

etkilendiklerini ve bunun mimariye nasıl yansıdığından da şu şekilde bahsetmiştir: “Mevlana felsefesinden yola 

çıkarak insanlara ulaşan ve günümüzde bizleri çok etkileyen fikirler ve mesajlar var. Bu mesajlardan birisi; kültür 

merkezi girişindeki frontonlara kazınarak 12 dilde yazıldı. Bu söz "Ya göründüğün gibi ol, ya da olduğun gibi 

görün." şeklindedir. Bu sözün anlamı, bizim mimarimizi etkiledi. İnsanları kandıran, göründüğünden farklı şeyler 

içeren hiçbir unsur yoktur mimarimizde. Yalınlık, sadelik, basitlik bir başka etkilenme özelliğidir. Mimarimizde 

seçilen tanımlı geometrilere sahip plan özellikleri ile iç ve dıştaki beyaz renk sadeliğin, yalınlığın ifadesidir. 

Natürel malzemeler, taşın dışta olduğu gibi içte de devam etmesi, alındaki yazının içerdiği düşüncenin etkileriyle 

oluşmuştur.” şeklnde ifade etmiştir. 
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4.2 Yapının Metaforik Olarak İncelenmesi 

İncelenen yapı, yerleşim ve mevki olarak da bulunduğu çevreye ve kent dokusuna uyumlu olma amacı 

gütmektedir. İnşa edildiği dönemde kentin çeperi sayılabilecek; şu an ise gelişme evresinde olan bir bölgede yer 

alması sebebi ile çevresinde halen geniş açıklıklar bulunmaktadır.  

Tasarım sürecinde; zamana bağlı şekilde, katılımcı ve ziyaretçilerin konaklama ve sosyal aktiviteler 

gerçekleştirebileceği mekanlar ile çevre bütünleşmesinin sağlanması amaçlanmıştır.  

Bu sebeplerle yapı; ana aks olan Mevlana Türbe ve Müzesini takip eden caddeye yerleştirilmiş, yine aynı 

amaca hizmet etmesi amacıyla yan akslar oluşturulmuştur. Fakat tüm bu kriterlere sabit kalınması yapının çevreyle 

uyumlu olmasını sağlayamamış, aksine yapı gerekli peyzaj düzenlemelerin eksikliği sebebi ile yer aldığı çevrede 

sert ve yalnız bir kütle olarak kalmıştır (Şekil 2). 

 

 
Şekil 2. Mevlana Kültür Merkezi Genel Görünüm (Web İletisi 4) 

 

Projenin seçildiği yarışmanın ihtiyaç programında belirtilen ‘binanın sembolik bir değer taşıması’ ibaresi 

sebebi ile yapı; geleneksel mimariye çağdaş bir yorum getirmiştir. Öz ve köken olarak Mevlana’ya ve O’nun 13. 

yüzyılda dile getirdiği hümanist fikirleri ile tüm dünyanın sevgisini ve hayranlığını kazanan, pek çok dilde 

yayınlanan ünlü eseri Mesnevi ile daha da yayılan Mevlevilik Kültürüne dair izler barındırmaktadır. Tüm bunların 

yanında sema salonlarının bulunduğu kısımların üst örtüsü olarak tasarlanan prefabrike çelik çatıları sekizgen 

tabanlı piramit formundadır. Geometrisi Mevlevi dervişlerinin kıyafetlerinden(Şekil 3) esinlenerek tasarlanmış 

olan bu kubbesel formlar şehrin pek çok noktasından görülecek yükseklikte olup, amaç yine yer aldığı aksı 

belirginleştirmektir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 3. Mevlevi Kıyafeti ve Çizimi (Web İletisi 5) 
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Aynı sekizgen piramit formu farklı bir gözle incelendiğinde 9. Yüzyıldan itibaren Anadolu’da görülmeye 

başlanan Türk çadır sanatının taş ve mermere uyarlanmış hali olan, Selçuklu mirası anıt mezar yapılarından 

esintiler görmek mümkündür. Geometrik planlı, yukarı doğru daralan, ama formunu kaybetmeyen; tek başına 

estetik şekilde yükselen ‘Kümbet’ olarak adlandırılan bu form bir döneme ait geleneksel ve dini yapıların ortak 

dili olarak görülmektedir (Şekil 4). 

 

 
 

Şekil 4. Selçuklu Mimarisi’nden kümbet örneği (Web İletisi 6) 

 

Mevlevi Kültürünün ana olgularından biri olan ‘Sema Ayini’ ise yapının kabuk ve iç mekan tasarımının 

pek çok noktasında soyut olarak kendine yer bulmuştur. Örneğin; vaziyet planı incelendiğinde akslardan yapı ile 

buluşan ziyaretçilerin ‘gel’ çağrısına uyarak her yönden gelmeleri ve semazenler gibi bir noktada ‘Post’a selam 

verip dağılmaları fakat tüm alan içinde dönüp dolaşıp yine aynı noktada buluşmaları ‘döngü’ kavramından 

bahsedilmesine yol açmaktadır. Yine vaziyet planında görülen ana bloklar arası dolaşıma yardımcı olan H,C ve E 

blokları adeta yapının kolları gibi tüm kütle etrafında dolaşmakta ve aynı ‘döngü’ye vurgu yapmaktadır (Şekil 5) 

 

 

Şekil 5. Mevlana Kültür Merkezi vaziyet planı (Konya Büyükşehir Belediye arşivi) 

 

‘Sema Ayini’ni yapının iç mekân tasarımında da yer yer görmek mümkündür. Ayinin aslına uygun olarak 

gerçekleşmesi için gerekli form alanın dairesel olmasıdır. Tıpkı dünyanın kendi etrafında dönerken güneşin 

etrafında da dönmesi gibi kendi etrafında dönen Mevlevi Dervişleri aynı zamanda ‘Semahane’ olarak adlandırılan 

özel alan içerisinde de sürekli hareket halindedirler. Bu kriterler göz önünde bulundurulduğunda, avluda bulunan 
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anfitiyatro, sema salonları ve hatta kermes sergi gibi aktivitelerin gerçekleştirildiği iç mekânda yer alan ortak 

alanın formu da bu döngü uyarınca dairesel veya sekizgen prizma formlarında tasarlanmıştır. 

Öte yandan, tüm kütlenin form anlayışına gösterilen bu özen ve Mevlevilik ile Tasavvuf Kültürüne yapılan 

atıflara rağmen; iç mimari tasarımda herhangi özel bir arayış veya öykünme bulunmamaktadır. 

Kullanılan materyaller ve seçilen ürünler ‘mekâna özel olmayan; farklı yapılarda örnekleri sıklıkla 

görülebilir’ olarak adlandırılabilirler (Şekil 6). Bunun yanında iç mimari düzenlemelerde söz konusu olguların 

yansıtılması yerine yalın bir yol izlenmiş; tabir-i caizse risk alınmamıştır. Kullanılan granit ve mermer ağırlıklı 

malzemeler mekânı olduğundan daha soğuk göstermiştir. 

 

 
Şekil 6. Mevlana Kültür Merkezi İç Mekân Görünüm (Web İletisi 7) 

 

Tüm bu veriler ışığında yapının geneline bakıldığında; yarışma, proje ve inşa safhalarında amaçlanan 

‘özel’ olma talebi kabuğa bir ölçüde yansıtılmış ve yapılış tarihi de göz önüne alınınca kısmen özel bir mimari dil 

geliştirildiği görülmüştür. Ancak ayrıntıya inilip kabuk, iç-dış ilişkisi, materyal seçimi, peyzaj ve çevre ile ilişkiler 

ayrıntılı biçimde incelenirse eksiklik ve yanlışlıklar göze çarpmakta, yapının hak ettiğinden daha az kültürel 

değerle tasarlanıp, hatalarla inşa edildiği dikkat çekmektedir. 

 

5. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ  

Mimaride tasarımsal süreç, belirli bir maddi birikimler ve zihinsel kazanımlar neticesinde meydana 

gelmektedir. Bir tasarımın yapılacağı yerin geçmişten günümüze barındırdığı izler, maddi ve manevi olgular, 

kültürel, sosyal ve geleneksel tüm kazanımlar tasarımın biçimsel, bağlamsal ve kurgusal oluşumunu 

etkilemektedir. Bu araştırmada mimaride zihinsel sürecin bir yansıması olan ve tasarımın temelinde yatan 

kavramsal olguların ilişkilerini anlamamıza yardımcı olan bağlam ve metafor kavramları ele alınmıştır. Bu 

kapsamda Konya kentinde yer alan Mevlana Kültür Merkezi’nin tasarımsal süreci irdelenmiş ve bağlamsal 

kurgusu ‘metaforik bağlam’ başlığı altında yeniden okunarak ortaya konulmuştur. 

Mevlana Kültür Merkezi tasarımsal kurgusu incelendiğinde bulunduğu kentin belleğinden etkilendiği 

görülmüştür. Kentin geçmişten günümüze değin biriktirdiği maddi ve manevi olgular tasarımdaki bağlamsal 

yaklaşımı ortaya çıkarmıştır. Bu çerçevede kentin tarihi ve mimari geçmişinin, Mevlana’nın maneviyatının ve 

Mevlevilik kültürünün; Mevlana Kültür Merkezi’nin mimarisinde, biçimsel ve fonksiyonel planlamasının 

oluşmasında ön plana çıktığı görülmektedir. 

Bir mimari tasarımda sadece bağlamı veya sadece metaforu referans yapmak tek yönlü eksik bir okuma 

anlamına gelebilmektedir. Bu araştırma kapsamında bu iki kavram birlikte ele alınarak birbirleriyle olan ilişkisi 

sorgulanmıştır. Mimari ürünün metaforlar aracılığıyla kavramsal çerçeveler kurması bağlamsal kurgunun arka 

planını ve gerçekliğini anlamamızı sağlar. Bu nedenle bir mimari ürünün hem yerle kurduğu ilişki hem de 

tasarımın zihinsel süreci birlikte ele alındığında ‘metaforik bağlam’ kavramı üzerinden yeni bir anlam kazandığı 

görülür. 

Mevlana Kültür Merkezi metaforik açıdan ele alındığında Türk çadır geleneğinin mimariye bir yansıması 

olan kümbet mimarisinden etkilendiği görülmüştür. Ayrıca Konya kentinin Anadolu Selçuklu Devleti’ne 
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başkentlik yapmış olması ve Selçuklu mimarisinin önemli eserlerini barındırması, Selçuklu mimarisinin Mevlana 

Kültür Merkezi’nin tasarımına yansımasına sebep olmuştur. Bağlamsal kurgunun ana teması ‘geleneksel 

mimarinin modern yorumu’ şeklinde olması bu metaforik ve bağlamsal ilişkiyi beraberinde getirmiştir. Öte yandan 

hem kent adına hem de tüm dünyada manevi anlamlar barındıran Mevlana ve Mevlevilik, tasarımda başka metafor 

ilişkileri kurmayı başarmıştır. Mevlevi kıyafetini andıran külah şeklindeki üst örtü, kentin siluetine olan katkısıyla 

bu vurguyu kuvvetlendirmiştir. Yapının iç tasarımsal kurgusunda ve oluşturulan formlarda da Mevlevilik 

felsefesinden izler görülmektedir. Kültür merkezinin ihtiyaç programında özellikle bir Sema salonu düzenlenmesi, 

yapının iç tasarımlarında da Mevlana ve Mevlevilik felsefesine öykünmeleri beraberinde getirmiştir. Mevlevilik 

felsefesinin temellerini oluşturan ‘sadelik’ kavramı, yapının iç mekanlarındaki malzeme kullanımını etkilemiştir.  

Mimaride metaforik bağlamın, tasarımda yeni durum ve model ilişkileri öne sürmesi, bu ilişkileri 

varsayması ve yeni yorumlar ortaya koyması nedeniyle tasarım sürecinde yadsınamaz bir öneme sahip olduğu 

görülmektedir. İncelenen örnek gibi bir çok mimari tasarımda bağlamsal kurgunun ardında şekillenen metafor 

ilişkileri görmek mümkündür. Tasarım kurgusundaki metaforik ve bağlamsal ilişkiler, tasarımın plan şemasında, 

fonksiyonel ve biçimsel oluşumunda bütüncül bir okuma sağlamaktadır. Ayrıca tasarımsal çözümlemelerin 

geliştirilmesi, tasarımın kent, kentli ve kentin geçmişi ile bir bağ kurabilmesi amacıyla mimaride bir tasarım 

yöntemi olarak metaforik bağlam kavramı kullanılabilir. Bu bakımdan değerlendirildiğinde günümüzde giderek 

daha da sorgulanır hale gelen mimari eser ve bağlamsal kurgu, ‘yer’in belleğinin getirdiği metaforik ilişkiler 

üzerinden ele alınabilir. Sonuç olarak, bütün bu bulgular ortaya konulduğunda metaforik bağlamın gelecekte 

mimari tasarım kurgusunda vazgeçilmez bir yere sahip olabileceği görülmektedir.  
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ABSTRACT 

Drosophila melanogaster (D.melanogaster) is used as a model organism since the beginning of 1900s due to its 

easy production, short life cycle, small and easy to be examined chromosome structure, phenotypic variations 

observed with the naked eye or binocular microscope. In the early years of working with D.melanogaster, it  was  

found  that the genes on the chromosomes. It was found that some of these genes could cross-over and some of 

them were also transferred  in depending on gender. In fact, the first genetic mapping was performed by using the 

distance between the genes. These studies with D.melanogaster have earned Nobel Prize for seven scientists until 

today. The last of these awards belongs to 2017. 

There is more than 70% gene similarity between human and D.melanogaster. Nowadays, in molecular biology, 

mutant D.melanogaster is used. Thus, many diseases can be studied. Some of these diseases include Alzhemier, 

Parkinson, Hungtinton, MS, ALS, neurodegenerative diseases, metabolism disorders such as Diabetes, Psychosis 

/ Cognitive / Affective disorders, Sleep disorder, Cardiovascular diseases, Skin diseases such as psoriasis. 

D.melanogaster is also used for cancer research. The hippo and notch signaling pathways that are effective in the 

development of cancer are also discovered in this organism. 
 

Keywords: D.melanogaster, Moleculer biology, Diseases. Cancer, Neurodegenerative diseases 

 

Introduction 

Drosophila melanogaster (D. Melanogaster) is called as fruit flies among the population  because 

 its larvae develop on sour fruits. Also called vinegar or wine fly.  

1. Phenotypic Characteristics of Drosophila melanogaster  

D. melanogaster's body consists of the head, chest  and abdomen. The head and chest are covered with large hard 

bristles (macroseta) and small soft bristles (microseta). The number and shape of bristles can be inherited. These 

bristles also serve as sensory organs. Thorax consists of three segments and each segment has a pair of legs. The 

second thoracic segment has a pair of wings and the third thorax segment also has a double knobby balancing 

organ. These balancing organs are called halteres. These balancing organs are the blunted second wing structure 

and provide stability during flight. There are three simple eyes on the top of the head area and one compound eye 

(honeycomb) on the sides. There are also mouth parts and a pair of antennas (Gunes 2013). The ideal living 

conditions of 

D. Melanogaster are 25 ± 10C temperature and 40-60% relative humidity. Under these conditions, from egg to 

adult development time is  on avarage 9-11 days (Graf et al., 1984). (Figure 1) 

mailto:sahinkayamunevver@gmail.com
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Figure 1.The Life Cycle Of  D. Melanogaster (1) 

2. D. melanogaster and Genetics  

Thomas Hunt Morgan and Fernandus Payne in their work, using physical, chemical and radioactive factors mutant 

individuals have obtained. These mutant individuals were crossed and tried to determine what features  

were inherited.  As a result of these studies, Morgan and Payne  suggested that  genes are present on certain 

chromosomes, some are transferred together, and that these genes are mutually replaced (cross-over). Morgan and 

Payne  also suggested that the amount of transition between genes is different and that the transition frequency 

may indicate the distance separating the genes in the chromosome. In light of this information, Morgan's student 

Alfred Sturtevant developed the first genetic map in 1913 (Allen, 1981).  

 

3.  Advantages of the Use of D. melanogaster Model Organism in Genetıc Studıes         

 In genetic studies, D. melanogaster has many characteristics that make it preferable and superior to other 

organisms.These; (Graf and Singer 1992; Graf U and Würgler F E 1996). 

- A wide variety of natural or mutant variations can be observed in D. Melanogaster. 

-  This can be easily examined phenotypically under the naked eye or under a binocular microscope. 

- Life cycle is quite short. 

- Cultures can be made easily in the laboratory and their nutrients are cheap. 

- They are fainted with ether and can be studied. 

-  Female individuals leave 40 to 50 eggs on average per day. 

  This is very important in terms of accurate identification of information on genetic characteristics and reliability 

of results. 

- They have a small number of chromosomes that can be easily examined. 
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- There are giant chromosomes (Politen chromosomes) in the salivary glands of Third Instar larvae  (the period 

between the two shirt changes in the larval period). 

-  Politen kromozomlar  kromozom haritaları ve kromozom fonksiyon analizlerinin yapılmasını sağlar. 

- They can be stored as pure offspring. It is also one of the suitable organisms for making controlled crosses. 

- There is a detoxification system similar to that of mammals (Eroğlu Doğan 2008). 

- Ethics committee permission is not required for the studies. 

- Genetic codes are similar to humans. Genome sequence analysis showed that more than 70% of the genes 

identified in human diseases are D. Melanogaster orthologues (Fortini et al., 2000). 

- Metabolic disorders, cancer, neurology and renal diseases, genes that determine structural disorders are most 

likely present in D. Melanogaster (Bernards et al. 2001). 

- D. Melanogaster and human are similar in cell cycles and regulatory pathways.  Therefore, it is used as a model 

in tumorgenesis and proliferation process studies.  

4. Diseases that can be Worked by Using  D. melanogaster  

Working with D. Melanogaster is important because it is a pioneer for the next steps. The basis of these studies is 

based on observing the locomotor systems of D. Melanogaster. Such as Climbing / flying ability and speed  

  4.a.  Sleep Disorder Studies 

In D. melanogaster , there are circadian activity cycles (twenty-four hour biological clock cycle) as in humans. 

Activity in the morning mobility (lights on), afternoon siesta immobility (a kind of afternoon sleep), late afternoon 

activity summit   and relative inactivity during the night (lights off) follows (Cirelli, 2009). Also wake up as 

modafinil and caffeine and sleep-promoting agents such as antihistamines have similar effects as in humans (Shaw 

et al., 2000; Hendricks et al., 2003; Andretic et al., 2008). 

   4.b. Cognitive / Psychosis / Affective Disorders 

Cognitive / Psychosis / Affective Disorders are multifactorial diseases caused by heredity and environmental 

effects. Cognitive and affective disorders often involve disruption of key neurotransmitter systems, including 

dopamine, serotonin and glutamate. As in humans, flies also have many behaviors under the influence of 

neurotransmitters. Because of this neurochemistry,  D. melanogaster can play an important role in the process of 

drug development for Cognitive / Psychosis / Affective. 

 D. melanogaster can also be used for learning and memory process studies related to cognition and cognitive 

disorders. Learning and memory study in  D. melanogaster has a long and rich history (Quinn et al., 1974; Tully 

and Quinn, 1985). In mammalian systems, most of the molecular mechanisms underlying learning and memory 

are firstly revealed as flies. 

 Neurotransmitters that are critical for accurate learning and memory are dopamine, acetylcholine, GABA 

(gamma-aminobutyric acid), serotonin and glutamate (Gu and O'Dowd, 2006; Liu et al., 2007; Wu et al., 2007; 

Sitaraman et al., 2007; Waddell, 2010). Because these neurotransmitters are shared with humans, D.melanogaster 

is a good model organism. 

   

 4. c. Cancer 

Cancer cells have characteristic features such as uncontrolled proliferation, blockage of differentiation, decreased 

apoptosis, altered tissue structure. The activity of signaling pathways that drive these events in cancer cells is 
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increased or decreased. (Schulz, 2005). The Notch signaling pathway, which determines the differentiation, 

proliferation and apoptosis of the cells, and the hippo signaling pathway, which determines how much the tissues 

will grow, are effective in cancer formation and are first described in D.melanogaster. (Krauss, 2006; Pazarbaşı et 

al., 2011; Schulz, 2005). 

 Identification of the pathway in D.melanogaster has helped identify many genes that function as oncogenes (genes 

that affect cell proliferation and differentiation) or tumor suppressors in mammals. Most cancers in humans have 

derived from epithelial cells (Christofori and Semb, 1999). There are a number of D. melanogaster models 

developed for the investigation of epithelial cell-derived cancers. These models include not only proliferative 

phenotypes, but also metastatic ones (Pandey et al., 2011). Cancer research can be carried out using these mutant 

models. 

  

  4. d. Neurodegenerative diseases 

Neurodegenerative diseases are age-related human diseases that occur with the progressive loss of specific neurons 

and often have significant pathological and clinical similarity.  These diseases are usually asymptomatic during 

the development of the nervous system. 

Neurodegenerative diseases are characterized by neural symptoms such as loss of sensation, motor control, 

memory, and cognitive impairment. In addition, one of the phenotypic indicators is locomotor behavior. 

Characteristic disorders of locomotor behavior are the first sign of central or peripheral nervous system tissue 

defect. (Dietz, 2002). 

In Mutant D. melanogaster, disturbances in locomotor behavior such as splashing, startle, smell orientation, flight 

ability, negative geotaxis will give us information about neurodegenerative diseases. 

    Some diseases associated with locomotor disorder due to neurodegeneration; 

   Leigh Syndrome, Charcot-Marie-Tooth disease, Spinoserebellar Ataxia (SCA), 

   Alzheimer, Parkinson, Amyotropic Lateral Sclerosis (ALS) and Multiple Sclerosis. 

   4.d. I. Epilepsy 

Epilepsy is a neurological disorder caused by an unusual electrochemical discharge of nerve cells within the brain. 

In D. melanogaster, electrical shock transmitted to the brain causes attact-like activity. Normal D. melanogaster's 

electrophysiological attact limits are greater than about 35 V and do not show attact-related behavior in the 

phenotype. 

There are eleven different types of D. melanogaster produced as mutants and the limit of attact decreases to 7 V. 

These mutant race also exhibit behaviors like first attact, temporary paralysis and recovery attact. Some human 

epileptic drugs were also found to suppress attactes in D. melanogaster. Although the same epileptic attactes of 

man and D. melanogaster are not the same, similarities are a good way for drug trials (Pandey et al., 2011). 

    

 4.d.II. Parkinson 

Parkinson's disease is one of the most common age-related neurodegenerative disease. Mutant D.melanogaster 

individuals were obtained by the transfer of the parkin gene causing the Parkinson. Thus, the early stages of 

parkinson's can be studied In D.melanogaster, negative geoktasis (reversal of gravity) is seen. Therefore, the 

individuals who are replicated in the vials move towards the top of the vial. The Parkinson status is interpreted by 

measuring the height that can be reached by non-mutant and non-mutant individuals. ( Düzgün ,2016) 

Geneticcodes  of  D.melanogaster  are similar to humans. Genome sequence analysis showed thatmore than 
%70 of  the genes identified in human diseases are D.melanogaster orthologues. Metabolic disorders,  
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cancer, neurology and renal diseases, genes that determine structural disorders are most likely present in 
D.melanogaster.D.melanogaster and human are similar in cell cycles and regulatory pathways.  Therefore, it is 
used as a model in tumorgenesis and proliferation process studies. 
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Abstract 

The aim of this study is to present a numerical method to solve first order non-homogeneous linear differential 

equations with variable coefficients and variable delays. The method is a collocation method based on Laguerre 

polynomials to obtain approximate solutions under the initial conditions. For this method, since the solution form 

must be expressed in the matrix form, firstly, the Laguerre polynomials and their derivatives are written in matrix 

form, and then the equation and conditions are represented using the matrix form of the solution form. Secondly, 

the collocation points are defined and the equation is reduced to the system of algebraic equations with the help of 

these collocation points. Then, a new algebraic system is obtained by using this algebraic system and the conditions 

expressed in the matrix form of solution form. Thus, this system is solved and the solutions are obtained depending 

on the Laguerre polynomials. In addition, an error estimate is given for the method and the method is tested with 

numerical examples. Additionally, numerical results are calculated with the help of Matlab program and tables 

and graphs are analysed and information about the results was given. 

Keywords: Laguerre collocation method, Laguerre polynomials, Differential equation with variable delays, 

variable delay. 

1. INTRODUCTION 

In this study, we consider the first order non-homogeneous linear differential equations with variable coefficients 

and variable delays in form  (Özel, Tarakçı, & Sezer, 2018) 

 

 1

2

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ( ))
m

j j

j

y x g x P x y x P x y x x


                                                                                (1) 

                      

with the initial condition 

 

 ( )y a  .                                                                                                                                              (2) 

                                                                                                    

Here, ( )y x  are the unknown function, the coefficients ( ),jP x  ( )g x  and the delays 
j  are continuous functions 

on the interval 0 a x b    and the delays are nonnegative, ( ) 0j x   for .x a  

In the recent years, delay differential equations have been solved by various methods (Ardjouni & Djoudi, 2011), 

(Elahi, Akram, & Siddiqi, 2016), (Jin & Luo, 2008), (Olach, 2013), (Sezer & Akyüz-Daşcıoglu, 2007), (Wang, 

2004), (Yüzbaşı, Şahin, & Sezer, 2011), (Yüzbaşı & Ismaılov, 2018), (Yüzbaşı & Karaçayır, 2018), (Zhang, 2005), 

(Zhao, 2011), (Özel, Tarakçı, & Sezer, 2018), (İlhan & Şahin, 2014). 

The purpose in this study, approximate solutions of equation (1) with the initial condition (2) is to obtain by the 

collocation points and the matrix relations between the Bessel polynomials in the truncated Bessel series form 

In this paper, our aim is to give the numerical solutions of the equation (1) in under the condition (2) in form 
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( )Ny x  = 
0

N

n

n

a


  ( )nL x .                                                                            (3) 

 

Here, N is any chosen positive integer, ,na 0,1,...,n N are Laguerre coefficients and the Laguerre polynomial 

defined by 

 

2
0

!
( ) ( 1) .

( !) ( )!

n
r r

n

r

n
L x x

r n r

 


                                              (4) 

 

 

2. FUNDAMENTAL MATRIX RELATIONS 

Firstly, we can write the Laguerre polynomials in the matrix form as  

 

                                       ( )T x L  D ( )T xX    ( ) ( )x xL X TD      (5) 

 

where 

( )x L
0 1 1 ( 1)[ ( ) ( ) ( )]N NL x L x L x   , ( )x X 2

1 ( 1)[1 ]N

Nx x x  
 and 

D

 

   

     

       

0
0

0

0 1
1 1

0 1

0 1 2
2 2 2

0 1 2

0 1 2 N
N N N N

0 1 2 N

(N 1) (N 1)

( 1)
0 0 0

0!

( 1) ( 1)
0 0

0! 1!

( 1) ( 1) ( 1)
0

0! 1! 2!

( 1) ( 1) ( 1) ( 1)

0! 1! 2! N!   

 
 
 
  

 
 
   

 
 
 
 
 
    

  

. 

 

The solution form (3) is expressed in the matrix form 

 

 N ( )y x  ( )xL , A ;   A T

0 1 N[a a a ] .                                        (6) 

 

By substituting ( )xL  in Eq. (5) into Eq. (6), we have the matrix relation 
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 N ( )y x  ( )xX TD A .                                                                                 (7) 

 

By writing ( )jx x   instead of x  in the expression (7), we obtain the relation 

 

  y ( )N jx x   X  ( )jx x 
TD A .                                                    (8) 

 

The relation between the matrices X ( ( ))jx x   and ( )xX  is given by 

 

 X  ( )jx x   ( )xX ( ( ))j xS                                                              (9) 

 

where 

         
 

               

           

       

   

0 1 2 N
0 1 2 N

0 0 0 0

0 1 N 1
1 2 N

1 1 1

0 N 2
2 N

2 2

0
N

N

( ) ( ) ( ) ( )

0 ( ) ( ) ( )

( ) 0 0 ( ) ( )

0 0 0 ( )

j j j j

j j j

j
j j

j

x x x x

x x x

x .x x

x





    
 
 

  
 
     
 
 
 
 

S
        

 

By putting Eq. (9) into Eq. (8), we gain the relation 

 

   y ( ( )) (x) ( (x)) T

N j jx x   X S D A .                                            (10) 

 

The matrix form of the relation between the matrix ( )xX  and its derivative 
1 ( )( ) xX  is as follows  

 

 
1 ( )( ) xX  ( )xX TB                                                                                  (11) 

 

where 

TB 

0 1 0 0

0 0 2 0

.

0 0 0 N

0 0 0 0
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From Eqs. (10)-(11), we have the matrix form of the derivative of solution form as 

 

 1 T T

N ( ) ( )( )y x x   X B D A .                                               (12) 

 

By substituting the relations Eqs. (7), (10) and (12) into Eq. (1), we obtain the matrix equation   

      

m
T T T T

1

j 2

( ) P ( ) ( ) P ( ) ( ) ( ( )) g( )j jx x x x x x  x


 
   

 
X B D X D X S D A .      (13) 

 

3. METHOD OF SOLUTION  

Now, let us write the collocation points, defined by 

 

,s

b a
x a s

N


    0,1,...,s N ,                                                              (14) 

 

into Eq. (13). Then we have the system 

m
T T T T

s 1 s s s s s s

j 2

( ) P ( ) ( ) P ( ) ( ) ( ( )) g( )j jx x x x x x x 


 
   

 
X B D X D X S D A , 0,1,...,s N . 

This system can be written in the compact form as 

 

 
m

T T T T

1

j 2

( )j j 


 
   

 
P PXB D XD XS D A G      (15) 

 

where 

X

0

1

( )

( )

( )N

x

x

x

 
 
 
 
 
 

X

X

X

2

0 0 0

2

1 1 1

2

1

1

1

N

N

N

N N N

x x x

x x x
,

x x x
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0

1
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( )
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x

x
,

x

 
 
 
 
 
 

g

g
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 X

0

1

( ) 0 0

0 ( ) 0
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X

X
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( ) 0 0
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( ( ))

j

j

j N

x

x
.

x

 
 
 
 
 

 

S

S

S

 

 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                          2724 

 

 

Briefly, we can write the fundamental matrix equation (15) of Eq. (1) as 

 

 WA G  or   W;G                                                                                 (16) 

 

where 

          

m
T T T T

1

j 2

w ( )j j 


      P PW = = XB D XD XS Dp,q  , 0,1, …,N.p,q =  

From Eqs. (2) and (7), the matrix form to the initial condition (2) is obtained as 

 

 UA     or   U;                                                                                          (17)        

   

where                                                                                                   

 U  ( )aX T
D  00 01 0Nu u u .  

By replacing the row matrix in Eq. (17) by the last row of the augmented matrix in Eq. (16), in that case, it is 

obtained the new augmented matrix as in 

 

 WA G   or  W;G   .                                                                            (18)       

                                                                                            

If rank W   rank ;W G    ( 1)N  , then we can write  

 

 
1

A (W) G
 .                                                                                              (19)   

    

and thus, the coefficients matrix of the approximate solution is found. 

By substituting the coefficients 0 1, ,..., Na a a    in Eq. (3), we get the Laguerre polynomial solution 

 

 ( )Ny x  = 
0

( )
N

n n

n

a L x


 .      (20) 

 

5. ERROR ESTIMATION 

In this section, we make an error analysis based on the residual function. If ( )y x  and ( )Ny x  are respectively 

described as the exact solution and the approximate solution, then the actual error functions are defined as  
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N( ) ( ) ( ).Ne x y x y x                                                                               (21) 

When the Laguerre polynomial solution ( )Ny x  is written in Eq. (1), we have the residual function 

 1

2

( ) ( ) ( ) P ( ) ( ) ( ) y ( (x))


    
m

N N N j N j

j

R x y x g x x y x P x x   

and thus, we can write 

 

  1

2

( ) ( ) P ( ) ( ) ( ) y ( ( )) ( )


     
m

N N j N j N

j

y x g x x y x P x x x R x              (22). 

Also, the Laguerre polynomial solution ( )Ny x  yields the condition (2) as 

 

 ( )Ny a                                                                                                             (23) 

 

When Eq. (22) and Eq. (23) are respectively subtracted from Eq. (1) and Eq. (2), we have the error problem as 

 

 1

2

( ) P ( ) ( ) ( ) ( ( )) ( )
m

N N j N j N

j

e x x e x P x e x x R x


                                    (24) 

 ( ) 0Ne a                                                                                                              (25) 

 

As a result, by solving this error problem by the method in previous section and the approximate solutions of the 

error problem (24) and (25) are obtained as follows 

 

 ,

0

( ) ( ),
M

N M n n

n

e x a L x


  ( ).M N                                                                   (26) 

 

Hence, we can corrected the approximate solution by 

 

 
, ,( ) ( ) ( ).N M N N My x y x e x                                                                   (27) 

 

Here, the error function 
, ( )N ME x  of the improved approximate solution 

, ( )N My x  is obtained as follows 

 

 
, ,( ) ( ) ( ).N M N ME x y x y x                                                                    (28) 
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6. NUMERICAL RESULTS                       

In this section it is given numerical examples for the approximate solution of the first-order nonhomogeneous 

differential equations with variable delays. The results are shown with the help of tables and graphs. Thus, we can 

say that the method is reliable.                                         

Example 1.  Firstly, we consider the differential equation with variable 

delays 
2 1x   and 

2x  

 

2 2 2 2( ) 3x x x ( ) ( x ) ( x 1),y x y x y x xy x         0 1x                                                               (29) 

 

with the initial conditions 

 

(0) 1y   .                                                                                                                                                 (30) 

 

The exact solution of the problem is ( ) 1y x x  . 

Here, 0,a   1,b  3,m   
2( ) 3 ,g x x x   2

1( ) ,P x x  
2( ) 1,P x   3( ) .P x x  

Now, to obtain solutions truncated Laguerre series for 2N given as 

(x)Ny   

2

0

n

n

a


 ( )nL x  

and we determine the set of the collocation points as follows 

0 1 2

1
0, , 1

2
x x x

 
   

 
. 

Thus, the fundamental matrix equation of this problem is written as in 

 

where 

X

(0)

(1 / 2)

(1)

X

X

X

 
 
 
  

1 0 0

1 1 / 2 1 / 4 ,

1 1 1

 
 
 
  

 
21X    ( x ) x x ,

1

0 0 0

0 1 / 4 0 ,

0 0 1

 
 
 
  

P 2

1 0 0

0 1 0 ,

0 0 1

 
  
 

  

P  

3

0 0 0

0 1 / 2 0 ,

0 0 1

 
 
 
  

P

(0) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0

0 (1 / 2) 0 0 0 0 1 1 / 2 1 / 4 0 0 0 ,

0 0 (1) 0 0 0 0 0 0 1 1 1

X

X X

X

   
    
   
      

0 1 0

0 0 2 ,

0 0 0

TB
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1 1 1

0 1 2 ,

0 0 1 / 2

D

 
   
 
  

T
G

0

5 4

2

/ ,

 
 
 
  

 2

1 0 0

0 1 0

0 0 1

1 1 / 4 1 /16

,0 1 1 / 2

0 0 1

1 1 1

0 1 2

0

( )

0 1

S

 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 

 
 
 

ix  3

1 1 1

0 1 2

0 0 1

1 5 / 4 25 /16

.0 1 5 / 2

0 0 1

1 2 4

0 1 4

0 0

( )

1

S

 
 
 
 
 

 
   
 
 
 
 

 
 
 

ix
 

From here ,  the fundamental matrix equation can be computed as follows 

 

1 0 1 0

1 4 5 4 153 64 5 4

1 2 3 2

;

W;G / / / ; /

;

 
 

  
 
    

 

and the augmented matrix for initial condition can be computed as follows 

   1 1 1 1U; ; .   

Thus, the new augmented matrix based on conditions is calculated as follows 

1 0 1 0

1 4 5 4 153 64 5 4

1 1 1 1

;

W;G / / / ; / .

;

 
        
  

 

By solving the system of  ;W G   , we obtain the Laguerre coefficient matrix as 

A   
T

0 1 0  

and hence, by substituting the matrix A  into the Eq. (8), we gain the Laguerre polynomial solutions for 2N   as  

2y (x) x 1   

which is the exact solution of equations (29) according to initial condition (30). 

 

Example 2.  We solve the differential equation with variable 

delays 
2x  

 

22 2 22 ( ) ( ) ( x ) 4 ,    x xy x xy x xe y x e 0 1x                                                                                         (31) 

 

with the initial conditions 

 

(0) 1y .                                                                                                                                                      (32) 
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The exact solution of the problem is 
2( )  xy x e . 

Here, 0,a   1,b  2,m   
2( ) 2 , xg x e  1( ) / 2,P x x  

22

2( ) ( ) / 2.  xP x xe  

We calculate the set of the collocation points from Eq. (5) for N 3  as  

0 1 2 3

1 2
0, , , 1

3 3

 
    

 
x x x x . 

We compute the fundamental matrix equation of the problem from Eq. (31) according to initial condition (32) as 

follows 

    

and the approximate solution for N 3  is gained as 

3( ) y x  
3 22 71142977482 1 48738049804 2 1. x . x x   . 

From here, actual error function is computed as 

3( ) e x  
2 2 32 1 48738049804 2 71142977482 1xx e . x . x    . 

Now, we estimate the errors for N 3.  The error problem from Eq. (24)–(25) can be written as  

22 2

3 3 3 3

3

( ) ( ) ( x ) (x)
2 2

(0) 0

xx x
e x e x e e x R

e


     


 

                                                                                          (33) 

where the residual function is 

22 2 2

3 3 3 3(x) ( ) ( ) ( x ) 2
2 2

    x xx x
R y x y x e y x e . 

When the error problem Eq. (33) for M=5 is solved, we gain the approximate solution of the estimated error 

function as follows 

3,5( ) e x 5 4 3 20.610519921806 0.323343621365 1.23915300865 0.491982803754 2.42861286637 17x x x x e     . 

Thus, the improved approximate solution is obtained as follows 

3,5( ) y x
5 4 3 20.610519921806 0.323343621365 1.47227676617 1.9793633018 2 1x x x x x     . 

Finally, the corrected absolute errors are computed as in 

3,5( ) E x
2 2 3 4 52 1.9793633018 1.47227676617 0.323343621365 0.610519921806 1xe x x x x x      . 

In Tab. 1 and Fig. 1, we show the exact solutions and approximate solutions of the equation of (31) respectively 

for 3,5N   and for 4,5,7N  . In Tab. 1, we give the actual absolute errors for 3,5N  .  From here, we say 

that as values N  increase, the errors decrease. In Tab. 2, we compare the actual and corrected absolute errors for 

4N   and 5M   with M. Voyce method  (İlhan & Şahin, 2014) and Bessel method. From these comparisons, 

we observe that the present method gives better results than the M. Voyce method but the present method gives 

quite close results to Bessel method. In Tab. 3 and Fig. 3, we give the actual, estimated and corrected absolute 

errors respectively for 5,7N  , 6,7,8,9M   and for 4N  , 5M  . When it comes to the actual, estimated 
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and corrected absolute errors, we say that the estimated absolute errors are very close to actual absolute errors and 

corrected absolute errors are better than actual and estimated absolute errors. 

Table 1. Comparison of the exact solutions and approximate solutions of Eq. (31) for 3,5N  . 

 Exact Solution Approximate Solution Actual Absolute Error 

ix  2( ) x

iy x e  
3( )iy x ,  for N=3 5( )iy x ,  for N=5 3( )ie x ,  for 

N=3 

5( )ie x , for N=5 

0 1 1 1 0 0 

0.2 1.491824697641270 1.481186658120339 1.491665462370452 1.0638e-02 1.5924e-04 

0.4 2.225540928492467 2.211512385275724 2.225453162028898 1.4029e-02 8.7766e-05 

0.6 3.320116922736548 3.321125810657705 3.319961932588913 1.0089e-03 1.5499e-04 

0.8 4.953032424395115 4.940175563457834 4.953094932719199 1.2857e-02 6.2508e-05 

1 7.389056098930650 7.198810272867663 7.385503611140948 1.9025e-01 3.5525e-03 

 

Table 2. Comparison of actual and corrected absolute errors of the system (31) with M. Voyce method and 

Bessel method for 4N   and 5M  . 

  Actual Absolute Errors      Corrected Absolute Errors 

 M-Voyce M. Bessel M. Laguerre M. M-Voyce M. Bessel M. Laguerre M. 

ix  4 ( )ie x  4 ( )ie x  4 ( )ie x  4,5( )iE x  
4,5( )iE x  

4,5( )iE x  

0 3.10862e-15 0 0 1.02141e-14 0 0 

0.2 2.51946e-02 1.5186e-03 1.5186e-03 5.06186e-03 1.5924e-04 1.5924e-04 

0.4 2.40357e-02 9.4526e-04 9.4526e-04 4.69433e-03 8.7766e-05 8.7766e-05 

0.6 2.28805e-02 9.7671e-04 9.7671e-04 4.66159e-03 1.5499e-04 1.5499e-04 

0.8 2.01130e-02 1.7928e-03 1.7928e-03 3.79602e-03 6.2508e-05 6.2508e-05 

1 1.49208e-02 2.7721e-02 2.7721e-02 3.29924e-03 3.5525e-03 3.5525e-03 
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Table 3. Comparison of actual, estimated and corrected absolute errors of the system (31) for 5,7N  and 

6,7,8,9M  . 

               Actual Absolute Errors          Estimated Absolute Errors Corrected Absolute Errors  

ix  5( )ie x  5,6( )ie x  5,7( )ie x  
5,6( )iE x  

5,7( )iE x  

0 6.6613e-16 8.1599e-44 5.8961e-42 6.6613e-16 8.8818e-16 

0.2 1.5924e-04 1.7268e-04 1.5825e-04 1.3442e-05 9.8792e-07 

0.4 8.7766e-05 9.8173e-05 8.6806e-05 1.0406e-05 9.6083e-07 

0.6 1.5499e-04 1.6425e-04 1.5419e-04 9.2625e-06 7.9761e-07 

0.8 6.2508e-05 4.3263e-05 6.2837e-05 1.9246e-05 3.2826e-07 

1 3.5525e-03 3.1760e-03 3.5165e-03 3.7649e-04 3.6019e-05 

 7 ( )ie x  7,8( )ie x  
7,9( )ie x  

7,8( )iE x  
7,9( )iE x  

0 7.1347e-12 6.9193e-37 5.2599e-35 7.1354e-12 7.1481e-12 

0.2 9.8792e-07 1.0552e-06 9.8355e-07 6.7328e-08 4.3722e-09 

0.4 9.6084e-07 1.0306e-06 9.5633e-07 6.9720e-08 4.5061e-09 

0.6 7.9761e-07 8.6704e-07 7.9319e-07 6.9434e-08 4.4137e-09 

0.8 3.2826e-07 3.8889e-07 3.2383e-07 6.0635e-08 4.4286e-09 

1 3.6019e-05 3.3055e-05 3.5793e-05 2.9646e-06 2.2618e-07 

 

 

Figure 1. Comparison of the exact solutions and approximate solutions of Example 2. 
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Figure 2. Comparison of the actual absolute error functions of Example 2. 

 

Figure 3. Comparison of the actual, estimated and corrected absolute error functions of Example 2. 

 

7. CONCLUSIONS 

In this paper, we have presented a numerical method based on the Laguerre polynomial to solve the first-order 

nonhomogeneous differential equations with variable delays.  In addition, an error estimation technique based on 

residual function have been given.  We observe from Example 1 that if the exact solution is polynomial function, 

then the exact solution is gained. Otherwise if the exact solution is not polynomial function, then a good approach 

is obtained by Laguerre collocation method. Additionally, numerical results in this study were calculated using 

the codes written in Matlab program. From here, it is observed that the method is efficient. 
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Abstract 
In this study, we consider a collocation method based on the exponential polynomials to solve systems of multi-pantograph 

equations. The exponential polynomials and derivatives are expressed in the matrix forms. The problem is written in the 

matrix form. The collocation points are used in this matrix form and thus a matrix equation is obtained. This matrix equation 

corresponds to a system of linear algebraic equations. The matrix forms of the conditions are constructed by the exponential 

polynomials. From the obtained system and the matrix forms of the conditions, a new linear algebraic system is obtained. By 

solving this system, the coefficients of the exponential polynomial solution are determined and thus the approximate solution 

is computed. Also, errors are estimated by using the residual function. The method is applied to numerical examples.  

Keywords: System of multi-pantograph equations, Exponential polynomials, Exponential collocation method. 
 

1. Introduction 

Differential equations and their systems are used as model in Science and Engineering.  In this study, we 

consider exponential solutions of the system of the multi-pantograph equations  (Yüzbaşı, 2012) 

  
(1)

, , ,

1 1 1 1

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ),
k k R k

r

i j j i j j i j j r i

j j r j

t y t t y t t y q t g t  
   

        1,2, , ,i k  0 a t b    (1) 

with the mixed conditions  

  , ,

1

( ) ( ) ,
k

n i n n i n i

n

y a y b  


    1,2,...,n k ,   (2) 

where ( )jy t ,  1,2, ,i k  are the unknown functions, 
, ( )i j t , 

, ( )i j t , 
, ( )r

i j t  and ( )ig t  are the 

functions defined on interval a t b  , and also rq , 
,n i  

,n i   and i  are appropriate constants. 

 Our purpose is to obtain the approximate solutions of system (1) expressed in the truncated 

exponential series form  (Yüzbaşı, 2016), (Yüzbaşı & Sezer, 2016) 

 ,

0

( )
N

nt

i i n

n

y t a e



 , 1,2, ,i k              (3) 

where the exponential basis set is defined by  21, , , ,t t Nte e e  
, 

,i na , 0,1,2,...,n N  are the unknown 

coefficients, N  is any chosen positive integer.  

Recently, the exponential collocation method has been used for solving Fredholm-integro-differential 

equations  (Yüzbaşı, 2018), Hiv infection model problem  (Yüzbaşı, 2016) and a model problem of 

nonlinear integro differential equations (Yüzbaşı & Sezer, 2016). Also, some researchers have studied 

on the solutions of the systems of delay differential equations (Yüzbaşı, 2012), (Willé & Baker, 1992), 

(Ramadan, El-Sherbeiny, & Sheriff, 2006), (Ramadan, El-Sherbeiny, & Sheriff, 2009), (Ramadan, 

Mokhtar, Abdel-Naby, & Mohamed, 2005), (Ramadan M. A., 2005). 

 

3. Required matrix relations  

Firstly, we write the approximate solutions ( )jy t , ( 1,2, ,j k ) in the matrix forms  

mailto:syuzbasi@akdeniz.edu.tr
mailto:suayipyubasi@gmail.com
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       ( ) ( )j jy t t E A     (4) 

where 

 
2( ) 1 t t Ntt e e e     E ,  ,0 ,1 , ,

T

j j j j Na a a   A 1,2, ,j k . 

The first order derivatives of the approximate solutions (3) can be written in the matrix form (Yüzbaşı, 

2016), (Yüzbaşı, 2018), (Yüzbaşı & Sezer, 2016)  

 (1)( ) ( )j jy t t E MA , 1,2, ,j k ,   (5) 

where 

 

0 0 0 0

0 1 0 0

2

0 0 0 0

0 0 0 N

 
 


 
  
 
 
  

M  . 

Now, let us construct the matrix form 

 (1)( ) ( )t ty E MA  (6) 

where  

(1)

1

(1)

(1) 2

(1)

( )

( )
( )

( )k

y t

y t
t

y t

 
 
 
 
 
 

y , 

1

2

k

 
 
 
 
 
 

A

A
A

A

, 

( ) 0 0

0 ( ) 0
( )

0 0 ( )
k k

t

t
t

t


 
 
 
 
 
 

E

E
E

E

, 

0 0

0 0

0 0
k k

 
 
 
 
 
 

M

M
M

M

 . 

 

By putting rq t  instead of t  in (4), we have the matrix form 

  ( ) ( )j r r jy q t q t E A , 1,2, ,j k .   (7) 

Hence, we can construct the matrices 
(0) ( )xy , 

(1) ( )xy  and (0)( )rq xy  as follows: 

 
(0) ( ) ( )t ty E A , (8) 

 (1)( ) ( )t ty E MA  (9) 

and 

   (0)( ) ( )r rq t q ty E A , (10) 

where 
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(0)

1

(0)

(0) 2

(0)

( )

( )
( )

( )k

y t

y t
t

y t

 
 
 
 
 
  

y , 

(1)

1

(1)

(1) 2

(1)

( )

( )
( )

( )k

y t

y t
t

y t

 
 
 
 
 
  

y , 

1

2(0)

( )

( )
( )

( )

r

r

r

k r

y q t

y q t
q t

y q t

 
 
 
 
 
 

y , 

1

2

k

 
 
 
 
 
 

A

A
A

A

, 

( ) 0 0

0 ( ) 0
( )

0 0 ( )
k k

t

t
t

t


 
 
 
 
 
 

E

E
E

E

, 

0 0

0 0

0 0
k k

 
 
 
 
 
 

M

M
M

M

 . 

 

4. Method for solution 

Firstly, let us express the system (1) in the matrix form 

 
(1) (0) (0)

0

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
R

r r

r

t t t t t q t t


  y y y g   ,   (11) 

where 

1,1 1,2 1,

2,1 2,2 2,

,1 ,2 ,

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
( )

( ) ( ) ( )

k

k

k k k k

t t t

t t t
t

t t t

  

  

  

 
 
 
 
 
  

 , 

(1)

1

(1)

(1) 2

(1)

( )

( )
( )

( )k

y t

y t
t

y t

 
 
 
 
 
  

y , 

1,1 1,2 1,

2,1 2,2 2,

,1 ,2 ,

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
( )

( ) ( ) ( )

k

k

k k k k

t t t

t t t
t

t t t

  

  

  

 
 
 
 
 
  

 , 

(0)

1

(0)

(0) 2

(0)

( )

( )
( )

( )k

y t

y t
t

y t

 
 
 
 
 
  

y ,  

1,1 1,2 1,

2,1 2,2 2,

,1 ,2 ,

( ) ( ) ( )

( ) ( ) ( )
( )

( ) ( ) ( )

r r r

k

r r r

k

r

r r r

k k k k

t t t

t t t
t

t t t

  

  

  

 
 
 
 
 
  

 , 

1

2(0)

( )

( )
( )

( )

r

r

r

k r

y q t

y q t
q t

y q t

 
 
 
 
 
 

y   

and 

1

2

( )

( )
( )

( )k

g t

g t
t

g t

 
 
 
 
 
 

g . 

By substituting the collocation points, defined by 

 
s

b a
t a s

N


   , 0,1, ,s N ,   (12) 

into Eq. (11), we get the system of matrix equations as 

 
(1) (0) (0)

0

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
R

s s s s r s r s s

r

x t t t t q t t


  y y y g   ,  0,1, ,s N . 

In compact form, we can we express this system as follows 
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(1) (0) (0)

0
r

R

r q

r

  Y Y Y G   ,   (16) 

where  

0

1

( ) 0 0

0 ( ) 0

0 0 ( )N

x

x

x

 
 
 
 
 
 








,  

0

1

( ) 0 0

0 ( ) 0

0 0 ( )N

t

t

t

 
 
 
 
 
 








, 

(0)

0

(0)

(0) 1

(0)

( )

( )

( )N

t

t

t

 
 
 
 
 
  

y

y
Y

y

, 

(1)

0

(1)

(1) 1

(1)

( )

( )

( )N

t

t

t

 
 
 
 
 
  

y

y
Y

y

, 

0

1

( ) 0 0

0 ( ) 0

0 0 ( )

r

r

r

r N

t

t

t

 
 
 
 
 
 








,

(0)

0

(0)

(0) 1

(0)

( )

( )

( )

r

r

r

q

r N

q t

q t

q t

 
 
 
 
 
  

y

y
Y

y

 and 

0

1

( )

( )

( )N

t

t

t

 
 
 
 
 
 

g

g
G

g

. 

By using the collocation points (12) in the relations (8), (9), (10), we have 

 (0)( ) ( )s st ty E A , 0,1, ,s N , 

 (1)( ) ( )s st ty E MA , 0,1, ,s N ,  

and 

   (0)( ) ( )r s r sq t q ty E A , 0,1, ,s N .  

We can write these systems, respectively, as follows 

 
(0) Y EA , (17) 

 
(1) Y EMA  (18) 

and 

 (0)

r rq qY = E A , (19) 

where  

 

0

1

( )

( )

( )N

t

t

t

 
 
 
 
 
 

E

E
E

E

, 

0

1

( )

( )

( )

r

r

r

q

r N

q t

q t

q t

 
 
 
 
 
 

E

E
E

E

. 

Now, let us put he relations (17)-(19) into Eq. (16) and thus we have the fundamental matrix equation  

 
0

r

R

r q

r

 
   

 
EM E E A G   . (20) 
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In here, the matrices   , E , M  and 
rqE  are in dimensional ( 1) ( 1)k N k N    and also the matrices  

A  and G  have full dimension ( 1) 1k N   . 

Now, the fundamental matrix equation (20) corresponding to Eq. (1) can be written as  

 WA G  or [ ; ]W G  (21) 

where 

 ,

0

[ ]
r

R

r q p q

r

w


   W EM E E   ,  , 1,2, , ( 1)p q k N  . 

By using the relation (9), the matrix form to the conditions (2) is obtained as 

 ( ) ( )a b   E E A   ,  (22) 

where 

 1

 2

 k

0 0

0 0

0 0

0 0

 
 
 
 
 
 








,  

,1

,2

 

,

i

i

i

i k







 
 
 
 
 
  

 , 

 1

 2

 k

0 0

0 0

0 0

0 0

 
 
 
 
 
 








,  

,1

,2

 

,

i

i

i

i k







 
 
 
 
 
  

 , 

1

2

1k k








 
 
 
 
 
 

  

and 1,2, ,i k . 

Briefly, we can write the matrix form (22) as 

 UA   or  ;U    (23) 

where 

 ( ) ( )a b  U = E E  . 

Finally, we replace the rows of the matrices U  and   by the rows of the matrices W  and G , 

respectively, we get the new augmented matrix as follows 

 .WA G  (24) 

For convenience, if last k  rows of the matrix [ ; ]W G  are replaced, the augmented matrix of the system 

(24) becomes as follows: 
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1,1 1,2 1 01, ( 1)

2,1 2,2 2 02, ( 1)

0,1 ,2 , ( 1)

1 11,1 1,2 1, ( 1)

1,1 ,2 , ( 1)

1,1 1,2 11, ( 1)

2,1 2,2 2, ( 1)

; ( )

; ( )

; ( )

; ( )

[ ; ]

; ( )

; ( )

;

k N

k N

k k k k N k

k k k k N

NkN kN kN k N k

Nk N

k N

w w w g x

w w w g x

w w w g t

w w w g t

w w w g t

v v v g t

v v v







   







W G

2

,1 ,2 , ( 1)

.

( )

; ( )

N

Nk k k k N k

g t

v v v g t

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (25) 

If rank rank [ ; ] ( 1)k N  W W G , then we can write  

 1( )A W G .     

Hence, the unknown coefficients matrix A  is determined solving this linear system and 
,0 ,1 ,, , ,i i i Na a a , 

 1,2, ,i k  are substituted in Eq.(3). Thus, we get the exponential approximate solutions  

 , ,

0

( )
N

nt

i N i n

n

y t a e



 ,    1,2, ,i k . (26) 

 

5.  Error estimation  

In this section, an error estimation will be considered for the exponential solution of the system of the 

multi-pantograph equation.  

 Firstly, let us define 
, ,( ) ( ) ( )i i i NN t y t y te    as the error function of the exponential approximation 

, ( )i Ny t  to ( )iy t , where ( )iy t  is the exact solution of (1) and (2). Hence, 
, ( )i Ny t  satisfies the following 

problem: 

 
(1)

, , , , , , ,

1 1 1 1

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
k k R k

r

i j j N i j j N i j j N r i i N

j j r j

t y t t y t t y q t g t R t  
   

      ,    [ , ]t a b   (27) 

  , , , ,

1

( ) ( ) ,
k

n i n N n i n N i

n

y a y b  


    1,2, , .i k     (28) 

By subtracting (27) and (28) from (1) and (2), respectively, the error functions 
, ( )i N te ,  1,2, ,i k  

satisfy the equations 

 
(1)

, , , , , , ,

1 1 1 1

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
k k R k

r

i j j N i j j N i j j N r i N

j j r j

t e t t e t t e q t R t  
   

      ,    [ , ]t a b  (29) 
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with the homogeneous conditions 

  , , , ,

1

( ) ( ) 0,
k

n i n N n i n N

n

e a e b 


    1,2, , .i k   (30) 

We solve this error problem in the same way as Section 2 and so we obtain the approximation 
, , ( )i N M te  to 

, ( )i N te .  

6. Numerical applications 

In this section, we will make the numerical application to illustrate the accuracy and effectiveness 

properties of the method. In Tables and Figures, ( )iy t , 
, ( )i Ny t , , ,( ) ( ) ( )i i i NN t y t y te    and , , ( )i N Me t  for 

1,2,...,i k  and various values of N show respectively the exact solutions, approximate solutions, the 

absolute error functions and the estimated absolute error functions at the selected points of the given 

interval.  

 

Example.  Let us first the pantograph equation system

 
(1) (1) 2

1 2 1 2 1 2 1

(1) (1)

1 2 1 2 1 2 2

( ) 2 ( ) ( ) ( ) (0.5 ) (0.8 ) ( )

( ) ( ) ( ) 3 ( ) (0.3 ) (2 ) ( )

y t ty t y t ty t y t t y t g t

ty t y t ty t ty t ty t y t g t

      


      

,      0 1t  ,   (31) 

with the initial conditions 
1(0) 1y  , 2 (0) 1y   and the exact solution 

1( ) ty t e , 
2( ) ty t e . Here, 

41

2 52
1( ) 2

tt
t tg t e te e t e


     , 

3

210
2( ) 3

t
t t xg t e te e xe



     , 2,k   1 0.5,q   
2 0.8,q   3 0.3,q   

4 2,q   
1,1( ) 1t  , 

1,2( ) 2t t  , 
2,1( )t t  , 

2,2( ) 1t   , 
1,1( ) 1t  , 

1,2( )t t  , 
2,1( )t t   , 

2,2( ) 3t  , 

1

1,1( ) 1t   , 1

1,2 ( ) 0t  , 1

2,1( ) 0t  , 1

2,2( ) 0t   2

1,1( ) 0t  , 2 2

1,2( )t t  , 2 2

2,1 2,2( ) ( ) 0t t   , 3

1,1( ) 0t  , 

3

1,2 ( ) 0t  , 3

2,1( )t t   , 3

2,2( ) 0t  , 4 4

1,1 1,2( ) ( ) 0t t   , 4

2,1( ) 0t   and 4

2,2( ) 1t  . 

Let us seek the approximate the solutions  

  

2

,

0

( ) ( )i i n n

n

y t a J t


 , 1,2.i   

by the Bessel polynomials for 2N  . Firstly, the set of collocation points (15) for 2N   is calculated 

as 

 0 1 2

1
0,  ,  1

2
t t t
 

   
 

 

and from Eq. (20), we write the fundamental matrix equation of the problem as 

  1 0.5 2 0.8 3 0.3 4 2     TM E E E E E A G       
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where  

(0) 0 0

0 (1 2) 0

0 0 (1)

 
 


 
  



 



, 
1 2

( )
1

t
x

t

 
  

 
 , 

(0) 0 0

0 (1 2) 0

0 0 (1)

 
 


 
  



 



, 
1

( )
3

t
x

t

 
  

 
 , 

1

1 1

1

(0) 0 0

0 (1 2) 0

0 0 (1)

 
 


 
  



 



, 1

1 0
( )

0 0
x

 
  
 

 , 

2

2 2

2

(0) 0 0

0 (1 2) 0

0 0 (1)

 
 


 
  



 



, 
2

2

0
( )

0 0

t
t

 
  
 

 , 

3

3 3

3

(0) 0 0

0 (1 2) 0

0 0 (1)

 
 


 
  



 



, 3

0 0
( )

0
x

t

 
  

 
 , 

4

4 4

4

(0) 0 0

0 (1 2) 0

0 0 (1)

 
 


 
  



 



, 4

0 0
( )
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A  and 

2,0

2 2,1

2,2

.

a

a

a

 
 

  
 
 

A   

The augmented matrix for this fundamental matrix equation is 

0 1 2 0 0 0 ; 1

0 0 0 1 0 1 ; 2

0 687 /1582 1289 / 2593 3 / 4 1281 /1189 1611 /1561 ; 91/5308
[ ; ]

1 1690 / 3927 441 / 2365 5 / 2 1149 /1712 101 / 2078 ; -5006/781

0 149 /1153 897 / 23527 2 733 / 472 4211 / 4793 ; 534/1469

2 706 / 953 270 / 653 4 223 /

  

 

    


 

    

 

W G

256 242 /1575 ; -2050/117

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

We get the matrix form for initial conditions from Eq. (23) as 
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1 1 1 0 0 0 ; 1

[ ; ]
0 0 0 1 1 1 ; 1


 

  
 

U . 

Thus, the new augmented matrix based on conditions from system (25) becomes  

0 1 2 0 0 0 ; 1

0 0 0 1 0 1 ; 2

0 687 /1582 1289 / 2593 3 / 4 1281 /1189 1611 /1561 ; 91/5308
[ ; ]

1 1690 / 3927 441 / 2365 5 / 2 1149 /1712 101 / 2078 ; -5006/781

1 1 1 0 0 0 ; 1

0 0 0 1 1 1 ; 1

   
  
 

     
  

 
 
 
 
 

W G . 

By solving this system, the unknown exponential coefficients matrix is computed as 

  249/3976 1739/1988 249/3976 4304/1005 -5593/1005 2294/1005
T

A . 

Finally, by putting the elements of the column matrix A  into Eq. (5) the approximate solutions for 2N   

are computed as   

2

1( ) 0.06262574664+0.8747485067e + 0.06262574664e  x xy t     

and  

2

2( )  4.282586859- 5.565173718e 2.282586859ex xy t    . 

To estimate the errors for 2N   and 3,M  we consider the following error problem from (29)-(30) 

 

(1) (1) 2

1,2 2,2 1,2 2,2 1,2 2,2 1,2

(1) (1)

1,2 2,2 1,2 2,2 1,2 2,2 2,2

1,2 2,2

( ) 2 ( ) ( ) ( ) (0.5 ) (0.8 ) ( )

( ) ( ) ( ) 3 ( ) (0.3 ) (2 ) ( )

(0) 0,  (0) 0

e t te t e t te t e t t e t R t

te t e t te t te t te t e t R t

e e

       


      


 

,      0 1t  ,   (32) 

where the residual functions are 

 (1) (1) 2

1,2 1,2 2,2 1,2 2,2 1,2 2,2 1( ) ( ) 2 ( ) ( ) ( ) (0.5 ) (0.8 ) ( )R x y t ty t y t ty t y t t y t g t        

and 

 (1) (1)

2,2 1,2 2,2 1,2 2,2 1,2 2,2 2( ) ( ) ( ) ( ) 3 ( ) (0.3 ) (2 ) ( )R x ty t y t ty t ty t ty t y t g t       . 

The error problem (32) is solved for 3M   with the method introduced in section 2 and we obtain the 

estimated error function approximations as 

 2 3

1,2,3( ) - 0.8737805691+ 3.078393638e - 3.535445568e  +1.3308325e  x x xe t     

and 

 

 2 3

2,2,3( )  2.151228566 - 9.042886199e +11.6320867e  - 4.740429067ex x xe t    . 

In Table 1-2, we compare the actual and estimated absolute errors for        , 2,3 , 5,6 , 12,13N M  .  From 

these comparisons, it is seen that the estimated absolute errors are close to the actual absolute errors.  
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Table 1: Comparison of the actual and the estimated absolute errors for        , 2,3 , 5,6 , 12,13N M   and of 
1( )y t  of 

the system (31) 

 Actual absolute errors  Estimated absolute errors 

it  
1,2 1 1,2( ) ( ) ( )i i ie t y t y t   

 
( )

1,2,3 i
te   

0 3.7470e-016  0  

0.2 2.0578e-003  7.0913e-003  

0.4 6.8067e-003  1.9893e-003  

0.6 1.2749e-002  2.9193e-002  

0.8 1.8991e-002  8.3633e-002  

1 2.5024e-002  1.5352e-001  

it   
1,5 1 1,5( ) ( ) ( )i i ie t y t y t   

 
( )

1,5,6 i
te   

0 1.0658e-014  5.8842e-014  

0.2 7.5722e-003  1.2755e-002  

0.4 3.8750e-003  7.5694e-003  

0.6 5.6285e-003  7.0297e-003  

0.8 1.3857e-003  7.3575e-003  

1 4.7136e-002  3.9511e-002  

it   
1,12 1 1,12( ) ( ) ( )i i ie t y t y t   

 
( )

1,12,13 i
te   

0 1.8176e-010  1.3192e-009  

0.2 1.1096e-004  1.5182e-004  

0.4 5.1416e-005  1.2880e-004  

0.6 1.7278e-003  1.7158e-004  

0.8 7.9236e-003  2.7561e-004  

1 3.4159e-002  1.4967e-003  

 

 Table 2:      Comparison of the actual and the estimated absolute errors for        , 2,3 , 5,6 , 12,13N M   and of 2 ( )y t  

of the system (31) 

 Absolute errors  Estimated absolute errors 

it   
2,2 2 2,2( ) ( ) ( )i i ie t y t y t   

 
( )

2,2,3 i
te   

0 0  4.4409e-016  

0.2 3.4869e-002  5.6842e-002  

0.4 8.5947e-002  1.1156e-001  

0.6 9.3738e-002  9.1683e-002  

0.8 1.7299e-002  6.4337e-003  

1 1.7409e-001  1.6276e-001  

it   
2,5 2 2,5( ) ( ) ( )i i ie t y t y t   

 
( )

2,5,6 i
te   

0 8.8818e-015  6.8390e-014  

0.2 6.4227e-003  9.7660e-003  

0.4 2.7870e-003  4.9365e-003  

0.6 5.1091e-003  5.6703e-003  

0.8 1.3467e-003  2.7512e-003  

1 1.9059e-002  1.5253e-002  

it   
2,12 2 2,12( ) ( ) ( )i i ie t y t y t   

 
( )

2,12,13 i
te   

0 5.5564e-012  4.7616e-011  

0.2 2.5362e-004  7.0445e-005  

0.4 2.1988e-004  4.2999e-005  

0.6 1.4462e-003  9.4638e-005  

0.8 4.9525e-003  1.9005e-004  
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1 1.8602e-002  8.0789e-004   

 

 

In Figs. 1-2, the approximate solutions for 2,5,12N  are compared with the exact solutions.   

From Figs.1-2 and Tables 1-2, we see that the errors decrease while value N  increases. 

 

Figure 1. Comparison of the exact and approximate solutions 1, ( )Ny t  for 2,5,12N  . 

 

 

             Figure 2. Comparison of the exact and approximate solutions 2, ( )Ny t  for 2,5,12N  . 
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7. Conclusions 

In this study, we present a numerical method based on the exponential polynomials for solving the system 

of the multi-pantograph equation. Also, the residual error estimation is made. The estimation absolute 

errors are close to the actual absolute errors. While values of N increase, the errors decrease. It is seen 

from Tables and Figures that this case. Also, the approximate solutions can be very easily calculated 

using the computer programs such as Matlab, Maple and Mathematica. In literature, the method can be 

developed for solving other problems such as systems of integral and integro-differential equations. 
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Abstract 

In this study, some of those enzymatic and non-enzymatic antioxidant defense mechanisms were examined with 

the application of selected concentrations (0, 100, 200 µM) of heavy metals’ (HMs) single PbCl2, CdCl2 and 

combined PbCl2+CdCl2 treatments on contents of glutathione (GSH), protein and glutathione S-transferase (GST) 

activities in the roots and shoots of Hordeum vulgare cv. Çıldır and Triticum aestivum cv. Gerek. Growth chamber 

were used under controlled photoperiod conditions, for both germination and growth sessions during hydroponic 

studies. According to our results, HMs had an effect on all of the tested parameters and general adaptability to 

stress conditions can be mentioned, due to high GSH and GST values observed. 

Keywords: Heavy metals, germination, water, MDA, wheat, barley 

 

 

 
 

Üçlü İkilem I: Biyokimyasal yanıtlar X Ağır metaller X Ekin bitkileri  

 

*Elif Öztetik 

 

Eskişehir Teknik Üniversitesi, Fen Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Eskişehir, Türkiye 

 

*Sorumlu yazar e-mail: eoztetik@eskisehir.edu.tr 
 

Özet 
Bu çalışmada bazı enzimatik ve non-enzimatik savunma mekanizmaları, Hordeum vulgare cv. Çıldır and Triticum 

aestivum cv. Gerek bitkilerinin yaprak ve köklerinde seçilen konsantrasyonlardaki (0, 100, 200 μM) ağır metallerin 

(AM) tekil PbCl2, CdCl2 ve kombine PbCl2+CdCl2 uygulamaları ile glutatyon (GSH), protein ve glutathione S-

transferaz (GST) aktiviteleri için araştırılmıştır. Hidroponik çalışmalar boyunca, hem çimlendirme ve hem de 

büyütme dönemleri kontrollü fotoperiyot koşulları altında büyütme kabini kullanılarak gerçekleştirilmiştir. 

Sonuçlarımıza göre, AM’ler test edilen tüm parametreler üzerinde etkili olmuştur ve gözlenen yüksek GSH ve 

GST değerleri nedeni ile stres koşullarına genel manada bir uyum olduğundan bahsedilebilir.  

Anahtar kelimeler: Ağır metaller, çimlenme, su, MDA, buğday, arpa 

 

 

1. GİRİŞ 

 

Ağır metallerden (AM) Cd ve Pb, diğer stres faktörleri ile birlikte, reaktif oksijen türleri (ROT) olarak adlandırılan 

hidrojen peroksit (H2O2), tekli oksijen (1O2), süperoksit radikali (O•
2

−) ve hidroksil radikali (OH•) gibi reaktif 

molekülleri oluştururlar  (Fischer ve ark., 2013), ki bu moleküller bitkilerde oksidatif strese neden olmaktadırlar. 

Artan oksidatif stres sonucu, ROT’ların toksisitesinden en fazla etkilenen biyolojik substratlar karbonhidratlar, 

lipitler ve DNA’dır (Cuny ve ark., 2002). 

 

Diğer yandan, bitkiler bazı antioksidant enzimler (süperoksit dismutaz [SOD], katalaz [CAT], glutatyon S-

transferaz [GST], vd.) ve antioksidant moleküller (glutatyon (GSH), tokoferol, vb.) sayesinde kendilerini 

ROT’ların etkisinden koruyabilirler. Bu enzimlerden, GST’ler elektrofilik bileşiklere GSH eklenmesini katalize 

mailto:eoztetik@eskisehir.edu.tr
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ederek, onların inaktivasyon, degradasyon ve hücre dışına atımını sağlarlar (Öztetik, 2008). GSH ise, hem 

GST’lerin substratı olarak detoksifikasyon reaksiyonlarında yer alırken (Dixon ve ark., 2002), hem de ROT’lara 

karşı defans görevini yerine getirmektedir (Foyer ve Noctor 2005a).  

 

Bu çalışmada AM’lerin çeşitli biyokimyasal parametreler üzerindeki etkileri, Triticum aestivum L. cv. Gerek ve 

Hordeum vulgare L. cv. Çıldır varyetelerinin kök ve sürgünlerinde, farklı tekil (0, 100, 200 µM)) ve kombine (0, 

100 + 100, 200 + 200 µM) konsantrasyonlardaki CdCl2 ve PbCl2 uygulamaları ile GST aktiviteleri, GSH ve protein 

içerikleri için araştırılmıştır. 

 

2. MATERYAL VE METOD 

2.1. Bitki materyalleri, çimlendirme ve büyütme koşulları  

 

Çalışmalara başlamadan Gerek and Çıldır tohumları önce yıkanmış, sonra 2 saat boyunca çeşme suyunda 

bekletilmiş ve ardından distile su ile tekrar 2 saat yıkanmıştır. 

 

Çimlendirme için, 20 tohum petri kabı içerisindeki Whatman filter kağıdı yatağında, 3ml tekil (0, 100, 200 µM) 

ve 3ml kombine (0, 100 + 100, 200 + 200 µM) konsantrasyonlarda CdCl2 and PbCl2 solusyonları ile muamele 

edilmiştir. Kontrol örneklerine aynı miktarda dH2O verilmiştir. 3 günlük alışma sürecinden sonra, büyütme 

kabininde [22°C ( ± 1°C)]  7 gün boyunca 16 sa. fotoperiyot uygulanarak, bitkilerin 10 gün sonunda çimlendiği  

görülmüştür. 

 

Çimlendirme işleminden sonra, fideler 250ml Hoagland solusyonu içeren plastik beherlere alınmıştır (Hoagland 

ve Arnon, 1950). 3 günlük alışma sürecinden sonra, beslenme ortamına farklı tekil CdCl2 ve PbCl2 (0, 100 ve 200 

µM) ve kombine CdCl2 + PbCl2 (0, 100 + 100 ve 200 + 200 µM) solüsyonları uygulanmıştır. 7 gün daha bitkiler 

16 sa. fotoperiyota tabi tutulmuşlardır. 10. gün sonunda bitkiler hasat edilerek, kök ve sürgünler birbirinden 

ayrılmış ve takip eden çalışmalar için sıvı N2 ile toz haline getirilmişlerdir. 

 

2.2. GSH içerik tayini 

 

Ham özütteki GSH içeriği Ellman (DTNB) metodu kullanılarak tayin edilmiştir (Ellman, 1959). Reaksiyon 

karışımının absorbansı 412 nm’de, indirgenmiş GSH ile kalibre edilmiş standard eğri kullanılarak okunmuştur.  

 

2.3. Bitki materyalinden sitosolik özüt hazırlanması 

 

Tüm grupların (kontrol ve AM uygulanan gruplar) kök ve sürgünleri dH2O ile durulandıktan sonra, 1:3 w/v olacak 

şekilde 100 mM pH 7.0 fosfat tamponu (0.05 mM DTE, 1 mM EDTA ve 3.5 % (w/v) PVPP) ile 4 °C’de eksrakte 

edilmiştir. Elde edilen karışım, buz üzerinde Ultra-Turrax ile 13.500 rpm’de 4 × 30 sn. homojenize edilmiştir. 

Ardından, ham özüt 4°C’de, 15.000 rpm’de 30 dk. santrifüj edilerek, pellet ortamdan uzaklaştırılmış, süzüntü 

fraksiyonu derhal protein tayini ve enzim aktivitesi ölçümleri için kullanılmıştır (Oztetik, 2015). 

2.4. Toplam protein tayini 

 

Protein içerikleri Lowry ve ark. (1951) metoduna göre tayin edilmiştir. 

 

2.5. GST aktivite tayini 

 

GST enzim aktiviteleri, substrat olarak 1-kloro-2,4 dinitrobenzen (CDNB) kullanılarak, Habig ve ark. (1974) 

metoduna göre tayin edilmiştir. Reaksiyonlar arpa ve buğday sitosolik fraksiyonlarının eklenmesi ile başlatılmış, 

ölçümler termoregülatör hücre tutucusu içeren T80 PG Instruments marka çift hüzmeli spektrofotometre ile 

25°C’de yapılmıştır. Reaksiyon hızı, CDNB için ε340nm= 9.6 mM-1 cm-1 kullanılarak hesaplanmıştır (Habig ve 

Jakoby, 1981). 
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3. SONUÇLAR 

 
Gerek ve Çıldır varyeteleri için elde edilen tüm sonuçlar, kontrol grupları ile karşılaştırılmıştır. Çalışmalar en az 

üç tekrarlı olacak şekilde gerçekleştirilmiş olup, test parametreleri üzerinde AM etkilerinin daha belirgin şekilde 

karşılaştırmasının yapılabilmesi için, değerlerdeki değişimler kontrol değerlerine göre % değişim olarak ifade 

edilmiştir.  

 

3.1. GSH içerikleri 
 

 
 

Şekil 1. Farklı metal uygulamalarının Gerek ve Çıldır varyetelerinin GSH içerikleri üzerine etkileri 

Şekil 1 farklı metal uygulamalarının Gerek ve Çıldır varyetelerinin GSH içerikleri üzerine olan etkilerini 

göstermektedir. Gerek ve Çıldır varyetelerine ait kontrol örneklerinin GSH içerikleri mutlak değerleri sırasıyla, 

sürgünlerde 9.00 ve 12.00, köklerde ise 18.00 ve 22.00 g/ml olarak ölçülmüştür. Tüm tekil ve kombine AM 

uygulamaları neticesinde, her iki varyetenin incelenen bitki kısımlarında artan AM dozları ile birlikte, 

GSH içeriklerinde de doza bağlı artış olduğu gözlenmiştir. Özellikle sürgünlerde, tekil Cd 

uygulamalarının tekil Pb uygulamalarına göre daha etkili olduğu görülmüştür. Sonuçlarımıza göre, 

köklerdeki GSH içeriği sürgünlerden daha fazla olup, en yüksek GSH içeriği Çıldır varyetesinin 

köklerinde ölçülmüştür. 
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3.2. Protein içerikleri 

 

 
 

Şekil 2. Farklı metal uygulamalarının Gerek ve Çıldır varyetelerinin protein içerikleri üzerine etkileri 

Şekil 2 farklı metal uygulamalarının Gerek ve Çıldır varyetelerinin protein içerikleri üzerine olan etkilerini 

göstermektedir. Gerek ve Çıldır varyetelerine ait kontrol örneklerinin protein içerikleri mutlak değerleri sırasıyla, 

sürgünlerde 1.80 ve 2.20, köklerde ise 2.60 ve 3.00 mg/ml olarak ölçülmüştür. Tüm tekil ve kombine AM 

uygulamaları neticesinde, her iki varyetenin incelenen bitki kısımlarında artan AM dozları ile birlikte, protein 

içeriklerinde de doza bağlı artış olduğu gözlenmiştir. GSH içeriklerinde, sadece sürgünler için gözlediğimiz tekil 

Cd uygulamalarının, tekil Pb uygulamalarına göre daha etkili olduğu durum, protein içerikleri açısından köklerde 

de mevcuttur. Sonuçlarımıza göre, köklerdeki protein içeriği sürgünlerden daha fazla olup, en yüksek protein 

içeriği Çıldır varyetesinin köklerinde ölçülmüştür. 

 

3.3. GST aktiviteleri 

 

 
 

Şekil 3. Farklı metal uygulamalarının Gerek ve Çıldır varyetelerinin GST aktiviteleri üzerine etkileri 
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Şekil 3 farklı metal uygulamalarının Gerek ve Çıldır varyetelerinin GST aktiviteleri üzerine olan etkilerini 

göstermektedir. Gerek ve Çıldır varyetelerine ait kontrol örneklerinin GST aktiviteleri mutlak değerleri sırasıyla, 

sürgünlerde 518.00 ve 546.00, köklerde ise 618.00 ve 802.00 nmol/min/mg olarak ölçülmüştür. Protein ve GSH 

içeriklerine benzer şekilde, tüm tekil ve kombine AM uygulamaları neticesinde, her iki varyetenin incelenen bitki 

kısımlarında artan AM dozları ile birlikte, GST aktivitelerinde de doza bağlı artışlar gözlenmiştir. Diğer yandan, 

yine protein içeriklerinde bahsedildiği üzere tüm tekil Cd uygulamaları, tekil Pb uygulamalarına nazaran daha 

etkilidir. Detaylı incelemeler göstermektedir ki, köklerdeki enzim aktivitesi sürgünlerden daha fazla olup, en 

yüksek GST aktivitesi Çıldır varyetesinin köklerinde ölçülmüştür. 

4. TARTIŞMA 

4.1. GSH içerikleri 

Bitkiler, özellikle ROT’lara karşı kendilerini korumak için antioksidant molekülleri kullanılrlar. Bu moleküllerden 

biri olan GSH (γ-L-glutamil-L-sisteinil-glysin), sadece bitkileri oksidatif strese karşı korumakla kalmaz 

(Mullineaux ve Rausch, 2005), ayrıca GST ve benzeri enzimlerin ko-substratı olarak detoksifikasyon 

reaksiyonlarında da görev alır (Edwards ve ark., 2000). 

 

Literatürde yer alan bazı makalelerde farklı görevler üstlenen GSH’nin miktarının, çeşitli stres kaynaklarına bağlı 

olarak düştüğü (Foyer ve Noctor, 2005b) belirtilmektedir. Diğer yandan, GSH miktarının arttığını ifade eden 

yayınlar da oldukça fazla sayıdadır. Freeman ve ark. (2005) ile Oztetik (2016) bunlara örnek olarak sayılabilir ve 

bu yayınlar bizim mevcut sonuçlarımızı da destekler nitelikte olup, farklı AM stresine bağlı olarak GSH 

miktarındaki artışlar belirtilmektedir. Çalışmamızda artan Pb ve Cd dozlarının, her iki bitki ve bitki kısımlarının 

GSH miktarında doza bağlı artışa neden olduğu görülmekle birlikte, sürgünlerdeki GSH içerikleri köklere nazaran 

daha az bulunmuştur. En yüksek GSH miktarı ise Çıldır varyetesinin köklerinde tespit edilmiştir. 

 

4.2. Protein içerikleri 

AM’lerin tetiklediği oksidasyon sonucu proteinler yıkım sürecine girerek, hücredeki protein dönüşüm hızının 

artmasına, bitki gelişmesinin ve büyümesinin azalmasına sebep olmaktadır. Bu sebeple, protein yıkımı oksidatif 

stresin göstergesi olarak kabul edilmektedir (Møller ve Sweetlove, 2010). 

 
AM’lerin hücre protein içeriğini stimüle ya da inhibe edici yönde etkisi olduğu konusunda literatürde farklı 

çalışmalar yer almaktadır (Singh ve Tewari, 2003; De Dorlodot ve ark., 2005; Mittra ve ark., 2008). Mevcut 

çalışmamızda artan Pb ve Cd dozları ile birlikte, protein içeriklerinde doza bağlı artış olduğu her iki varyetenin 

kök ve sürgünleri için gözlenmiştir. Dikkat çekici husus, GSH içeriklerinde de izlendiği üzere, tekil Cd 

uygulamalarının tekil Pb uygulamalarına göre her iki varyeteninde özellikle sürgünlerinde daha etkili olduğudur. 

En azından sürgünler için, bu durum GSH miktar seviyesi kontrolü adına doğrudan bir kanıt olarak yorumlanabilir. 

Netice olarak, köklerdeki protein içeriği sürgünlerden daha fazladır ve en yüksek protein içeriği Çıldır varyetesinin 

köklerinde ölçülmüştür. Protein miktarlarındaki artış, AM stresi sonucu bitkilerin defansif görevi olan proteinlerin 

gen ifade düzeyini arttırdığını göstermektedir. 

 

4.3. GST aktiviteleri 

 

GST’ler lipofilik moleküllerdeki farklı elektrofilik merkezlere, GSH’nin tiyol grubunu katalize ederek çok farklı 

endojen ve eksojen moleküllerin detoksifiye edilmesinde görev alan bir enzim grubu olup, bitkilerde ki keşifleri 

ise herbisitleri detoksifiye edebilme yeteneklerine dayanmaktadır (Frear ve Swanson, 1970).  

 

AM’ler enzimler üzerindeki toksik etkilerini normal fonksiyon için esansiyel olan metal iyonunu yerinden ederek 

gösterirler (Schutzendubel ve Polle, 2002). Örneğin, Pb ve Cd’nin enzimlerin sülfidril gruplarına bağlanarak, 

aktivitelerini inhibe ettikleri bildirilmiştir (Hall, 2002). Bu duruma bağlı olarak, literatürde farklı enzimlerin farklı 

AM stresleri ile muamele edildiklerinde, aktivitelerinde azalış ya da artış olduğu rapor edilmiştir. Biz 

çalışmalarımızda, GST aktivitelerinin artan Pb ve Cd konsantrasyonları ile doza bağlı olarak arttığını ve en yüksek 
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değerlerin Çıldır varyetesi köklerine ait olduğunu tespit ettik. Bulduğumuz sonuçlar literatürdeki farklı 

çalışmalar (Hu ve ark., 2009; Haluskova ve ark., 2009; Lamhamdi ve ark., 2011, vd.) ile uyumlu olup, literature 

göre enzim aktivitesinin artmasının nedeni, metal toksisitesi neticesinde enzim sentezinde meydana gelen 

değişimlerdir (Sharma ve Dubey, 2005).  

 

Özet olarak, çalışmamız sonucunda AM stresi altında test edilen biyokimyasal parametrelerin arttıkları tespit 

edilmiştir. Bu durum, stres koşullarına genel bir adaptasyonun göstergesidir. Bu nedenle, çalıştığımız 

biyokimyasal parametreler oksidatif stresin erken tayini için biyomarkör olarak kullanılabilirler. Ayrıca, AM 

stresine Gerek varyetesine göre daha toleranslı bulunan Çıldır varyetesinin insanlar tarafından besin maddesi 

olarak kullanılmasına sınır getirilmesi, fakat diğer tahılların ekimi öncesinde bu varyete ile ekim alanlarının 

fitostabilizasyon ve diğer iyileştirme çalışmaları sürdürülmelidir. 
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Abstract 

In this study, we aimed to evaluate the physiological effects of heavy metals (HMs) on wheat (Triticum aestivum 

cv.  Gerek) and barley (Hordeum vulgare cv. Çıldır) species. To determine the impacts of different HMs, selected 

single (0, 100, 200 µM) and combined (0, 100 + 100, 200 + 200 µM) concentrations of CdCl2 and PbCl2 treatments 

were applied and germination percentage, root and shoot length, water and MDA contents are compared with 

control samples for each species. For germination and growth sessions through hydroponic studies, growth 

chamber was used under controlled photoperiod conditions. Except increased malondialdehyde (MDA) contents, 

all other parameters decreased significantly after HM treatments by comparing to control groups, due to initiation 

of oxidative stress. 

Keywords: Heavy metals, germination, water, MDA, wheat, barley 
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Özet 

Bu çalışmada, buğday (Triticum aestivum cv.  Gerek) ve arpa (Hordeum vulgare cv. Çıldır) türleri üzerinde ağır 

metallerin (AM) fizyolojik etkileri araştırılmıştır. Farklı AM’lerin etkilerini belirlemek üzere, seçilen tekil (0, 100, 

200 µM) ve kombine (0, 100 + 100, 200 + 200 µM) konsantrasyonlardaki PbCl2 ve CdCl2 uygulanarak, çimlenme 

yüzdeleri, kök ve sürgün uzunlukları, su ve MDA içerikleri her bir tür için kontrol örnekleri ile karşılaştırılmıştır. 
Çimlendirme ve hidroponik çalışmaları ile büyüme dönemleri için, kontrollü fotoperiot koşulları altında bitki büyütme 

kabini kullanılmıştır. İncelenen tüm diğer parametrelerin, malondialdehit (MDA) içerikleri hariç, AM uygulamaları ile 
beraber oksidatif stres nedeni ile belirgin bir şekilde düşmüş olduğu görülmüştür. 

Anahtar kelimeler: Ağır metaller, çimlenme, su, MDA, buğday, arpa 

 

 

2. GİRİŞ 

 

Ağır metaller (AM), gelişen teknoloji ile beraber toprakta, havada ve sularda artarak birikmektedir. Bitkiler 

tarafından alınan AM’ler, besin zinciri ile insana kadar taşınmakta ve çeşitli sağlık sorunlarına neden olmaktadır. 

Kurşun (Pb) ve kadmiyum (Cd) yüksek toksik metaller içerisinde gruplandırılmış olup (Sharma ve Agrawal, 

2005), diğer AM’ler ile birlikte reaktif oksijen türleri (ROT) olarak isimlendirilen ve hücrede oksidatif strese neden 

olan reaktif molekülleri oluştururlar. 
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AM’lerin artan seviyeleri bitkilerdeki normal metabolik süreçleri olumsuz olarak etkilemekte ve bir takım 

fizyolojik değişikliklere de neden olmaktadır. Oluşan fizyolojik değişiklikler göz ile görülebilen süreçler ile 

başlayıp, bitkinin ölümüne dek sürebilmektedir (Villiers ve ark., 2011).  

 

Bu çalışmada AM’lerin çeşitli fizyolojik parametreler üzerindeki etkileri, Triticum aestivum L. cv. Gerek ve 

Hordeum vulgare L. cv. Çıldır varyetelerinin kök ve sürgünlerinde, farklı tekil (0, 100, 200 µM) ve kombine (0, 

100 + 100, 200 + 200 µM) konsantrasyonlardaki CdCl2 ve PbCl2 uygulamaları ile çimlenme yüzdeleri, kök ve 

sürgün uzunlukları, su ve MDA içerikleri için araştırılmıştır. 

 

 

2. MATERYAL VE METOD 

2.1. Bitki materyalleri ve çimlendirme 

 

Çalışmalara başlamadan, Gerek ve Çıldır tohumları önce yıkanmış, sonra 2 saat boyunca çeşme suyunda 

bekletilmiş ve ardından distile su ile tekrar 2 saat yıkanmıştır. 

 

Çimlendirme için, 20 tohum petri kabı içerisindeki Whatman filter kağıdı yatağında, 3ml tekil (0, 100, 200 µM) 

ve 3ml kombine (0, 100 + 100, 200 + 200 µM) konsantrasyonlarda CdCl2 and PbCl2 solusyonları ile muamele 

edilmiştir. Kontrol örneklerine aynı miktarda dH2O verilmiştir. 3 günlük alışma sürecinden sonra, büyütme 

kabininde [22°C ( ± 1°C)]  7 gün boyunca 16 sa. fotoperiyot uygulanarak, bitkilerin 10 gün sonunda çimlendiği  

görülmüştür. Aşağıdaki formül çimlenme yüzdesi hesabı için kullanılmıştır. 
 

Çimlenme yüzdesi = Çimlenen tohum sayısı / Toplam tohum sayısı x100 (Manmathan ve Lapitan, 2013). 

 

2.2. Kök ve sürgün uzunluklarının ölçümü 

 

Bitkilerin kök ve sürgünleri ayrılarak bir dereceli cetvel ile ölçülmüştür. 

 

2.3. Su içerik tayini 

 

Yaş ağırlık tayinini takiben, kök ve sürgünler inkübatöre alınarak 70°C’de 48sa. bekletilmiştir. 48sa. sonunda ise 

desikatöre alınarak oda sıcaklığına erişmeleri sağlanmıştır. Ardından, yaş ağırlıkta olduğu gibi analitik terazi ile 

kuru ağırlık ölçümleri gerçekleştirilmiştir. Aşağıdaki formül su içerikleri hesabı için kullanılmıştır. 

 

Su içerikleri (%) = Yaş ağırlık – Kuru ağırlık  / Yaş ağırlık x 100 (Wojcik ve Tukendorf, 1999). 

 

 

2.4. Bitki büyütme koşulları 

 

Çimlenmeden sonra, fideler 250ml Hoagland solusyonu içeren plastik beherlere alınmıştır (Hoagland ve Arnon, 

1950). 3 günlük alışma sürecinden sonra, beslenme ortamına farklı tekil CdCl2 ve PbCl2 (0, 100 ve 200 µM) ve 

kombine CdCl2 + PbCl2 (0, 100 + 100 ve 200 + 200 µM) solüsyonları uygulanmıştır. 7 gün daha bitkiler 16 sa. 

fotoperiyota tabi tutulmuşlardır. 10. gün sonunda bitkiler hasat edilerek, kök ve sürgünler ayrılmış ve takip eden 

çalışmalar için sıvı N2 ile toz haline getirilmişlerdir. 

 

2.5. MDA içerik tayini 

 

Örneklerin MDA içerik ölçümleri Heath ve Packer (1968) metoduna göre yapılmıştır. 
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SONUÇLAR 

 

Gerek ve Çıldır varyeteleri için elde edilen tüm sonuçlar, kontrol grupları ile karşılaştırılmıştır. Çalışmalar en az 

üç tekrarlı olacak şekilde gerçekleştirilmiş olup, test parametreleri üzerinde AM etkilerinin daha belirgin şekilde 

karşılaştırmasının yapılabilmesi için, değerlerdeki değişimler kontrol değerlerine göre % değişim olarak ifade 

edilmiştir.  

 
3.1. Çimlenme 

 

 
 

Şekil 1. Farklı metal uygulamalarının Gerek ve Çıldır varyetelerinin çimlenmeleri üzerine etkileri 

 

Şekil 1 farklı metal uygulamalarının Gerek ve Çıldır varyetelerinin çimlenme yüzdeleri üzerine olan etkilerini 

göstermektedir. Gerek ve Çıldır varyetelerine ait kontrol örneklerinin çimlenme için mutlak değerleri sırasıyla 16 

ve 18 adet olarak sayılmıştır. Farklı tekil ve kombine Pb ve Cd uygulamalarının, her iki varyetede doza bağımlı 

şekilde çimlenme yüzdesini düşürdüğü gözlenmiştir. Çıldır varyetesinin çimlenme yüzdesi, Gerek varyetesine 

göre daha başarılıdır. 
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3.2. Kök ve sürgün uzunlukları 

 

 
Şekil 2. Farklı metal uygulamalarının Gerek ve Çıldır varyetelerinin kök ve sürgün uzunlukları üzerine etkileri  

 

Şekil 2 farklı metal uygulamalarının Gerek ve Çıldır varyetelerinin kök ve sürgün uzunlukları üzerine olan 

etkilerini göstermektedir. Gerek ve Çıldır varyetelerine ait kontrol örneklerinin kök ve sürgün uzunlukları mutlak 

değerleri sırasıyla, sürgünlerde 14.60 ve 15.80, köklerde ise 10.70 ve 13.00 cm olarak ölçülmüştür. Bulgularımız 

köklerin sürgünlere göre, artan AM dozlarından daha fazla etkilenmiş ve ayrıca Gerek varyetesinin adaptasyonun 

daha düşük olduğunu göstermektedir. 

 

3.3. Su içerikleri 

 

 
 

Şekil 3. Farklı metal uygulamalarının Gerek ve Çıldır varyetelerinin su içerikleri üzerine etkileri 
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Şekil 3 farklı metal uygulamalarının Gerek ve Çıldır varyetelerinin su içerikleri üzerine olan etkilerini 

göstermektedir. Gerek ve Çıldır varyetelerine ait kontrol örneklerinin su içerikleri mutlak değerleri sırasıyla, 

sürgünlerde % 60.00 ve 69.50, köklerde ise 72.40 ve 79.00 olarak ölçülmüştür. Bulgularımız incelenen bitki 

kısımlarının su içeriklerinin, her iki varyete de farklı tekil ve kombine AM uygulamalar neticesinde düştüğü 

yönündedir. Sürgünler, köklere oranla artan AM dozlarından daha fazla etkilenmiş olmakla birlikte, Çıldır 

varyetesinin adaptasyonunun daha yüksek olduğu gözlenmiştir. 

 
3.4. MDA içerikleri 

 

 
 

Şekil 4. Farklı metal uygulamalarının Gerek ve Çıldır varyetelerinin MDA içerikleri üzerine etkileri 

 

Şekil 4 farklı metal uygulamalarının Gerek ve Çıldır varyetelerinin MDA içerikleri üzerine olan etkilerini 

göstermektedir. Gerek ve Çıldır varyetelerine ait kontrol örneklerinin MDA içerikleri mutlak değerleri sırasıyla, 

sürgünlerde 4.60 ve 5.10,  köklerde ise 7.20 ve 8.20 nmol/g olarak ölçülmüştür. Tüm tekil ve kombine AM 

uygulamaları neticesinde, her iki varyetenin incelenen bitki kısımlarında, artan AM dozları ile birlikte MDA 

içeriklerinde de doza bağlı artış olduğu gözlenmiştir. Sonuçlarımıza göre, köklerdeki MDA içeriği sürgünlerden 

daha fazla olup, en yüksek MDA içeriği Çıldır varyetesinin köklerinde ölçülmüştür. 

 

4. TARTIŞMA 

4.1. Çimlenme 

Yüksek konsantrasyonlarda, AM’ler bitkilerdeki fizyolojik sistemleri etkileyerek çimlenmeyi ve büyümeyi 

engellemektedir. Bu nedenle, çimlenme yüzdeleri arasındaki varyasyonlar, bitkilerin bulundukları ortamlara 

adaptasyonlarını gösteren bir indikatör olarak değerlendirilmektedir (Navarro ve Guitian, 2003). 

Literatürde AM’lerin tohum çimlenmesi üzerine olan farklı etkileri ile ilgili çeşitli çalışmalar bulunmaktadır. Bu 

çalışmalara birkaç örnek olarak, Titov ve ark. (1996), Munzuroglu ve Zengin (2006) ile Lamhamdi ve ark. (2011) 

verilebilir. Bu çalışmaların çoğunda, bizim sonuçlarımızı da destekler şekilde, artan Pb ve Cd dozlarına bağlı 

olarak tohum çimlenmesinin inhibe edildiği rapor edilmektedir. Kranner ve Colville (2011)’e göre, tohum 

çimlenmesi bitkilerde ya beslenme mekanizmalarının ya da su alımının baskılanması ile sekteye uğramaktadır. 

Bizim çalışmamızda, Çıldır bitkisinin çimlenme yüzdesinin daha yüksek olduğu gözlenmiştir. Buna göre, Gerek 

bitkisindeki beslenme mekanizmalarının ve su alımının, Çıldır varyetesine göre AM stresinden daha fazla 

etkilendiği görülmektedir. 
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4.2. Kök ve sürgün uzunlukları 

 

Literatürde AM’lerin kök ve sürgün büyümesi üzerine etkilerini rapor eden çalışmalar bulunmakta, hatta bazı 

çalışmalar kendi içinde bile tartışmalı sonuçları içermektedir (Mahmood ve ark., 2007). Ancak, bitkilerde kök ve 

sürgün uzunlukları büyümenin ifadesi oldukları için, büyüme potansiyelleri bir gösterge olarak kabul edilmiş ve kök 

büyümesinin AM’lere karşı daha hassas olduğu belirtilmiştir (Seregin ve Ivanov, 2001). 

 

Çeşitli çalışmalarda, Cd ve Pb’nin kök ve sürgün uzunlukları üzerindeki inhibe edici etkileri rapor edilmiştir (Titov 

ve ark., 1996; Öncel ve ark., 2000; Haluskova ve ark., 2009). Bu çalışmaların sonuçlarına benzer şekilde, biz de 

çalışmamızda artan Cd ve Pb konsantrasyonları ile kök ve sürgün büyümesinin engellendiğini gözlemledik. Bu 

durumun nedeni, düşük AM dozlarında endodermis koruyucu bir kalkan gibi çalışırken, AM dozlarının artması 

ile birlikte endodermis bariyerinin ortadan kalkarak, metal akışının vasküler dokulara da ulaşması olarak 

açıklanabilir. Çalışmamızda Cd ve Pb metallerinin kök ve sürgünler üzerindeki inhibe edici etkisi Gerek varyetesi 

üzerinde daha belirgin olarak tespit edilmiştir. 

 

4.3. Su içerikleri 

 

Su, bitkilerin yaşamı için hem çok önemli, hem de sınırlandırıcı bir faktördür (Gonzalez ve Reigosa Roger, 2001). 

AM’lerin, su alımı ve transportunu düşürdüğü rapor edilmiştir (Becerril ve ark., 1989). Diğer nedenlerin yanında, 

bu durumun başlıca sebebi kıllı köklerin sayısının azalmasına bağlı olarak, soğurma alanının düşmesidir 

(Burkhead ve ark., 2009; Chen ve Yang, 2012). 

 
Literatürde, Pb ve Cd ile muamele edilen bitkilerin su içeriklerinin düştüğünü gösteren çalışmalar vardır (Vassil 

ve ark., 1998; Singh ve Tewari, 2003) ve bizim sonuçlarımızla uygunluk göstermektedirler. Yine Shafi ve ark. 

(2010), NaCl ve Cd’nin kombine etkilerini inceledikleri çalışmalarında, buğday bitkisindeki bu kombine 

uygulamanın kök ve sürgün kuru ağırlıklarını tekil uygulamalara nazaran daha fazla düşürdüğünü belirtmişlerdir. 

Benzer şekilde, biz de Pb ve Cd kombine uygulamalarının etkisinin, metallerin tekil uygulamalarına göre daha 

inhibe edici olduğunu ve ayrıca Çıldır varyetesinin su içeriğini koruması bağlamında Gerek varyetesinden daha 

başarılı olduğunu gözlemlemiş bulunuyoruz. 

 

4.4. MDA içerikleri 

 

Serbest radikaller, hücre membranı içinde yer alan lipit moleküllerinden elektronları çekerek, lipit 

peroksidasyonuna sebep olurlar (Wadhwa ve ark., 2012). MDA’lar, bu çoklu doymamış yağ asitlerinin (PUFA) 

bozunum ürünü olarak ortaya çıkarlar ve lipid peroksidasyonun sebep olduğu oksidatif stresin takibi için 

biyomarkör olarak kullanılmaktadırlar (Hu ve ark., 2012). Ancak, MDA’lar hücrede sadece  lipitleri hedef almakla 

kalmaz, protein, enzim ve DNA’ya da zarar verebilirler. 

 
Literatürde, hem AM’lerin ve hem de diğer stres faktörlerinin sebep olduğu ve çeşitli bitkilerdeki MDA 

içeriklerinin değişiminden bahseden makaleler bulunmaktadır. Bu çalışmalara örnek olarak, yakın zamandan 

Sanchez-Rodriguez ve ark. (2010) (domates bitkisinde kuraklık stresi) ve Hasanuzzaman ve ark. (2012) (buğday 

bitkisinde yüksek sıcaklık stresi) ile Liu ve ark. (2007) (buğday bitkisinde Cd ve As stresi), Talukdar (2013a) 

(mimoza bitkisinde As stresi) ve Iannone ve ark. (2015) (tütün bitkisinde Cd stresi) verilebilir. 

 

2012 tarihli çalışmalarında Juknys ve ark. arpa bitkisinde Cu, Cd, Zn, Cr, Ni ve Pb’nin farklı konsantrasyonlarını 

kullanarak, MDA içeriklerinde doza bağlı artış görmüşlerdir. Bizim çalışmamızda da, artan Pb ve Cd dozları ile 

uyumlu artış gösteren MDA içerikleri hem kök ve hem de sürgünlerde gözlenmiş ve en yüksek MDA değerleri 

Çıldır varyetesinde tespit edilmiştir.  

 

Özet olarak, test edilen parametrelerden MDA içerikleri artarken, diğer parametreler de düşüş gözlenmiştir. Bu 

durum, ağır metal stresi altında bitkilerin oksidatif strese maruz kaldığının göstergesidir. Dolayısı ile, test ettiğimiz 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4427717/#CIT0096
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fizyolojik parametreler oksidatif stresin erken tayini için biyomarkör olarak kullanılabilirler. Diğer yandan, Çıldır 

varyetesinin Gerek varyetesine göre AM stresine daha toleranslı olduğu yaptığımız çalışmalar ile saptanmıştır. Bu 

nedenle, Çıldır varyetesi, ekim alanlarının temizlenmesi amacına yönelik olarak rizofiltrasyon işlemlerinde bitkisel 

ajan olarak kullanılabilir. 
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ABSTRACT 

A facile mechanochemical method used for synthesizing doped ZnO photocatalysts. Fe-ZnO, Ag-ZnO, Ag-Fe-

ZnO and undoped ZnO nanoparticles were prepared by an inexpensive, energy saving and novel mechanochemical 

method with subsequent calcination at 500oC. To determine the doping effect, different rates of these oxides were 

synthesized 0.1-5.0 wt% Fe-ZnO, Ag-ZnO and performed for the decomposition. Doping rates with the best 

catalytic efficiencies were determined and prepared novel Ag-Fe-ZnO nano powder. The structural and 

morphological evolution of the selected porous zinc oxides were then characterized by X-ray diffractometer 

(XRD) and scanning electron microscope. Furthermore, Brunauer–Emmett–Teller (BET) analysis was performed 

for samples. Especially, 1.0% Fe doped ZnO showed the best photocatalytic role and its surface area was measured 

18.9095 m²/g and pore volume was also 0.232651 cm³/g. Their XRD patterns were ascribed to typical wurtzite 

structure of ZnO. Photocatalytic activities were performed with the use of 0.1 mg of  nanopowder catalyst for 100 

mL of aqueous dye (Rhodamine B) solution under simulated solar light irradiation at pH 7. Among the 

photocatalysts, 1.0%Ag1.0%Fe-ZnO particles was found to be the most efficient for the decomposition of dyes 

owing to its large surface area,  modified porous nanostructure and optical properties. By using simple and 

inexpensive methods, original catalysts working under sunlight, with optimum efficiencies determined will 

contribute to science and will serve as a model for new areas of application. 

Keywords: Fe-ZnO, Ag-Fe-ZnO, Photocatalyst, Water treatment, Mechanochemical, Photodegradation. 

 

1. INTRODUCTION 

Water is the most essential substance for all life on earth and a precious resource for human. Reliable access to 

clean and affordable water is considered one of the most basic humanitarian goals, and continues a major global 

challenge for the 21st century. Worldwide, nearly one billion people still lack access to drinking water sources 

(WHO, 2012). It is urgent to implement basic water treatment in the affected areas (mainly in developing countries) 

where water and wastewater infrastructure are often non-existent. In both developing and industrialized countries, 

human activities play an ever-greater role in intensify water scarcity by contaminating natural water sources. The 

increasingly stringent water quality standards, affected by contaminants, have brought new perspective to the 

existing water treatment and distribution systems widely established in developed countries. The rapidly increasing 

global population and the improvement of living standard continuously drive up the demand. Moreover, global 

climate change emphasizes the already uneven distribution of fresh water, destabilizing the supply. Growing 

pressure on water supplies makes using unconventional water sources (e.g., rain water, contaminated fresh water, 

wastewater, seawater and salty water) a new pattern, especially in historically water-lack regions. Furthermore, 

current water treatment technologies and infrastructure are reaching their limit for providing sufficient water 

quality to meet human and environmental needs. Recent advances in nanotechnology offer extraordinary 

opportunities to develop next-generation water supply systems. Current water treatment, distribution and discharge 

applications, which heavily rely on transfer and centralized systems, are no longer sustainable. (Xiaolei Qu, Pedro 

J.J. Alvarez 2013) 

Synthetic dyes have been extensively used in many textile industry, e.g., in dyeing production, food technology, 

paper, cosmetics and a lot of industries. Because of the fact that some dyes are risky, effluents containing them 

exposure an considerable environmental pollution. Among the various synthetic dyes, Rhodamine B is widely 

used for food colouring and fluorescent labelling owing to its  strong pink colour. However, Rhodamine B was 
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found to cause cancer in mice and rats by means of several examinations. As a result of this, using Rhodamine B 

as a food colouring is forbided in China (Güler and Dindar, 2018). 

Nanocrystalline ZnO is an attractive and promising material for fundamental research and industrial application. 

It is a direct band gap semiconductor with a large exciton binding energy (60 meV) (Karunakaran, Rajeswari and 

Gomathisankar, 2011). 

Hydroxyl radicals (•OH) for the oxidation of organic compounds are primarily responsible and strong oxidant 

agents. Semiconductor photocatalysts commonly carry out photocatalytic oxidations.  

Since the strong oxidation and reduction ability of photo activated titanium oxide (TiO2) was realized with the 

report of Fujishima and Honda, semiconductor photocatalysts have been applied to a kind of environmental 

processes, for instance, remediation of organic compounds and deactivation of microorganisms (Seven et al. 2004). 

Zinc oxide (ZnO) is greatly considered as an alternative to TiO2, which is the most typical material for 

photocatalysis. Because of its thermal stability, environment friendly nature, biocompatibility,  unique 

optoelectronic and piezoelectric properties ZnO nanostructures have been fully used in environmental applications 

and electronic, optoelectronic such as light emitting diodes (LEDs), actuators, UV laser diodes, spintronic, 

piezoelectric and field emission devices as well as photocatalysts (By n.d.)(Blom et al. 1990) (Fleischhaker, 

Wloka, and Hennig 2010) (Chu et al. 2008) (Kumar et al. 2014). ZnO is naturally n-type semiconductor due to the 

presence of oxygen vacancies and interstitial zinc atoms act as sources of electrons, and belongs to  II–VI group 

semiconductors with a wide band gap of 3.37 eV and a large exciton binding energy of 60 meV at room temperature 

(Lee et al. 2014). As a result, the material absorbs light in the UV region, which accounts for 5% of the solar 

energy, whereas the visible region represents around 45%. The intrinsic restrictions of ZnO, comprising its wide 

band gap should be tailored to utility from the clean and safe energy source to a greater extent. The optical and 

electrical properties of ZnO can merely be processed through doping impurity atoms. The doping of many elements 

in ZnO was reported in order to achieve this aim (Janotti and Van de Walle, 2009). 

Ag doped ZnO crystallizes in hexagonal wurtzite structure. The incorporation of Ag+ in the place of Zn2+ triggers 

an increase in the size of nanocrystals as compared to undoped or pure ZnO. Optical absorption measurement point 

out red shift in the absorption band edge upon Ag doping (Majid et al. 2013) 

In common, the efficiency of the dopant element depends on its electronegativity and difference between dopant 

ionic radius and zinc ionic radius. For this reason, iron (Fe) as the transition metal  is chemically stable and exists 

in two possible oxidation states, Fe2+ and Fe3+ having ionic radius (0.78 Å and 0.64 Å) close to ionic radius of 

Zn2+ (0.74 Å). Thus, it can easily enter into Zn lattice sites either substitutionally or interstitially without 

destroying the crystalinity of ZnO and can contribute more charge carriers in order to increase its conductivity. 

Thus, some research groups have studied the characteristics of Fe-doped ZnO films synthesized by various 

chemical and physical techniques like sputtering, sol-gel, spray pyrolysis, hydrothermal 

process, electrodeposition  and deep coating technique. Fe-doped ZnO films were grown using different methods. 

Hence, a simple, vacuum free and cost effective spray pyrolysis method is used to deposit the Fe-doped ZnO thin 

films and the physical properties of the grown layers were investigated in detail.(Majid et al. 2013) 

In our work, Fe (0.1-5.0 wt%) and Ag (0.5 ,1.0 and 2.0%) doped ZnO nanoparticles were prepared by the 

mechanochemical process. For the photodegradation experiments of Rhodamine B dye, 1.0%Ag1.0%Fe doped 

ZnO nanoparticles exhibited higher photocatalytic activity than those of the undoped and 1.0%Ag doped ZnO and 

1.0%Fe doped ZnO samples under solar light irradiation in the laboratory. The structural and photocatalytic 

properties of the synthesized oxides were clarified with the help of characterization and tests. İn this study, the 

main objective of extending photocatalytic activity was achieved with the produced samples. 

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1. Materials 

FeCl3.6H2O, zinc acetate dehydrate (Zn(CH3CO2)2.(H2O)2) and the commercial ZnO as a reference photocatalyst 

were purchased from Sigma-Aldrich. Oxalic acid (C2H2O4)  Rodamin B (C28H31ClN2O3, 479.02 g/mol) and silver 

https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/magnetron-sputtering
https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/sol-gels
https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/spray-pyrolysis
https://www.sciencedirect.com/topics/materials-science/electrodeposition
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nitrate (AgNO3) were obtained from Merck. Pure water was obtained from the Millipore-Q Ultrapure water 

system. 

2.2. Material Characterizations 

The phase identification, the crystallite size and the unit cell dimensions of the undoped and doped ZnO samples 

were determined using an X-ray diffractometer (XRD, RIGAKU Ultima IV) with Cu-  irradiation (λ = 0.15406 

nm), by performing sweeps from 20◦ to 80◦ of 2θ angle. The diffractometer was operated at 40 kV, 100 mA and 

the step size used was 0.04◦.  The multipoint adsorption BET method with nitrogen adsorption–desorption 

isotherms (Micromeritics Gemini V) was employed in order to analyse the specific surface areas of catalysts. UV–

VIS diffuse reflectance spectra (DRS) were obtained with Specord 60 spectrometer equipped with an integrating 

sphere accessory. The calcination of catalytic powder samples was accomplished in the electrical furnace. 

 Pyrex cylindrical photoreactor coupled with air circulator and 1000 W xenon lamp as a simulated solar light 

source were used for the degradation of Rhodamine B dye.  

 

2.3. Preparation of Photocatalysts 

2.3.1. 1.0%Ag1.0%Fe doped ZnO nanoparticles  

The preparation of the undoped and doped ZnO photocatalysts was carried out by applying mechanochemical 

method, as described elsewhere (Gomathisankar et al. 2013). At the first stage, 10g of zinc acetate dehydrate and 

8.4032 g of oxalic acid were rigorously crushed in mortar, and reacted in solid phase. After 10 min of grinding, 

silver nitrate (AgNO3) as a source of silver , was added in the pot. In order to obtain zinc oxalate- oxalic acid 

precursor, grinding process was kept continuing for another 10 min. Then, the paste products were calcined at 

500oC. The optimal calcination temperature was observed to be 500oC based on the degredation efficiency. The 

same procedure was repeated with FeCl3.6H2O, as a source of iron. To study the effect of iron and silver doping, 

different molar ratios of doping agent proportional to ZnO at 0.5, 1.0, 2.0% was put into the zinc acetate dehydrate 

and oxalic acid mixture. For the comparison of photocatalytic activity of the doped ZnO samples, the undoped 

ZnO was also fabricated by the calcination of zinc acetate dehydrate and oxalic acid mix in the same conditions. 

2.3.2. 1.0%Fe doped ZnO 

ZnO photocatalysts with iron content of 0.1 to 5.0% were synthesized as above without the use of silver nitrate 

salt and the most successful catalyst was 1.0% iron ZnO in catalytic studies. 

2.3.3. 1.0%Ag doped ZnO 

ZnO photocatalysts with 0.5, 1.0 and 2.0% silver additive ZnO as above without the use of iron chloride salt. These 

catalysts were tested with photodegradation study and the most successful catalyst was found 1.0% Ag ZnO. 

2.3.4. Pure ZnO 

It is synthesized without doping materials as above in the same conditions. 

 

 

2.4. Photocatalytic Activity Test 

The photocatalytic activities of the samples were studied by the degradation of Rhodamine B (RB) as a test 

contaminant under irradiation. 0.1 g of photocatalyst was added into 100 mL of RB aqueous solution with initial 

concentration of 10-5 M at pH of 7. 1000 W xenon lamp was used as light source. The suspension was vertically 

irradiated by the lamp. The distance between the irradiation source and the solution was 10 cm at every turn. 

Before irradiation, the photoreactor was kept in darkness and stirred with air pump for 30 min in order to form the 
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adsorption–desorption equilibrium of the dye on catalyst. The degredation of RB was analysed by withdrawing 5 

mL of specimen at regular time intervals. The degradation efficiency of Rhodamine B was confirmed in terms of 

the changes of UV-vis absorbance of the contaminant material. The maximum absorption wavelength of RB 

solution was observed at 555 nm by an UV–vis spectrophotometer. The photocatalytic efficiency, η, can be 

calculated by the following correlation;  

 

Degradation rate η(%):  =   (1) 

 

where Co is the initial concentration of Rhodamine B solution, C is the final concentration,  is the initial 

absorbance of Rhodamine B solution and A is the final absorbance. 

 

3.  RESULTS AND DISCUSSIONS 

Rhodamine B is a cationic dye, and tends to grab an electron from other structures. The chemical structure of RB 

is shown in Scheme 1. 

 

Scheme 1. Chemical formula of Rhodamine B 

 

Scheme 2. indicates that the mechanism of photodegradation of Rhodamine B by ZnO photocatalyst. Here, 

semiconductor ZnO  absorps photons with sufficient energy to be equal to or greater than its band gap. This excess 

energy promotes the excited electron from the valence band to conduction band of ZnO, resulting in the generation 

of the electron-hole pairs. The next steps are the separation and migration of charge carriers to the ZnO surface. 

The excited electron is then affiliated with the water molecule to form hydroxyl radicals (•OH), while the electron 

hole at valence band reacts with oxygen molecule to form superoxide anion radicals (O2
-•). This event continues 

as long as light is available over the catalyst and leads to the decomposition of Rhodamine B contaminant.  
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Scheme 2. The mechanism for the degradation of Rhodamine B by ZnO photocatalyst. 

 

X-ray diffraction (XRD) spectra for novel catalysts 

 

X-ray diffraction (XRD) patterns of the undoped ZnO and doped ZnO powder samples prepared by 

mechanochemical process are displayed in Figure1. For the comparison, the commercial ZnO was also analyzed. 

The peak positions of the undoped, Ag doped and Fe doped ZnO catalysts matched with those of the commercial 

ZnO. The XRD analysis suggests that all the samples have a single phase hexagonal wurtzite structure, 

corresponding to (100), (002), (101), (102), (110), (103), (200), (112), (201), (004) and (202) lattice planes (Barick 

et al. 2010). In addition to this, no diffraction peak due to any secondary phase was detected in the XRD spectra 

of the samples, confirming that Fe and Ag ions successfully incorporated into ZnO crystal.  

 

   (2) 

 

where λ is the wavelength of X-ray irradiation source, β is the full width half maximum (FWHM) of the (101) 

diffraction peak and θ is the Bragg’s angle. The crystallite size of undoped, Ag doped ZnO was calculated to be 

19.2 and 25.8 nm, respectively.  
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Figure 1. XRD patterns of the commercial ZnO, undoped ZnO, Fe%1-ZnO , and Ag%1-ZnO, and Ag%1 Fe%1-ZnO  

. 

The specific surface area of the metal oxides 

 

The specific surface area of the metal oxides was evaluated by the means of BET method and  the values have 

increasing trend with the decrease in the crystallite size. The specific surface area, the crystallite size and unit cell 

parameters are presented in Table 1. 

 

Table. 1 . Surface and XRD properties of ZnO and Physical Properties of the samples.  

   

Catalysts 2θ of 

(101) 

Pore Size 

 (Å) 

BET surface 

area  

(m2/g) 

Langmuir surface area  

(m2/g) 

ZnO  (Commercial) 36.52 - ~15-20a - 

ZnO  (Undoped) 36.29 340.87 15.90 21.66 

%1Ag- ZnO 36.12 241.11 16.25 23.82 

%1 Fe-ZnO    36.18 492.13 18.91 29.57 

Ag %1- Fe %1 ZnO 36.18 264.83 18.27 26.58 

aReference [Gomathisankar et al., 2013] 
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The three possible modes of incorporation of an impurity atom into ZnO lattice include substituting with oxygen 

or zinc atoms (substitutional impurity) and occupation of interstitial site or impurity) (Li et al., 2008).  

 

 

The photocatalytic activities of nanoparticles 

 

The photocatalytic activities of the samples were evaluated through measuring the degradation of Rhodamine B 

aqueous solution under xenon lamp irradiation. It is also simulated solar light in the laboratory conditions. The 

effect of the pH parameter on the photocatalytic degredation of RB was also investigated at the pH values of 7. 

Apart from the need to eliminate harmful effects of RB to the environment, another reason that RB was picked as 

a test contaminant is its absorption peak in the visible region (550 nm), thus the decomposition of RB could easily 

be monitored by UV-vis spectrometer. As it can be seen from the molecular structure, While 100% of the  
degradation of 10-5 M Rodamine B solution came out under the  UV-visible light in the presence of undoped -

ZnO photocatalyst at 150 minutes (Figure 2.). The deterioration of dye solution occurred with Fe1% -ZnO (Figure 

3.) at 135 minutes, Ag1% -ZnO (Figure 4.a and b) with color change at 45 minutes, Ag1% Fe1% Fe ZnO photocatalyst 

(Figure 5.a and b) at 30 minutes under light. 

For the maximum degradation efficiency of RB, the optimal Ag and Fe doping rate was determined to be 1 wt%. 

The time for degradation of RB with the undoped ZnO, Fe%1-ZnO and  Ag%1-ZnO and Ag%1Fe%1-ZnO is 150 min, 

135, 45 and 30, respectively. It was observed that the Ag%1Fe%1-ZnO decolorized RB faster than the other doped 

ZnO samples.  

Among the all photocatalysts, Ag%1Fe%1-ZnO showed the most efficient photocatalytic activity on the degradation 

of RB, thus decomposed the entire of the RB dye after 30 min of irradiation time. This complete degradation of 

RB  is attributed to both the lower recombination rate of electron–hole pairs and the existence of the shallow states, 

which are able absorb light with longer wavelengths. As a result, these observations clearly indicate that Ag%1Fe%1 

doped ZnO samples prepared by the mechanochemical method can be used as a potential photocatalyst on the 

decomposition of various organic contaminants containing Rhodamine B. 

The pH parameter should be taken into consideration as an important factor since it affects the surface-charge 

properties of the semiconductor (Bechambi, Sayadi, and Najjar 2015). The effect of the pH on the 

photodegradation of RB was studied at pH 7. The pH of the solution was initially adjusted to the fixed values, and 

not changed during the photoreaction. It was observed that the increase in the pH shortened the total irradiation 

time for the each employed photocatalysts, and led to increase of the photodegredation efficiency.  
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Figure 2. The  degradation of 10-5 M Rodamine B solution under the  UV-visible light in the presence of undoped 

-ZnO photocatalyst prepared in the same condition (after 150 minutes the degradation have been 100%) 
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Figure 3. The  degradation of 10-5 M Rodamine B solution under xenon lamp light in the presence of Fe1% -ZnO 

photocatalyst (after 135 minutes the degradation have been 100%) 
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Figure 4. The  degradation of 10-5 M Rodamine B solution under uv-visible light by using Ag1% -ZnO 
photocatalyst a) color change in test tubes, b) the degradation have been 100% after 45 minutes 
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  Figure 5. The degradation of 10-5 M Rodamine B solution under UV-visible light by Ag1% Fe1% Fe ZnO 
photocatalyst a) color change in test tubes, b) the degradation have been 100% after 30 minutes 
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 c) 

 

Figure 6. SEM images and highly magnified images of the synthesized 1%Ag-ZnO (a), 1%Fe-ZnO (b) and 1% 

Ag1%Fe-ZnO (c), respectively. 

The surface morphology with SEM 

The morphologies of metal oxides were analysed using scanning electron microscopy (SEM). The morphology of 

the samples were further examined using scanning electron microscope (SEM, Carl Zeiss 300VP). The elemental 

compositions of the produced metal oxides were determined by means of energy dispersive spectroscopy (EDS) 

integrated to SEM. 

In Figure 6. there are SEM images of Ag1%-ZnO (a) and Fe1%-ZnO (b) and Ag1% Fe1% ZnO (c), respectively. As seen 

in SEM images of Ag doped ZnO samples, “rod like” hexagonal crystals are predominant in the agglomeration of 

particles.   

Consequently, it is deducible that Ag doping deteriorates the crystal structure of zinc oxide, which is in a good 

agreement with the result of XRD analyses. 

 

The diffuse  reflectance spectra of  the photocatalysts 

 

The diffuse  reflectance spectra of  the undoped  and  doped ZnO  photocatalysts are shown in Figure 7. 

 %1Fe-ZnO, %1Ag-ZnO and %1Ag%1Fe-ZnO indicated the similar light absorption in the near ultraviolet (UV) 

region as undoped ZnO and commercial ZnO. 
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Figure 7. Diffuse reflectance spectra of the commercial ZnO, pure ZnO, %1Fe-ZnO, %1Ag-ZnO and %1Ag%1Fe-

ZnO 

 

4. CONCLUSION 

To summarize, the undoped and doped ZnO samples have been synthesized by facile and highly productive 

mechanochemical technique. The calcination temperature and time were optimized to be 500oC and 3h. The 

produced photocatalysts were applied for the degredation of Rhodamine B contaminant. The investigation of 

photocatalyic degredation of Rhodamine B reveal that the photoreaction is influenced by a variety of operational 

parameters such doping concentration and the pH value of the solution. the most effective Ag and Fe doping rate 

were 1% with double doping materials.. The photocatalytic activity of Ag%1 Fe%1-ZnO was approximately five 

times better in comparison with those of the undoped ZnO.. Rhodamine B dye was completely degraded using 

Ag%1Fe%1-ZnO  at 30 min of irradiation time. It was very short time for Rhodamine B dye which is diminished 

difficult. 

 In conclusion, the 1%Ag 1%Fe doped ZnO catalyst which was economically fabricated by this mechanochemical 

method, has a potential to be promising novel material for environmental protection.  
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Özet 

Tüketicilere, güvenilir ve kararlı bir elektrik enerjisi sağlanmasının önündeki en büyük engel, bir güç sisteminde 

meydana gelen arızalar ve güç kalitesi olaylarıdır. Bu nedenle, güç sistemindeki arızaların ve güç kalitesi 

bozulmalarının tespiti en kısa sürede ve en doğru şekilde yapılmalıdır. Son yıllarda, güç sistemlerinde arıza ve güç 

kalitesi olaylarının tespiti ve sınıflandırılmasına ilişkin çalışmalarda artış olmasına rağmen, bir arızanın otomatik 

tespitine dayalı gerçek zamanlı ve sinyal işleme yöntemine dayanan çalışmalar oldukça sınırlı sayıdadır. Bu 

çalışmada, dağıtılmış üretim sisteminin mevcut elektrik şebekesi ile entegrasyonu için gerekli standartlar 

incelenmiş ve güç kalitesi olaylarını tespit eden ve sınıflandıran Hilbert dönüşümüne dayalı gerçek zamanlı bir 

hata tespit yöntemi önerilmiştir. Faz bilgisinin öğrenilmesi prensibine dayanan bu yöntemde, faz bilgisini 

kullanarak zamana bağlı frekans bilgisini öğrenmek mümkündür. Laboratuvar ortamında yapılan çalışmada, 

gerilim bilgileri elektronik ölçüm kartları ile PV sistem çıkışından alınmıştır. Daha sonra bu sinyale Hızlı Hilbert 

Dönüşümü (HHD) uygulanmış ve dönüşüm katsayıları elde edilmiştir. Belirlenen eşik değerlere göre gerilim 

çökmesi ve gerilim yükselmesi gibi bazı arıza ve güç kalitesi olaylarının tespiti gerçekleştirilmiştir. Elde edilen 

deneysel sonuçlar, önerilen gerçek zamanlı güç kalitesi olay ve arıza tespit yönteminin güvenilir olduğunu ve 

standartlara göre olay tespit süresinin kısa olduğunu göstermektedir. 

 

Anahtar Kelimeler: Hızlı Hilbert Dönüşümü, Güç Kalitesi, PV Generatör, Arıza Tespiti 

 

1. GİRİŞ 

Şebekeye entegrasyonu sağlanan fotovoltaik (PV) generatör gibi dağıtık üretim kaynaklarının sayısındaki hızlı 

artış, güç kalitesi olaylarının mümkün olan en kısa zamanda ve yeterli doğrulukta tespit edilmesini zorunlu hale 

getirmiştir. Ulusal ve uluslararası standartlarda, güç kalitesinin değerlendirmesi, olay sırasındaki frekans ile 

gerilim ve akım genlik değerine ve süresine göre yapılır (IEEE Std. 1547. (2015), IEEE Std 519. (2014), IEEE Std 

1159 (2009)). Güç kalitesi olayları, genellikle yük değişikliklerinden, anahtarlama olaylarından, hat ve motor 

enerjilendirmesinden, kısa devre arızalarından ve güç sistemindeki manevralardan kaynaklanır. Literatürde, sabit 

ve durağan olmayan iki grupta incelenen güç kalitesi bozukluklarının saptanması ve sınıflandırılması için çok 

sayıda yöntem önerilmiştir ((Hare ve ark., 2016), (Mahella ve ark., 2015)). 

Sinyal işleme tabanlı yöntemler, güç kalitesi olaylarının tespit etmek ve sınıflandırmak için sıklıkla 

kullanılmaktadır. En temel dönüşüm yöntemi olan Fourier dönüşümü (FD), frekans alanındaki sinyalleri analiz 

etmek için en yaygın kullanılan yöntemdir. FD genellikle, durağan ve zamanla değişmeyen sinyallerin spektrum 

analizinden yararlanarak arızaları sınıflandırmak ve tespit etmek için kullanılır. Ancak, sinyalin zaman bilgisi bu 

dönüşüm yöntemi ile kaybolduğundan, bu yöntemle zamanla değişen sinyalleri incelemek mümkün değildir. 

Dennis Gabor tarafından sunulan pencere tekniğine dayalı kısa süreli Fourier dönüşümü (KSFD) bu FD 

dönüşümünün bu eksikliğini gidermiştir. (Cohen, 1995). Güç kalitesi olay sinyalleri hem yüksek hem de düşük 

frekanslı bozulma bileşenleri içerebilir. KSFD' de kullanılan pencere genişliği sabit olduğundan, analiz edilen güç 

kalitesi olay sinyalinin düşük ve yüksek frekanslı bileşenleri aynı anda analiz edilemez. (Jurada ve Saenz, 2002). 

Güç kalitesi olaylarının tespiti ve sınıflandırılmasında kullanılan temel metotlardaki eksiklikler, bu yöntemlerin 

yerlerini başka alan dönüşüm metotlarına bırakmasına neden olmuştur. Dalgacık dönüşümü (DD), s-dönüşümü, 

Gabor dönüşümü, curvelet dönüşümü, Hilbert dönüşümü (HD) ve hibrit dönüşüm yöntemleri bu yöntemler 

arasında önde gelen yöntemlerdir. 
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Bu çalışmada HD, güç kalitesi ve arıza olaylarının tespit edilmesi için gerilim sinyalinin genlik ve frekans bilgisini 

zaman serisi biçiminde çıkarmak için kullanılmıştır. HD, uygulandığı sinyale 90 derecelik bir faz farkı olan 

karmaşık bir bileşen ekleyerek, sinyalin faz bilgisinin elde edilmesini sağlar. HD, diğer sinyal işleme 

yöntemlerinin aksine, çok az hesaplama yükü gerektirir ve DD' deki gibi farklı dalgacık türlerinin test edilmesini 

gerektirmez (Jayasree ve ark., 2010). HD yöntemi az işlem yükü gerektirdiğinden ayrıca daha az bellek alanı 

kaplar. Literatürdeki çalışmalardan birinde (Jayasree ve ark., 2010), güç kalitesi olaylarını sınıflandırmak için HD 

ve yapay sinir ağı tabanlı hibrit yapıda bir algoritma önerilmiştir. Önerilen yöntemin doğruluğu, simülasyon 

çalışmalarında elde edilen verilerle kanıtlanmıştır. DD kullanılarak güç kalitesi olayları belirlenen eşik değerlere 

göre tespit edilmiştir (Bayrak, 2018). Güç sistemindeki kısa devre arızalarını tespit etmek ve bulmak için yeni bir 

yöntemin önerildiği başka bir çalışmada (Bernadić ve Leonowicz, 2012), gerilim değerleri ilk olarak karmaşık 

uzay-fazörün mutlak değerlerinin vektörüne dönüştürülmüş ve daha sonra bu gerilim sinyallerine HD 

uygulanmıştır. (Qing ve ark., 2012) makalelerinde, Japonya'nın 60 Hz frekansa sahip güç sistemindeki salınımların 

özelliklerini belirlemek için hızlı Hilbert dönüşümü (HHD) ve DD analizlerinden yararlanmışlardır. Dağıtık 

üretimde ada mod çalışma tespiti için (Mishra ve ark., 2017), HHD ve aşırı öğrenme makinesine dayanan bir tespit 

yöntemi önerilmiştir. Önerilen algoritma, MATLAB/Simulink ortamında yapılan simülasyonlarla 

değerlendirilmiştir. (Angrisani ve ark., 2018)’ de, transformatörlerdeki saturasyon ve aşırı akımdan kaynaklanan 

arızaları belirlemek ve sınıflandırmak için Hilbert-Huang dönüşümünü kullanılmıştır. Başka bir çalışmada (Abd-

el-Malek ve ark., 2018), HD, üç fazlı asenkron motorlarda rotor arızalarını ve yerlerini saptamak için 

kullanılmıştır. Stator akımının HD ile elde edilen düşük frekanslı bileşenini kullanılarak, hatanın imzası 

çıkarılmıştır. Daha sonra, istatistiksel analiz yardımıyla belirlenen formülle, rotordaki arıza noktası tam olarak 

belirlenmiştir. 

Laboratuvar ortamında gerçek zamanlı olarak gerçekleştirilen bu çalışmada, gerilim sinyali elektronik ölçüm 

kartları yardımıyla veri toplama kartı ile sistemden alınmış ve Labview yazılımı ile bilgisayarda işlenmek üzere 

uygun formata dönüştürülmüştür. Daha sonra bu gerilim sinyaline Hızlı Hilbert Dönüşümü (HHD)uygulanmış ve 

öznitelik katsayıları elde edilmiştir. Son aşamada ise, ulusal ve uluslararası standartlara göre belirlenen eşik 

değerlere göre gerçek zamanlı olarak güç kalitesi olay ve arıza tespiti gerçekleştirilmiştir. Elde edilen deneysel 

sonuçlar, önerilen gerçek zamanlı güç kalitesi olay ve arıza tespit yönteminin güvenilir olduğunu ve olay tespit 

süresinin standartlara göre kısa olduğunu göstermektedir. 

 

2. MATERYAL VE METOD 

David Hilbert tarafından temelleri atılan Hilbert dönüşümü (HD), Titchmarsh tarafından Cauchy yaklaşımıyla 

bütünleşmiş bir forma dönüştürülmüş ve konvolüsyon teoremine eklenmiştir. Sinyalin faz bilgisinin öğrenilmesini 

sağlayan bu yöntemde, faz bilgisini kullanarak zamana bağlı frekans bilgisi ve genlik bilgisinin öğrenilmesi 

mümkündür. 

x(t) fonksiyonun HD’ si şu şekilde tanımlanabilir: 

 

                                                h(t) = H{𝑥(𝑡)} =
1

𝜋
∫

𝑥(𝜏)

𝑡−𝜏
𝑑𝜏

∞

−∞
                                                           (1) 

 

Fourier özdeşlikleri kullanılarak, h(t)’ye Fourier dönüşümü uygulanırsa, 

 

                                                          h(t) ↔ H(f) = - j sgn(f)X(f)                                                                    (2) 

 

burada x(t) ↔ X(f) 

 

                                                             sgn(f) = {
1
0
−1

𝑓 > 0

𝑓 = 0
𝑓 < 0

                                                                             (3) 

 

Veri toplama kartı ile alınan gerilim sinyallerine uygulanan hızlı Hilbert dönüşümü (HHD) için Labview ile bir 

program geliştirilmiştir. Gerilim sinyaline uygulanan HHD sonucunda elde edilen katsayılar daha sonra doğal 
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logaritmik fonksiyondan geçirilmiştir. Son aşamada ise, katsayıların bir spektogramı çizdirilerek arıza anı 

belirlenmiştir. 

Önerilen yöntemde, PV sistem ile şebeke arasındaki ortak bağlantı noktasından gerilim sinyali elektronik ölçüm 

kartları yardımıyla veri toplama kartı ile sistemden alınmış ve Labview yazılımı yüklü bilgisayarda işlenmek üzere 

uygun formata dönüştürülmüştür. Daha sonra bu gerilim sinyaline Hızlı Hilbert Dönüşümü (HHD) uygulanmış ve 

öznitelik katsayıları elde edilmiştir. Son aşamada ise, ulusal ve uluslararası standartlara göre belirlenen eşik 

değerlere göre gerçek zamanlı olarak güç kalitesi olay ve arıza tespiti gerçekleştirilmiştir.  

3. DENEYSEL SONUÇLAR 

Bu bölümde gerilim çökmesi, gerilim sıçraması, gerilim kesintisi ve geçici durum olayları gibi güç kalitesi 

olaylarından deneysel olarak test edilebilenlerden bazılarının tespiti için önerilen yöntemin deneysel sonuçları 

verilmiştir. Geliştirilen güç kalitesi olay tespit yöntemi, çeşitli olay durumlarında test edilmiştir. Önerilen yöntem 

iki farklı olay için HHD kullanılarak sırayla gerçekleştirilmiştir. 

İlk durumda gerilim sıçraması olayının tespiti gerçekleştirilmiştir. Gerilim sıçraması olayı, şebeke frekansında 

çalışan bir sistemde 10ms-60s zaman aralığında sınırlı olmak kaydıyla, gerilimdeki %110-%180 arasında meydana 

gelen artış olarak tanımlanır. Şekil 1’de verilen sinyal 0.2 s süreli olup, veri kartından alınan sinyalin örnekleme 

frekansı 10 kHz seviyesindedir. Güç sistemi frekansı ise 50 Hz’dir. Gerilim sıçraması olayı 0.03-0.13 s süreleri 

boyunca oluşmuştur. Önerilen HHD tabanlı arıza ve güç kalitesi olay tespit yöntemi yüksek doğrulukla ve kısa 

sürede olayı tespit etmiştir. 

 

 
Şekil 1. Gerilim sıçramasının önerilen HHD yöntemi ile tespiti 

İkinci durumda ise gerilim çökmesi olayının tespiti gerçekleştirilmiştir. Güç kalitesi olayları değerlendirilirken 

genlikteki azalma miktarı ve olay süresi esas alınır. Gerilim çökmesi olayı, şebeke frekansında çalışan bir sistemde 

10ms-60s zaman aralığında sınırlı olmak kaydıyla, gerilimdeki %10-%90 arasında meydana gelen düşüş olarak 

tanımlanır. Şekil 2’de verilen sinyal 0.2 s süreli olup, veri kartından alınan sinyalin örnekleme frekansı 10 kHz 

seviyesindedir. Güç sistemi frekansı ise 50 Hz’dir. Gerilim çökmesi olayı 0.05-0.15 s süreleri boyunca oluşmuştur. 
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Gerilim sinyalinin genlik değeri ise yaklaşık yarı yarıya düşmüştür. Önerilen HHD tabanlı arıza ve güç kalitesi 

olay tespit yöntemi yüksek doğrulukla ve kısa sürede olayı tespit etmiştir. 

 

 
Şekil 2. Gerilim çökmesi olayının önerilen HHD yöntemi ile tespiti 

4. SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Bu çalışmada, şebeke bağlantılı PV sistemler için gerçek zamanlı olarak güç kalitesi olaylarını ve arızalarını tespit 

edebilen ve sınıflandırabilen HHD tabanlı bir yöntem sunulmuştur. Geliştirilen yöntem çeşitli güç kalitesi olay 

sinyalleri için test edilmiştir. Labview ortamında gerçekleştirilen bu yöntemde, gerilim bilgileri elektronik ölçüm 

kartları ve veri toplama kartı yardımıyla dağıtık üretim sisteminin ortak bağlantı noktasından alınmıştır. Daha 

sonra bu sinyale, HHD uygulanmıştır. Elde edilen katsayılar ışığında, belirlenen eşik değerlere göre olay tespiti 

ve sınıflandırması gerçekleştirilmiştir. Deneysel sonuçlar, önerilen yöntemdeki hata ve güç kalitesi bozulma tespit 

süresinin standartlara göre daha hızlı ve güvenilir olduğunu doğrulamaktadır.  
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Özet 

Bu çalışmada daha yüksek verim değerleri elde etmek için tek katmanlı, çift katmanlı üç ve dört katmanlı yansıma 

önleyici malzemeler boyutları bilinen silikon güneş hücreleri üzerine kaplanarak yeni güneş hücreleri 

tasarlanmıştır. Transfer Matris Yöntemi yardımıyla bu yapılar için uygun kalınlıklar seçilmiş ve her bir hücre için 

akım, gerilim, dolum çarpanı ve verim değerleri hesaplanmıştır. Kaplama malzemesi değişimi ile elde edilen en 

yüksek verim değerleri, üç katmanlı (SiO2, Si3N4 ve TiO2) malzeme ile kaplama durumunda elde edilmiştir.  Bu 

çalışmada ek olarak; katman sayısı daha fazla artırılsa da verimin belirli bir değeri geçemeyeceği hatta bu değerin 

üç katmanlı yapıya göre daha az olacağı sonucuna varılmıştır.  

 

Anahtar Kelimeler: Yansıma Önleyici Malzeme, Katmanlı Güneş Hücreleri, Transfer Matris Yöntemi, Kuantum 

Verimi  

 

1. GİRİŞ 

 

Güneş hücreleri artan enerji ihtiyacı ve uzun yıllar kullanılabilmelerinden dolayı tercih edilen enerji 

kaynaklarındandır. Güneş hücrelerini diğer enerji kaynaklarından en önemli özelliği herhangi bir çevirici olmadan 

çalışmalarıdır. Güneş hücreleri, üzerine doğrudan gelen ışığı elektrik enerjisine çevirerek enerji üretirler. Güneş 

hücrelerinin temel yapısı yarıiletken malzemelerdir. Yarıiletken malzeme olarak en çok doğada çok miktarda 

olmasından dolayı silikon kullanılmaktadır. Silikon dışında germanyum ve GaAs gibi birleşik yarıiletken 

malzemeler ile de güneş hücreleri üretilmektedir [1]. 

Güneş hücreleri, n tipi ve p tipi yarıiletken malzemelerin bir araya gelmesi ile oluşur. N tipi ve p tipi yarıiletkenler, 

saf yarıiletkene periyodik cetvelin 3. ve ya 5. grubundan bir elementin katkılanmasıyla elde edilir [2]. Yansıma 

önleyici malzemelerin kullanımına yönelik Krauter ve Hanitsch, tek katmanlı yansıma önleyici malzeme 

kaplanarak elde edilen kristal silikon güneş hücresini fiziksel zararlardan korumak amacıyla cam ve benzeri 

malzemelerle kaplamanın etkisini açıklamışlar, seçilen koruyucu ve yansıma önleyici malzemeleri tek bir kalınlık 

için incelemişlerdir [3].  Başka bir makalede Bouhafs vd. [4] Transfer Matrisi Yöntemi yardımıyla belirli (tek 

katman için Ta2O5, ZnS, iki katman için MgF2/ZnS ve üç katman için MgF2/Al2O3/ZnS) yansıma önleyici 

malzemeler  kullanarak tek, iki ve üç katmanlı yapılar oluşturmuştur. Bu yapılarda minimum yansıma değerlerine 

karşılık gelen kalınlık değerleri hesaplanmış olup sadece ZnS kaplı hücre için verim değeri bulunmuştur. Daha 

sonra Lu ve Yao [5] yine tek katmanlı silikon üzerine tek katmanlı yansıma önleyici malzemeleri koruyucu 

malzemelerle  birlikte kullanmış ve güneş hücresinin yansıma ve iletim değerleri hesaplamıştır. Lien vd. yaptıkları 

çalışmada boyutları belirli, yansıma önleyici malzeme ile kaplanmış silikon bir güneş hücresi için Transfer Matrisi 

Yöntemini kullanmışlar ve buradan elde edilen sonuçları yaptıkları deneylerle doğrulamışlardır [6]. Ho vd.’nin 

çalışmalarında ise boyutları belirli kaplamasız silikon bir güneş hücresi için güç yansıma oranı ve kuantum verim 

değerlerini kullanılarak eşdeğer devre modeli oluşturulmuştur [7]. Diğer bir çalışmada ise bu çalışmanın çıkış 

noktası olan tek (TiO2 ve Al2O3) ve iki katmanlı (TiO2, Al2O3) yapılar incelenmiştir [8]. Tek katmanlı yapılar 

için güneş spektrumunda enerjinin en yüksek olduğu dalga boyunda (650 nm) yansımayı minimum yapan 

kalınlıklar seçilmiş ve bu kalınlıklar sabit tutularak çift katmanlı yapılara uyarlanmıştır. Sonuç olarak elde edilen 

bu hücrelerin kaplamasız hücreye göre verimleri hesaplanmıştır. 

Bu çalışmada ise tek, çift ve üç katmanlı yansıma önleyici malzemeler Silikon güneş hücreleri üzerine kaplanarak 

yüksek verime sahip hücreler elde edilmiştir. Bu yapılar oluşturulurken, en yüksek akım değerine karşılık gelen 

mailto:cigdem@hacettepe.edu.tr
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kalınlıklar seçilmiştir. Ayrıca kalınlıklar her seferinde, hücreler özelinde hesaplanmıştır. Çok katmanlı yapılarda 

yansıma değerlerinin hesabı “Transfer Matris Yöntemi” kullanılarak yapılmıştır. Verimin en yüksek olduğu değeri 

bulmak için yansıma önleyici malzemelerin kalınlıklarına karşılık kısa devre akım grafiklerinden ve 

hesaplamalarından yararlanılmıştır. Kısa devre akımının en yüksek olduğu kalınlıklar verimin en yüksek olduğu 

değerler olarak seçilmiştir. 

 

2. GÜNEŞ PİLİ MODELİ 

Güneş hücresinin tanımlanan ilk devre modelinde yarıiletken, akım kaynağı olarak yer alır ve ancak üzerine 

fotonlar geldiğinde çalışır. Ayrıca bu devre, bu akım kaynağına ek olarak akım kaynağına paralel bir diyot ve 

dirençlerden oluşmaktadır. Güneş hücresinde yer alan bu diyodun çalışma prensibi  Shockley diyot eşitliğine 

dayanmaktadır [9]. 

 
Şekil 22. Güneş hücresinin eşdeğer devre modeli [9] 

Voc: Açık devre gerilimi 

Isc:: Kısa devre akımı 

I0= Idark : Işık olmadığı zaman diyotun üzerinden geçen akım 

Rs: Güneş hücresinin kayıpları 

Rsh: Güneş hücresinden elde edilen gücün bağlı olduğu direnç 

 

Güneş hücresinden geçen akım eşitliği, 

 

          𝐼(𝑉) = 𝐼𝑠𝑐 − 𝐼0(𝑉) (1) 
 

Şeklindedir ve ayrıca Shockley diyot eşitliğine dayanmaktadır 

 

          𝐼 = 𝐼0 (𝑒
𝑞𝑉

𝑛𝑘𝐵𝑇 − 1) 

 

(2) 

n : Eşitlik faktörü; Bu değer 1 ile 2 arasındadır. Akım azaldıkça değeri 1’den 2’ye doğru artmaktadır.  

q: Elektron yükü (1.602x10-19 Coulomb)  

kB : Boltzman sabiti = 1.380*10-23 Joule/K.  

T :  Sıcaklık.(0K)  

 

Açık devre gerilimi akımlar cinsinden aşağıdaki ifade ile bulunabilir 

          𝑉𝑜𝑐 =
𝑛𝑘𝑇

𝑞
ln (
𝐼𝑠𝑐
𝐼0
+ 1 ) 

(3) 

 

Güneş hücresinin çıkış gücü, 𝑃çıkış, 

 

          𝑃ç𝑖𝑘𝑖ş = (𝑉𝑚 𝑥 𝐼𝑚) = (𝑉𝑂𝐶  𝑥 𝐼𝑆𝐶) 𝑥 𝐹𝐹 (4) 
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şeklindedir. Burada FF dolum çarpanı olarak verilir [1]. Hücrenin verimi çıkış gücünün giriş gücüne oranı ile 

hesaplanabilir 

          𝑉𝑒𝑟𝑖𝑚 =
𝑃ç𝑖𝑘𝑖ş

𝑃𝑔𝑖𝑟𝑖ş
=
(𝑉𝑂𝐶  𝑥 𝐼𝑆𝐶) 𝑥 𝐹𝐹

(𝑃𝑔𝑖𝑟𝑖ş)
 

(5) 

 

3. ÇOK KATMANLI YAPILAR 

Çok katmanlı yansıma önleyici kaplamalarda yansıma, iletim ve soğurulma değerlerini hesaplayabilmek için 

Transfer Matris Yöntemi’nden (TMY) yararlanılır [10]. Transfer matris yöntemi, ortamlar boyunca ilerleyen 

dalganın sınır koşullarındaki eşitliklerinden yararlanarak, ortamların kalınlıkları ve özellikleri (kırılma indisi, faz 

sabiti, karakteristik empedansı vb.) yardımıyla, dalganın bulunduğu ortamlara ait yansıma ve iletim katsayılarını 

bulmaya yarayan bir yöntemdir.  

 

Şekil 23. Dalganın çok katmanlı ortamda ilerlemesi 

Şekilde n1, n2 ve n3 ortamların indislerini, η1, η2 ve η3 ise öz empedanslarını göstermektedir. β ise ortamlara ait 

faz sabitidir. Z=0 ve z=d ara yüzlerindeki elektrik alan ve manyetik alan şiddetlerinin büyüklükleri birbirleri 

cinsinden aşağıdaki matris ile verilebilir.  

 

          [
𝐸0
𝐻0
] = [

cos 𝛽2𝑑 𝑖𝜂2 sin 𝛽2𝑑
𝑖 sin𝛽2𝑑

𝜂2
cos 𝛽2𝑑

] [
𝐸𝑑
𝐻𝑑
] 

(6) 

 

Bireysel transfer matrislerinin çarpımı ile genel transfer matrisi elde edilebilir 

 

          𝑀𝑇   = 𝑀1𝑀2𝑀3. . . 𝑀𝑁 (7) 
 

MT N katmanlı yapıya ait genel transfer matrisidir. Yapının yansıma ve iletim katsayıları bu matrisin elemanları 

kullanılarak elde edilebilmektedir 

 

Yansıma katsayısı m11, m12, m21 ve m22 genel matrisin köşe elemanları olmak üzere  

 

        𝑟 =  
𝑛1𝑚11 +𝑚12 + 𝑛2𝑛1𝑚21 + 𝑛2𝑚22
𝑛1𝑚11 +𝑚12 + 𝑛2𝑛1𝑚21 + 𝑛2𝑚22

 
(8) 

 

şeklinde bulunabilir [10]. 
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Yansıma önleyici kaplamadan güç yansıma oranı ise  

 

          𝐺üç 𝑌𝑎𝑛𝑠𝚤𝑚𝑎 𝑂𝑟𝑎𝑛𝚤 (𝑅)  = |𝑟2| (9) 

 

ile hesaplanır. İç kuantum verimliliği bilinen bir yarıiletkenin Transfer Matris Yöntemi ile yansıma oranı 

hesaplandığında kısa devre akımı aşağıdaki gibi hesaplanabilir 

 

          DKV(λ)=(1-R)  İKV(λ)                              (10) 

 

Burada İKV iç kuantum verimliliği, DKV ise dış kuantum verimliliğidir [1].  

          𝐽𝑠𝑐 =
𝑞

ℎ𝑐
∫ 𝐷𝐾𝑉
𝜆2

𝜆1

(𝜆)𝑄(𝜆)𝑑𝜆 
(11) 

 

Q, ışıma yoğunluğu,  h, Planck sabiti = 6.62607004 × 10-34 m2kg / s ve c, ışık hızıdır. Güneş ışınımının dağılımı, 

ışığın aldığı yola bağlı olarak değişmektedir. Işığın atmosfere (AM0) ve yeryüzüne (AM1.5) düşmesiyle oluşan 

elde edilen spektruma ait grafik Şekil 3’te gösterilmiştir. 

 

 

 
Şekil 24. AM0 ve AM1.5 değerlerine ait ışıma yoğunluğu. 

 

4. YANSIMA ÖNLEYİCİ MALZEMELERİN Sİ GÜNEŞ HÜCRESİNİN VERİMİNE ETKİSİ 

 

Tek katmanlı güneş hücresi üzerine yansıma önleyici malzemeler ile kaplayarak güneş ışığının daha fazla 

soğrulduğu çok katmanlı yapılar elde edilebilir. Yarıiletken malzemelerin ışığı daha fazla soğurmasına yardımcı 

olan yansıma önleyici malzemelerin (Si02, MgO, ITO, MgF2, Al2O3, Si3N4, TiO2, ZnS) ortak özellikleri; düşük 

kırılma indislerine sahip olmalarıdır. Ayrıca bu maddelerin diğer bir özelliği de soğurma katsayılarının ya çok 

küçük ya da hiç olmamasıdır. Bu yüzden bu malzemeler geçirgen ve ışığı soğurmayan malzemelerdir. Bu 

makalede yansıma önleyici malzemelerin etkilerini incelemek için benzer çalışmalarda kullanılan, boyutları ve 
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kuantum verimleri bilinen Silikon güneş hücresinden yararlanılmıştır. Bu hücrelerin kısa devre akımını 

hesaplamak için bu hücrelere ait iç kuantum verim değerlerine ihtiyaç bulunmaktadır. Bu değer aşağıdaki grafikte 

yer almaktadır. AM0 değeri atmosfer için elde edilen değerlerdir. AM1.5 değeri ise yeryüzü için elde edilen değer 

Si yarıiletkeni için hesaplamalarda kullanılmaktadır. 

 

 

Şekil 4. Si güneş hücresine ait dalga boyuna karşılık iç kuantum grafiği 

Yukarıda verilen hücreler için öncelikle yalnız bir yansıma önleyici malzeme kaplayarak verim artırma çalışmaları 

yapılmıştır. Yansıma önleyici malzemelerin kalınlıkları seçilirken ise kısa devre akımından yararlanılır. Kısa devre 

akımının en yüksek olduğu değerdeki kalınlık seçilirse en yüksek verim elde edilecektir.  

Tek katmanlı kaplama ile yapılmış güneş hücresinin kısa devre akımına karşılık yansıma önleyici malzemenin 

kalınlığına ait grafikler yardımıyla en yüksek verim elde edilen tek katmanlı yansıma önleyici malzeme kaplı 

güneş hücreleri elde edilmiştir. Silikon yarı iletkenli güneş hücresi Si3N4 malzemesi ile kaplandığında elde edilen 

grafik Şekil 5’te verilmiştir. 

 

Şekil 5. Si3N4 ile kaplı güneş hücresine ait yansıma önleyici malzemenin kalınlığına karşı akım grafiği 
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Bazı yansıma önleyici malzemelerle kaplı Silikon yarıiletkenli güneş hücreleri için elde edilen en yüksek verimlere 

ait sonuçlar Tablo 2’de yer almaktadır. 

Tablo 13. Tek katmanla kaplı Si yarıiletkenli güneş hücresi örnekleri 

Yansıma Önleyici Malzeme Kalınlık Isc (mA) Voc (V) Verim 

- [4] - 2.98 0.53 9.81 

Si3N4 62 4.12 0.54 14.04 

SiO2 95 3.84 0.54 12.96 

ITO 71 4.01 0.54 13.63 

MgO 81 4.07 0.54 13.85 

ZnS 59 4.03 0.54 13.68 

Al2O3 86 4.01 0.54 13.63 

TiO2 50 3.87 0.54 13.09 

 
Çift katmanlı kaplamaya örnek olarak Si yarıiletkenli güneş hücresinin Al2O3 ve TiO2 malzemeleri ile 

kaplandığında elde edilen grafik Şekil 6’da verilmiştir. 

 

Şekil 6. Al2O3 ve TiO2 ile kaplı silikon güneş hücresinin malzeme kalınlıklarına göre akım değişimi. 

Yapılan çalışmalar sonucunda tek, iki, üç ve dört katmanlı Si güneş hücresi için katman sayılarına göre elde edilen 

en yüksek verim değerleri ve ilgili parametreler Tablo 3’de sunulmuştur. En yüksek verim değeri üç katmanlı yapı 

ile elde edilmiştir. 

 

Tablo 3. Farklı sayıda malzemelerle kaplanan Si güneş hücrelerinin en yüksek verim değerleri. 

Yansıma Önleyici Malzeme Kalınlık ISC (mA) VOC (V) Verim Değişim 

- - 2.98 0.53 9.81 - 

Si
3
N

4
 63 4.12 0.54 14.04 %43.12 

Al2O3 + TiO2 86 + 47 4.37 0.54 15.01 %53.01 

Al
2
O

3
 + ZnS 63 + 44 4.35 0.54 14.64 %49.24 
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SiO
2
 + ZnS 86 + 53 4.35 0.54 14.92 %52.09 

SiO2 + Si3N4 + TiO2 88 + 18 + 40 4.42 0.54 15.18 %54.74 

SiO2 + H2O + Si3N4 + TiO2 38 + 48 + 28 +  36 4.42 0.54 15.18 %54.74 

 

SONUÇLAR VE TARTIŞMA 

Bu çalışma kapsamında verimin en yüksek olduğu katmanlamayı bulmak için farklı bir yaklaşım ile yansıma 

önleyici malzemelerin kalınlıklarına karşılık silikon güneş hücresinin kısa devre akım grafiklerinden ve 

hesaplamalarından yararlanılmıştır. Kısa devre akımının en yüksek olduğu kalınlıklar verimin en yüksek olduğu 

değerler olarak alınmıştır.  İki, üç ve dört katmanlı kaplama yapıları için sonuçlar incelenmiş, farklı kalınlıklarda 

yüksek verim değerleri elde edilmiştir. Üç katmana kadar malzeme sayısı arttıkça verimin arttığı gözlenmiş ancak 

katman sayısının artırılmasının belirli bir değerden sonra verimi çok fazla artırmadığı tespit edilmiştir. 
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Abstract 

Thin film, multilayer optical filter is designed with and without gradually increasing layer thicknesses according 

to special Fibonacci sequence. High and low index materials are used to model 1’s and 0’s  in the sequence. 

Transfer Matrix Method (TMM) is used to obtain the optical characteristics of the multilayer structure. It is 

observed that reflection bands obtained with the structure having equal layer thicknesses are shifted to higher 

wavelengths in the case of graded thickness structure and total number of reflection bands increases in visible 

band.  

 

Keywords: Optical Filter, Multilayer Structure, Graded Thickness, Fibonacci Series 

1. INTRODUCTION 

In recent years, various studies have been performed on photonic crystal (PC) optical filters which have an 

important role in optical communications as optical reflectors and color filters. Thin film metal, dielectric and 

semiconductor materials have been used as layer materials in such structures. Electromagnetic wave propagation 

throuhg a multilayer medium exhibits special reflection and transmission characteristics according to layer 

material properties and their sequential order. Reflection and transmission bands can be adjusted around desired 

wavelength according to adjustment of the structural parameters.  

When designing multi-layer optical filter structures, layers are generally arranged according to some well-known 

series such as the Fibonacci, Cantor and Thue Morse series [1-4]. Each series results with   specific operational 

characteristics. In this study, Fibonacci Series are used to obtain unit cell for the structure and then this unit cell is 

repeated according to stack number and new multilayer optical filter structure is obtained with  gradually 

increasing layer thicknesses. Reflection behavior of the structure is modelled acccording to Transfer Matrix 

Method (TMM).  The structure is firstly designed with equal layer thicknesses and then thickness values are 

gradually increased from layer to layer. Four different structures are designed with same stack numbers. The 

shifted reflection bands are obtained with graded thickness structure and number of reflection bands  increase in 

visible light band. 

 

2. MATERIALS AND METHOD 

High and low index materials arranged according to special  Fibonacci sequence are used in this study. Fibonacci 

series can be  produced from 1’s and 0’s as 
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Figure 1. Fibonacci sequences. 

 

In this part, four different filter structures are designed. First structure has layers with equal thicknesses (PC1) and 

the others have layers with gradually increasing layer thicknesses with different gradual increases (PC2, PC3, PC4). 

These structures with different stack (repetition) numbers (N=3, 4, 6, 12) can be expressed as 

PC1- 𝐴𝑖𝑟/(𝐿1𝐻1𝐿1𝐿1𝐻1𝐿1𝐻1𝐿1)
𝑁=12/𝐴𝑖𝑟1 

PC2- 𝐴𝑖𝑟/(𝐿1𝐻1𝐿1𝐿1𝐻1𝐿1𝐻1𝐿1𝐿2𝐻2𝐿2𝐿2𝐻2𝐿2𝐻2𝐿2)
6/𝐴𝑖𝑟 (1) 

PC3- 𝐴𝑖𝑟/(𝐿1𝐻1𝐿1𝐿1𝐻1𝐿1𝐻1𝐿1𝐿2𝐻2𝐿2𝐿2𝐻2𝐿2𝐻2𝐿2𝐿3𝐻3𝐿3𝐿3𝐻3𝐿3𝐻3𝐿3)
4/𝐴𝑖𝑟 

PC4- 𝐴𝑖𝑟/(𝐿1𝐻1𝐿1𝐿1𝐻1𝐿1𝐻1𝐿1𝐿2𝐻2𝐿2𝐿2𝐻2𝐿2𝐻2𝐿2𝐿3𝐻3𝐿3𝐿3𝐻3𝐿3𝐻3𝐿3𝐿4𝐻4𝐿4𝐿4𝐻4𝐿4𝐻4𝐿4)
3/𝐴𝑖𝑟 

where 𝐿1 and 𝐻1 are low and high index layer materials having quarter wave thickness with no gradual  increase 

in thickness (𝛥ℎ,𝛥𝑙 =0). 𝛥ℎ and 𝛥𝑙 show amounts of incremental increases in 𝐿2, 𝐻2, 𝐿3, 𝐻3, 𝐿4, 𝐻4. The thickness 

of the kth material can be calculated from 

 𝑙𝑘 = 𝑙 + (𝑘 − 1)𝛥𝑙  (2) 

 ℎ𝑘 = ℎ + (𝑘 − 1)𝛥ℎ (3) 

𝛥ℎ and 𝛥𝑙 is taken as 0.1h and 0.1l. The center wavelength of the incoming electromagnetic wave is taken as 𝜆0= 

600 nm. Refractive index of the L and H materials are 𝑛𝐿 =1.45, 𝑛𝐻=2.17 and thicknesses of these materials are l 

= 𝜆0 4𝑛𝐿⁄ , h = 𝜆0 4𝑛𝐻⁄  respectively. Each single layer has its own characteristic matrix according to Transfer 

Matrix Method which is given as 

 𝑀𝑗 = [
𝑐𝑜𝑠𝛽𝑗

−𝑖

𝑞𝑗
𝑠𝑖𝑛𝛽𝑗

−𝑖𝑞𝑗𝑠𝑖𝑛𝛽𝑗 𝑐𝑜𝑠𝛽𝑗
] (4) 

Here, 𝑞𝑗 = 𝜂𝑗𝑐𝑜𝑠𝜃𝑗 , (j=L, H) and 𝛽𝑗 =
2𝜋

𝜆
𝑛𝑗𝑑𝑗𝑐𝑜𝑠𝜃𝑗  and 𝜃𝑗 = 0 (normal incidence case). After the sub-matrices 

are obtained for each single layer, the 2x2 total M matrix of the multilayer structure is formed by using the sub-

matrices, 𝑀 = 𝑀1𝑀2𝑀3…𝑀𝑛. The power ratio reflected from the structure can be calculated as follows using the 

corner elements 𝑀11, 𝑀12, 𝑀21 and 𝑀22. 𝑞𝑡 and 𝑞0 are calculated by the formula, 𝑞𝑡 = 𝑞0 = 𝜂0𝑐𝑜𝑠𝜃0 (𝜃0 = 0) 

and 𝜂0 = √휀0 𝜇0⁄ , 𝜂𝑗 = 𝜂0𝑛𝑗 . 

 𝑅 = |𝑟|2 =
(𝑀11 + 𝑞𝑡𝑀12)𝑞0 − (𝑀21 + 𝑞𝑡𝑀22)

(𝑀11 + 𝑞𝑡𝑀12)𝑞0 + (𝑀21 + 𝑞𝑡𝑀22)
                           (5) 
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3. NUMERICAL RESULTS AND DISCUSSION 

In Figure 2, result for PC1 structure with equal material thicknesses is shown. It can be seen from the graph that 

in visible light band there are three full reflection band. Results for PC2, PC3 and PC4 are shown in  Figure3, 

Figure 4 and Figure 5, respectively. It is shown that when layer thicknesses are changed by only  𝛥ℎ and 𝛥𝑙 amount, 

the reflection band near center wavelength is shifted to higher wavelengths in Figure 3. It can also be seen that, 

number of reflection bands increases due to increase in 𝛥ℎ and 𝛥𝑙.  

 
Figure 2. Reflectance of PC1 structure. 

 
Figure 3. Reflectance of PC2 structure. 
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Figure 4. Reflectance of PC3 structure. 

 
Figure 5. Reflectance of PC4 structure. 

 

It can be concluded that by using graded thicknesses in filter structure, more reflection bands can be obtained in 

visible light band. Thus, this type of multilayer optical filters can be used to reflect more than one color band in 

laser applications. It is also possible to tune the reflection bands by changing the parameters 𝛥ℎ,𝛥𝑙, using different 

layer materials and different stack numbers. 
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Özet 

Veri yığınlarının hızla büyüdüğü elektronik ortamlarda kullanıcıya karar verirken yardımcı olması için tasarlanmış 

yazılım araçlarına Tavsiye Sistemleri (Recommender Systems) adı verilir. Geçmiş profiller arasından, o anda aktif 

olan kullanıcıya benzer olanlarını yani komşularını tespit eden ve komşularının tercihlerine göre aktif kullanıcıya 

tahmin ve tavsiye üreten işbirlikçi filtreleme yöntemi tavsiye sistemlerinde sıklıkla kullanılır. Ancak bilgi eksikliği 

işbirlikçi tavsiye sistemlerinin başlıca sorunlarındandır. Bilgi eksikliği, ürün sayısı artıkça, aktif kullanıcı ile diğer 

kullanıcıların ortak oyladıkları ürün sayısının azalması bundan dolayı komşuluk hesabının zorlaşması sorunudur. 

Bu çalışmada, bilgi eksikliği probleminin giderilmesi için bulanık mantık tabanlı yeni bir tahmin hesaplama 

algoritması önerilmiştir. Bulanık mantık, doğası gereği kullanıcı tercihleri arasındaki belirsizliği yakalayabilir ve 

bundan dolayı çok az ortak oy olduğu durumlarda da tahmin üretebilir. Sistemin performansını ölçmek için 

literatürde sıklıkla kullanılan ve kullanıcıların filmlere verdiği oyların bulunduğu MovieLens veri kümesi üzerinde 

deneysel çalışmalar gerçekleştirilmiştir. Bunun için veri kümesinden yirmi beş farklı kullanıcı rastgele seçilmiş ve 

Pearson bağıntısı kullanılarak komşulukları hesaplanmıştır. Daha sonra bu kullanıcılar için geleneksel tahmin 

hesaplama formülü ve önerilen bulanık mantık tabanlı tahmin üreteme algoritması kullanılarak tahminler 

üretilmiştir. Üretilen tahminler, test kümesinde bulunan gerçek oylar ile mutlak hatanın ortalaması (MHO) 

kullanılarak kıyaslanmıştır. Ayrıca, kullanıcının izlemediği filmler için tahminler hesaplanmış, dördün üzerinde 

oy vereceği tahmin edilen filmler tavsiye listesi olarak kullanıcıya döndürülmüş ve F1 skor kullanılarak sonuçlar 

değerlendirilmiştir. Bu işlemler on beş kez birbirinden farklı gruplar üzerinde tekrarlanmış, geleneksel yöntem ve 

bulanık yöntem için MHO’ların ortalaması sırası ile 0,80 ve 0,73 ve F1 skorlarının ortalaması sırası ile 0,73 ve 

0,79 olarak bulunmuştur. “Yöntemlerin Ortalama MHO / F1 değerleri arasında %95 önem seviyesinde istatistiksel 

olarak anlamlı bir fark yoktur ” H0 hipotezleri Wilcoxon İşaretli-Sıra Testi kullanılarak sınanmış ve p değerleri 

sırası ile 1.83x10-4 ve 6.1x10-5 olarak bulunduğu için H0 hipotezleri reddedilmiştir. Sonuç olarak, bulanık tahmin 

hesaplama algoritmasının geleneksel yöntemden daha iyi sonuçlar ürettiği gösterilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: İşbirlikçi tavsiye sistemleri, Bilgi eksikliği, Bulanık mantık 

 

1. GİRİŞ 

Tavsiye sistemleri (TS), işletmeler ve kullanıcılar için veri tabanlarından değerli bilgiler çıkaran bir teknolojidir. 

Kullanıcıların almayı düşündüğü ürünleri bulmasına yardım eden bu sistemler elektronik ticaret kavramına yeni 

bir boyut kazandırmıştır. Tavsiye sistemleri kullanıcıların demografiklerinden, en çok satılan ürünlerden, 

kullanıcının geçmişteki alışveriş alışkanlıklarından veya kullanıcıların ürünler için yaptıkları değerlendirmelerden 

faydalanır. Temelde bu tekniklerin hepsi e-ticaret sitesini kullanıcı için cazip hale getirmeye böylece müşteri 

bağımlılığını temin etmeye çalışır. Müşteri bağımlılığını temin etmek e-ticaretin en temel stratejilerinden birisidir. 

Kısaca tavsiye sistemlerinden faydalanılarak siteye alışveriş için gelen müşteriye özel dinamik sayfaların açılması, 

hangi ürünlerin kimler tarafında alındığı tespit edilerek özel promosyonların düzenlenmesi, müşterinin geçmiş 

değerlendirmelerinden yararlanarak önerilerin sunulması gibi yeni stratejiler belirlenerek hem kullanıcının 

istedikleri ürene daha kısa ve kolay şekilde ulaşması hem de elektronik ticaret yapan sitelerin satışlarının artırması 

sağlanabilir.  

 

 “İşbirlikçi Filtreleme Tekniği (İFT - Collaborative Filtering Technique)” öneri sistemleri tarafından en yaygın 

olarak kullanılan tekniktir.  İFT tabanlı öneri sistemleri ağırlıklı olarak benzer kullanıcıların komşuluklarını 
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kullanarak işlem yaparlar. Yani müşterinin ilgilendiği ürünler hakkında diğer müşterilerin fikirlerine dayanarak 

bilgi elde etmeye çalışırlar. Kullanıcı benzerlikleri ise geçmişte farklı elemanlara verdikleri oylara bakılarak tespit 

edilir. Buradaki esas düşünce eğer bir kullanıcı geçmişte komşuları ile aynı fikirde ise gelecekte de aynı fikirde 

olma olasılığının yüksek olmasıdır (Miller, 2003).  

 

Bu tekniğin temelleri ilk olarak Resnick ve ark. (1994) tarafından atılmıştır. Bu makalede haber gruplarında 

kullanıcıya haber önermek için İFT tabanlı bir öneri sistemi sunulmuştur. İFT’de iki kullanıcı arasındaki 

benzerliğin hesaplanması için sıklıkla kullanılan Pearson Bağıntısı ilk defa literatürde bu makalede geçmiştir. 

Breese ve ark. (1998) tarafından İFT için kullanılan bağıntı katsayısı, vektör benzerliği ve istatistiksel Bayesian 

tabanlı metotlar birbirleri ile kıyaslanmış, bu metotların doğru tahmin üretme yetenekleri aynı problemler üzerinde 

ölçülmüştür.  Sarwar ve ark. (2000) tarafından yapılan çalışmada İFT tabanlı öneri sistemlerinin üç aşamada 

müşteriye tavsiye verdiği belirtilmiştir. Bunlardan ilki kullanıcının oyladığı ürünlere bakılarak kullanıcı profilinin 

oluşturulmasıdır. İkinci aşama sistemin, makine öğrenmesi veya istatistiksel teknikler kullanarak komşuluklar 

olarak adlandırılan benzer davranışlara sahip kullanıcı kümelerini inşa etmesidir. Son aşama ise tahmin ve tavsiye 

hesaplama sürecidir. İFT’nin başlıca problemlerinden birisi bilgi eksikliğidir.  

 

Bilgi eksikliği, ürün sayısı artıkça, aktif kullanıcı ile diğer kullanıcıların ortak oyladıkları ürün sayısının azalması 

bundan dolayı komşuluk hesabının zorlaşması sorunudur. Bu çalışmada, bilgi eksikliği probleminin giderilmesi 

için bulanık mantık tabanlı yeni bir tahmin hesaplama algoritması önerilmiştir. Bulanık mantık, doğası gereği 

kullanıcı tercihleri arasındaki belirsizliği yakalayabilir ve bundan dolayı çok az ortak oy olduğu durumlarda da 

tahmin üretebilir. Sistemin performansını ölçmek için literatürde sıklıkla kullanılan ve kullanıcıların filmlere 

verdiği oyların bulunduğu MovieLens (Harper ve Konstan,2015) veri kümesi üzerinde deneysel çalışmalar 

gerçekleştirilmiştir. 

 

Bu çalışmanın ikinci bölümünde tavsiye sistemleri ve bulanık mantık ile ilgili bilgiler verilmiştir ve akabinde 

önerilen yöntem açıklanmıştır. Üçüncü bölümde yapılan deneysel çalışmalar sunulmuş ve elde edilen sonuçlar 

yorumlanmıştır.  
 

 

2. MATERYAL VE METOD 

Tavsiye sistemlerinin, ürünler hakkında müşterilere ilgileri doğrultusunda farklı taleplerine cevap verebilecek 

nitelikte olan tutarlı tavsiyeleri bilgi eksikliğini en iyi şekilde gidererek kısa sürede üretmesi beklenir.  Öncelikle 

kullanıcıdan tercihleri alınarak, kullanıcı profili oluşturulur. Diğer kullanıcılar ile olan benzerliğin bulunması için 

bir sorgu sürecinden geçilir ve sorgunun sonucuna dayalı olarak tavsiye sonuçları kullanıcıya döndürülür. 

Kullanıcıdan gelen geri besleme ile de sistemin yapısı sağlamlaştırılır. Sağlanan döngü ile tavsiyelerin kalitesi ve 

doğruluğu artırılır.  

 

2.1 İşbirlikçi Filtreleme Sistemleri 

İşbirlikçi filtreleme tekniği, aktif kullanıcı için veri kaynağında bulunan diğer benzer kullanıcıların oylarına 

dayanarak faydalı tahminler yapma işlemidir. Şekil 1, İFT sürecinin şematik yapısını gösterir. Görüldüğü üzere oy 

bilgisini içeren m x n boyutlu bir kullanıcı-ürün matrisi giriş olarak alınmaktadır.  Matristeki her bir ai,j elamanı i. 

kullanıcının j. ürüne verdiği oyu göstermektedir.  Bu matrise İFT algoritması uygulanır ve çıkış olarak da tahmin 

ve tavsiyeler elde edilir. 
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Şekil 1.  İşbirlikçi filtreleme süreci (Sarwar B.M. ve ark. 2001) 

 

2.1.1 Benzerliklerin Hesaplanması ve Komşulukların Oluşturulması 

Kullanıcılar ile aktif kullanıcı arasındaki benzerliğin hesaplanmasında sıklıkla kullanılan yöntemlerin başında 

Denklem 1’de formülü verilen “Pearson Bağıntısı (Pearson Correlation)” gelir. Hesaplanan değer ne kadar yüksek 

ise kullanıcıların benzerliği o kadar fazladır.  

Benzerlik(a,k) = 
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Burada, 𝑎𝑖 =  aktif kullanıcının i filmine verdiği oyu, 𝑘𝑖  =  k kullanıcısının i filmine verdiği oyu,  n = a ve k 

kullanıcısının ortak oyladıkları film sayısı, �̅�, �̅� = sırasıyla a ve k kullanıcısının tüm filmlere verdikleri oyların 

ortalamasını göstermektedir. Sistemdeki kullanıcılar arasındaki benzerlikler hesaplandıktan sonra, komşulukların 

oluşturulması adımına geçilir. Çok büyük veri tabanları söz konusu olduğunda, kullanıcının komşuluklarını 

bulmak için veri tabanındaki tüm elemanlar ile benzerliğinin hesaplanması oldukça pahalı bir işlemdir. Bu sorunu 

aşmak için sunulan bir yaklaşım veri tabanına kümeleme tekniklerinden birisi uygulamak ve benzer kullanıcı 

grupları oluşturmaktır. Böylece kullanıcının komşulukları hesaplanırken tüm veri tabanındaki kullanıcıların 

kullanılması yerine sadece kendi kümesi içinde kalan kullanıcıların kullanılması sağlanmış olur.  Şekil 2’de bu 

fikrin yapısı gösterilmiştir (Sarwar B.M ve ark., 2002). Bu çalışmada kümele algoritması olarak k-ortalama 

algoritması kullanılmıştır (Han ve ark.,2012) 

 

Şekil 2: Kümeleme yardımı ile komşu seçimi 

Komşu seçimin bu şekilde yapılmasının iki önemli avantajı vardır. Bunlardan ilki büyük veri tabanının 

ölçeklenebilmesini sağlar. Buna bağlı olarak elde edilen ikinci avantaj ise komşular bulunurken ve tahmin 

hesaplanırken geçen sürenin oldukça azaltılmasıdır. 
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2.1.2 Tahmin ve Tavsiyelerin Üretilmesi 

Tavsiye sistemlerinde tahmin hesaplamak için Resnick (1994) tarafından önerilen ve formülü denklem 2’de verilen 

eşitlik sıklıkla kullanılmaktadır. Bu eşitlikte kullanıcı a’nın, j elemanı için yapacağı tahmini hesaplamak için a 

kullanıcısının komşularının j elemanına verdiği oylar kullanılır.  

 












)__()

)__()(

,
|),(|

),(*)(

joylarkNk

joylarkNk j

ja
kabenzerlik

kabenzerlikkk
aP                                                                                      (2) 

 

Burada, a = a kullanıcısının verdiği oyların ortalamasını, kj = k kullanıcısının j elemanına verdiği oyu, k = k 

kullanıcısının verdiği oyların ortalamasını, benzerlik(a,k) = a ile k kullanıcısı arasındaki benzerliği göstermektedir. 

2.1.3 Performans Ölçütleri 

Performans ölçütü olarak, mutlak hatanın ortalaması-MHO (Mean Absolute Error) ve F1 skor kullanılmıştır.  Bu 

ölçütlerin hesaplanması için kullanılan eşitlikler sırası ile denklem 3 ve denklem 4’de verilmiştir. Denklem 3’de, 

|pi-ri| ifadesi bir eleman için gerçek oy ile tahmin edilen oy arasındaki mutlak hatayı verir. Daha sonra N tane ürün 

için mutlak hataların toplamı bulunur ve ortalaması hesaplanır.  

 

N

rp

MHO

N

i

ii




 1

||

                   (3) 

𝐹1 =
2×𝐾𝑒𝑠𝑖𝑛𝑙𝑖𝑘×𝐻𝑎𝑠𝑠𝑎𝑠𝑖𝑦𝑒𝑡

𝐾𝑒𝑠𝑖𝑛𝑙𝑖𝑘+𝐻𝑎𝑠𝑠𝑎𝑠𝑖𝑦𝑒𝑡
                                                                                                                          (4) 

 
Kullanıcının 4’ün üzerinde oy vereceği tahmin edilen filmler, kullanıcıya tavsiye olarak döndürülür (Filmlerin 1 

ile 5 arasında oylandığı kabul edilmiştir.). F1 skor, hassasiyet ve kesinliğin harmonik ortalamasıdır. Hassasiyet 

(sensitivity/recall), doğru filmi tahmin etmedeki etkinliğinin ölçüsüdür. Örneğin, test kümesindeki kullanıcının 

beğendiği tüm filmlerden kaç tanesi tavsiye olarak dönmüştür. Kesinlik (precision) ise, beğenir diye etiketlenen 

filmlerden acaba kaç tanesi gerçekten beğendiği filmler arasındadır sorusunun cevabıdır (Zenebe ve Norcio,2009). 

MHO değerinin düşük olması, F1 skorun ise yüksek olması daha iyi sonuç olduğunu göstermektedir.  

 

2.2 Bulanık Mantık  

Mantık, Arapça nutk kelimesinden türemiştir ve Yunanca Logos kelimesine karşılık gelir. Mantıklı düşünme ise, 

gündelik yaşantıda doğru ve düzgün düşünmektir.  Doğru ve düzgün düşünmek akıl yürütmek, yargıda bulunarak 

çıkarım yapmaktır. Diğer bir deyişle, mantık akıl yürüterek düşünce dünyasında bazı çıkarımlara ulaşan ve bu 

ulaşımın nasıl yapılacağını inceleyen bilim dalı olarak tanımlanabilir. Düşünceden mantığa geçerken önermeler 

sözel olarak yapılır, bundan dolayı mantık bir bakıma kelimelerle hesap yapma yöntemidir (Baykal ve Beyan, 

2004a). Bulanık mantık ise, ikili mantığın reddettiği belirsizliğin kendisiyle ilgilenir. Bulanıklığın anlamı, bir 

araştırmacının incelediği konunun kendisi tarafından tam kesinlikle bilinmemesi durumunda sahip olduğu eksik 

ve belirsiz bilgilerin tümüdür (Şen,2004). 

 

Bileşenleri ve aralarındaki ilişkileri modellerken bulanık küme teorisi temelli bir matematiksel disiplin olan 

bulanık mantık ilkelerinden faydalanan sistemlere de Bulanık Sistemler adı verilir. Bulanık bir sistem tasarlamak; 

dijital bir platformda ve esnek yöntemlerle, bulanık mantık çıkarım ve karar verme süreci sağlayacak bir sistem 

geliştirmeye karşılık gelmektedir. Bulanık sistemler “Eğer – O halde ” şeklinde kurallarla tanımlanıyorsa Kural 

Tabanlı Bulanık Sistemler olarak adlandırılır (Baykal ve Beyan, 2004b). Bu çalışmada, bulanık sistem denildiğinde 

Kural Tabanlı Bulanık Sistemler kastedilmektedir.  
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Bulanık bir sistem bulanıklaştırıcı, bilgi tabanı, bulanık çıkarım birimi ve durulaştırıcı olmak üzere temelde 4 

birimin birleşiminden meydana gelmektedir. Bulanıklaştırıcı birimi, bulanık bir sistemin ilk adımıdır. Sisteme 

alınan kesin giriş verileri, üyelik fonksiyonu kullanılarak dilsel değerlere dönüştürülürler yani bulanıklaştırılırlar. 

Bilgi tabanı, üyelik fonksiyonları ve bulanık kurallar ile ilgili parametrelerin depolandığı alandır ve bulanık 

çıkarım birimi ile sürekli iletişim halindedir. İki temel bileşeni vardır. Bunlar veri tabanı ve kural tabanıdır. Veri 

tabanında, üyelik fonksiyonlarının sayısı ve değerleri ile ilgili veriler tutulur. Kural tabanında ise, bulanık sistemin 

çalışmasını belirleyen “Eğer - O halde” şeklinde tanımlanmış bulanık kurallar bulunur. Kural tabanında tutulan 

her bir kural aslında koşullu bir önermedir ve sistemin girişleri ve çıkışları arasındaki bağıntıları ifade eder. Bulanık 

çıkarım birimi,  insanın karar verme ve çıkarım yapma yeteneğini taklit ederek bulanık çıkarımların yapıldığı 

birimdir. Yapılan işlem aslında üyelik fonksiyonlarından yararlanarak bulanık kuralların değerlendirilmesi 

(implication) ve ardından elde edilen sonuçların bileşkesinin (aggregation) alınmasıdır. Bulanık çıkarım yöntemi 

olarak sıklıkla kullanılan 2 yöntem bulunmaktadır. Bunlar Mamdani (Mamdani ve Assilian, 1975) ve Takagi-

Sugeno-Kang (TSK) (Takagi ve Sugeno, 1985) yöntemleridir. Bulanık sistemleri, kullandıkları çıkarım yöntemine 

göre isimlendirmek mümkündür. Şekil 3’de Mamdani tipi bir bulanık sistem gösterilmiştir.  

 
 

Şekil 3: Mamdani bulanık çıkarım sistemi 

 

 Durulaştırma, bulanık çıkarım mekanizmasından gelen ve bulanık olan verilerin kesin sonuçlar haline 

dönüştürülmesi için yapılan işlemlere durulaştırma işlemleri denir. Durulama birimi çıkarım biriminden gelen 

bulanık bir bilgiden bulanık olmayan ve uygulamada kullanılacak gerçek değerlerin elde edilmesini sağlar (Elmas, 

2003). Bu çalışmada durulaştırma yöntemi olarak ağırlık merkezi yöntemi kullanılmıştır. 

 

2.3 MovieLens Veri Kümesi 

MovieLens, tavsiye sistemi araştırmaları için Minnesota Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri ve Mühendisliği 

Bölümünde oluşturulan GroupLens isimli bir araştırma gurubu tarafından 1997’den beri www.movielens.org 

adresinden toplanan veriler ile oluşturulmuş araştırmacıların kullanımına açık bir veri kümesidir.  Siteyi halen her 

hafta yüzlerce kullanıcı ziyaret etmekte, film oylayıp tavsiye almaktadır. Şu an sitenin 35000 kullanıcısı ve 3000’in 

üzerinde farklı film seçeneği bulunmaktadır. Bu çalışmada,100,000 oy içeren 100K MovieLens veri kümesi 

kullanılmıştır. Bu oylar, 1682 adet filmin 943 farklı kullanıcı tarafından oylanması sonucu elde edilmiştir. Her bir 

kullanıcı en az yirmi ayrı film için oylama yapmıştır. Her bir kullanıcı oylayacağı filmi beğenisine göre bir ile beş 

arasında bir sayı ile değerlendirmiştir. Hiç oylanmamış bir filmin oy değeri ise sıfırdır. Ayrıca veri kümeleri 

kullanıcıya ait basit demografik (yaş, cinsiyet, yerleşim gibi) bilgileri de içerir. 

http://www.movielens.org/
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2.4 İFT için Önerilen Bulanık Mantık Tabanlı Yeni Bir Tahmin Hesaplama Algoritması  

Bu bölümde, işbirlikçi filtreleme tekniği için önerilen bulanık mantık tabanlı tahmin algoritmasının ayrıntıları 

açıklanmıştır. Önerilen algoritmanın iki girişi (g1 ve g2 ) ve bir çıkışı (t) bulunmaktadır. Film j’yi oylayan 

komşuların sayısı g1,   film j’ye verilen oyların ortalaması g2 ile temsil edilmektedir. Film j’ye a kullanıcısının 

verdiği oyun tahmini değeri olan P_bulanıka,j  ise bulanık mantığın çıkışıdır ve t harfi ile  gösterilmiştir. 

Bulanık sisteme ait üyelik fonksiyonları Şekil 4’de gösterildiği gibidir. Sisteme ait beş adet bulanık kural 

aşağıda verildiği gibidir.  

 
1. Eğer g1 düşük ve g2 yüksek ise t yüksektir. 

2. Eğer g1 orta ve g2 yüksek ise t yüksektir. 

3. Eğer g1 yüksek ve g2 yüksek ise t yüksektir. 

4. Eğer g2 düşük ise t düşüktür. 

5. Eğer g2 orta ise t ortadır. 

 
Şekil 4. Önerilen Bulanık Sisteme ait Üyelik Fonksiyonları (BulanıkTahmin) 

 

Bulanık kuralların değerlendirilmesinde minimum operatörü ve ardından elde edilen sonuçların bileşkesinin 

(aggregation) alınmasında maksimum operatörü kullanılmıştır. 
 

3. DENEYSEL ÇALIŞMA ve SONUÇLAR 

Deneysel çalışma için, oylar matrisi %80 eğitim, %20 test olmak üzere 2’ye ayrılmıştır. Daha sonra, eğitim 

kümesinden 25 kullanıcı rastgele seçilmiştir. Bu kullanıcıların komşularını belirlemek için öncelikle eğitim kümesi 

k-ortalama algoritması kullanılarak kümelenmiştir. Kendisine tavsiye verilecek aktif kullanıcının hangi kümeye 

ait olduğu tespit edilmiş ve o kümedeki k tane birey k-en yakın komşu algoritması ile seçilerek aktif kullanıcının 

komşuluk kümesi oluşturulmuştur. Aktif kullanıcının test kümesindeki oyladığı filmler için, denklem 2’de verilen 

Resnick’e ait geleneksel tahmin hesaplama formülü ve önerilen bulanık sistem kullanılarak tahminler ayrı ayrı 

hesaplanmıştır. 4’ün üzerinde oy vereceği tahmin edilen filmler ise tavsiye olarak kullanıcıya verilmiştir. 

Tahminlerin ve tavsiyelerin doğruluğunu değerlendirmek için sırası ile MHO ve F1 skor ölçütleri kullanılmıştır. 

Sonuçların tesadüfi şekilde elde edilmediğini göstermek her biri rastgele seçilmiş 25 kullanıcı içeren on beş farklı 

grup oluşturulmuş ve bu işlemler her bir grup için tekrar edilmiştir.  

 

On beş grup için Ortalama MHO değeri şekil 6(a)’da, ilk gruptaki bireylere ait MHO değerleri ise şekil 6 (b)’de 

verilmiştir. Grafiklerden de görüldüğü üzere, BulanıkTahmin algoritması 15 grubun, 14’ünde daha iyi sonuç 

vermiştir ve ilk gruptaki 25 beş kullanıcının her biri için BulanıkTahmin algoritması daha düşük MHO değerine 

sahiptir.  Ayrıca her bir gruptaki her bir bireye verilen tavsiyeleri değerlendirmek için F1 skor değerleri de 

hesaplanmıştır. Şekil 7(a)’da gruplara ait ortalama F1 skor değeri ve Şekil 7(b)’de ilk gruptaki her bir bireye ait 

F1 skor değeri verilmiştir. Grafikler incelendiğinde BulanıkTahmin algoritması kullanılarak oluşturulan 

tavsiyelerin daha isabetli ve tutarlı olduğu görülmektedir. Grafikte gösterilen değerler ayrıca daha tablo 1’de de 

verilmiştir. 
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Şekil 6. (a) Standart tahmin formülü ve önerilen bulanık mantık tabanlı algoritmaya ait Ortalama 

MHO değerleri (b) İlk gruptaki kullanıcılara ait MHO değerleri  

 

 

Şekil 7. (a) Standart tahmin formülü ve önerilen bulanık mantık tabanlı algoritmaya ait Ortalama F1 

skor değerleri (b) İlk gruptaki kullanıcılara ait F1 skor değerleri 

 

Tablo 1. Gruplara göre ortalama F1 skor ve MHO değerleri  

 
Grup No Ort. F1 (Resnick) Ort. F1 (BulanıkTahmin) Ort. MHO (Resnick) Ort. MHO (BulanıkTahmin) 

1 0,67 0,80 0,34 0,07 

2 0,74 0,80 0,78 0,72 

3 0,75 0,79 0,79 0,75 

4 0,79 0,82 0,82 0,76 

5 0,73 0,76 0,86 0,77 

6 0,77 0,81 0,77 0,78 

7 0,73 0,78 0,85 0,78 

8 0,69 0,75 0,90 0,78 

9 0,71 0,78 0,86 0,78 

10 0,76 0,80 0,86 0,79 

11 0,74 0,78 0,82 0,79 

12 0,72 0,76 0,83 0,79 

13 0,72 0,81 0,84 0,80 

14 0,76 0,79 0,83 0,82 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                          2799 

 

 

15 0,72 0,79 0,90 0,84 

Ortalama 0,73 0,79 0,80 0,73 

 

Bu değerler kullanılarak iki yöntem istatistiki olarak da kıyaslanmıştır. H0 hipotezleri sırası ile, “% 95 önem 

seviyesine göre Resnick’in formülü kullanılarak hesaplanan tahmin değerlerine ait ortalama MHO değerleri ile 

BulanıkTahmin kullanılarak hesaplanan tahmin değerlerine ait ortalama MHO değerleri arasında istatistiki 

olarak anlamlı bir fark yoktur” ve “% 95 önem seviyesine göre Resnick’in formülü kullanılarak verilen tavsiyelere 

ait ortalama F1 skor değerleri ile BulanıkTahmin kullanılarak verilen tavsiyelere ait ortalama F1 skor değerleri 

arasında istatistiki olarak anlamlı bir fark yoktur” şeklinde kurulmuştur. Test edilecek değerlerin normal dağılıma 

uygun olup olmadığına dair net bir bilgiye sahip olmadığımızdan dolayı hipotezler eşlenik t testi yerine, parametrik 

olmayan Wilcoxon İşaret Sıra Testi kullanılarak test edilmiştir. Test sonucunda her bir hipoteze ait p değeri 6.1x10-

5 ve 1.83x10-4 şeklinde hesaplanmıştır ve H0 hipotezlerinin ret edildiği görülmüştür. Sonuç olarak, bu çalışma için 

iki yöntem arasında % 95 önem seviyesinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark olduğu söylenebilir. Şekil 6 ve 7 

incelendiğinde, önerilen yöntemin daha tutarlı olduğu ve geleneksel Resnick formülüne alternatif bir yöntem 

olabileceği sonucu çıkarılır.   
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Abstract 

In this study, four kinds of alumina (AL2O3) micron particles (0.0 wt%, 1.0 wt%, 3.0 wt% and 5.0 wt%) integrated 

thermoplastic composites with commingled yarns (glass fiber (GF)/low melting point polyethylene terephthalate 

fiber (LPET)) were fabricated using hot-press machine. The fabricated samples were tested with three-point 

flexural tests. Thermoplastic composites with 5.0 wt % AL2O3-GF/LPET had an improvement of % 27 and %5 

flexural modulus and strength compared to the 0.0 wt % AL2O3-GF/LPET. This improvement can most likely be 

attributed to an increase in interfacial adhesion due to the presence of the alumina micron particles. 

 

Keywords: Thermoplastics composites, alumina micron particles, mechanical properties. 

1. INTRODUCTION 

Due to fast fabrication process, low manufacturing cost and mass production properties of thermoplastics, 

thermoplastic composites are being used in various industries such as automotive, aerospace, wind turbines etc. 

On the other hand thermoplastic composites have some disadvantages against thermoset such as thermoplastic 

resin have very high viscosity. In order to overcome the high viscosity issues, some of the thermoplastics polymers 

were produced in the form of fibers. Commingled fibers content the mixing of matrix fiber and reinforcing fiber. 

Biaxial warp-knitted fabrics (non-crimp fabrics=NCF) include weft and warp yarn layers. Commingled fibers can 

be used as weft and warp yarns in biaxial warp-knitted fabrics. It is possible to fabricate thermoplastic composites 

by using biaxial warp-knitted fabrics. 

Enhanced mechanical and thermal properties can be obtained by incorporation of nanoparticles within epoxy. The 

effect of incorporation of Al2O3 nanoparticles has also been investigated in different polymers including, 

polyamide, polystyrene, polypropylene, polymethacrylate and polyether ketone (Kaybal et al, 2018). Effect of 

inclusion size on mechanical properties of polymeric composites with micro and nano particles was reported by 

Cho et al (Cho et al, 2016). They found that composites with 3 vol% nanoparticles resulted in a lower tensile 

strength than that with microparticles. Renukappa et al studied influence of micro and nanofillers on mechanical 

properties of pultruded unidirectional glass fiber reinforced epoxy composite systems (Renukappa et al, 2015). 

They reported that the tensile, flexural and impact strengths of 10 wt% (combined alumina, silica and alumina 

trihydrate)-filled glass fiber reinforced epoxy composite improved by 9, 20 and 28% as compared to the unfilled 

and alumina/silica-filled glass fiber reinforced epoxy composites.  

Effects of alumina nanoparticles (ranging from 1 to 5 wt%) on dynamic impact responses of carbon fiber reinforced 

epoxy matrix nanocomposites was studied by Kaybal et al (Kaybal et al, 2018).  The results of this study showed 

that addition of Al2O3 nanoparticles provided a significant improvement in impact damage resistance. The highest 

damage resistance and minimum energy absorption were observed for 2 wt% Al2O3 nanoparticles loadings. Fu et 

al. studied effects of particle size, particle/matrix interface adhesion and particle loading on mechanical properties 

of particulate–polymer composites (Fu et al, 2008). Their results indicated that strong enhancement of the impact 

toughness was achieved at very low Al2O3 particle loadings of 0.5–2 vol%. Effect of nanoparticles and nanofibers 

on Mode I fracture toughness of fiber glass reinforced polymeric matrix composites was reported by Kelkar et al 

(Kelkar et al, 2010). Their results indicated a 51% and 74% increase in the Mode I fracture toughness values of 

non-functionalized and functionalized alumina interlaced composite over the conventional two phase composite 

system.  
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Mechanical behavior of alumina/poly(methyl methacrylate) nanocomposites was reported by Ash et al (Ash et al, 

2004).  Sezavar et al. studied the effect of nano alumina particles on fracture behavior of PMMA. The achieved 

results prove that tensile properties of PMMA depend on alumina wt% (Sezavar et al, 2015). For example, addition 

of 15 wt% alumina to PMMA causes an increase of about 25% modulus of elasticity.  

In the literature, some studies on the effect of Alumina micron particles on the mechanical properties of composite 

materials were reported. However, to the best of the authors’ knowledge, it was found no work the addition of 

Alumina micron particles on the effect of bending properties of thermoplastic composites reinforced with glass 

fiber and low melting point polyethylene terephthalate (LPET) matrices. This paper introduces the study on 

flexural properties of the thermoplastic composites. The results from these studies can be used to design of the 

new thermoplastic composites with Alumina micron particles. 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

LPET/glass fibers (GF) commingled yarns were used as polymer and reinforcement materials of the thermoplastic 

composites. Compositions by weight of the commingled yarns were 60 wt% GF and 40 wt% LPET fibers in 

LPET/GF. The 0°/90° fiber layers of the non-crimp fabrics (NCFs) are bound together using the straight-paralleled 

binding fibers made of polyester (76 dtex). In the NCF fabrics, the number of binding yarns per inch was 5 (density 

of binding yarn) and the lengths of binding yarns are 3 mm. The NCF materials were obtained from Metyx 

Composites Corporation, Istanbul/Turkey.  

In order to fabricate the thermoplastic composites with Alumina materials, at first both faces of the eighth layers 

of the NCFs were coated by the prepared solution of the ethanol and Alumina. Al2O3 sprayed fabrics were left to 

dry in room temperature for two days. When the fabrics become dry, they were arranged symmetrical laminate 

sequence with eight layers. The hot-press machine (MSE Technologies, Kocaeli, Turkey) was used to fabricate 

the thermoplastic composites. Figure 1 shows a schematic drawing of the stacking sequence of the thermoplastic 

composites. The molding pressure and temperature were 1 MPa, 165 °C. After reaching of 165 °C, then, the mold 

was cooled down under pressure to the room temperature. The same values of the pressure and temperature were 

used in the fabrication process of all of the specimens. The Alumina weight percentages were 0.0 wt%, 1.0 wt%, 

3.0 wt% and 5.0 wt% in the fabricated composite panels.  

 

Figure 52. Schematic drawing of the stacking sequence of the thermoplastic composites 

 

The produced composites were tested by using the INSTRON 5982 100KN Flexural Tests at Ondokuz Mayıs 

University (OMU) Central Laboratory (KITAM). Test span lengths for flexural tests are 48 mm depending on the 

specimen thickness utilized. In the flexural tests three specimens were tested for each type of composite panels. 

The samples were cut in 80x15 mm2 dimensions in the weft direction. The volume fraction and thickness of the 

thermoplastic composites are shown in Table 1. 
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Table 35. The volume fraction and thickness of the thermoplastic composites with Alumina particles 

Samples Weft  𝒗𝒇 

    (%) 

Warp  𝒗𝒇 

(%) 

 Binding 𝒗𝒇 

(%) 

Total 𝒗𝒇 

(%) 

Thickness 

(mm) 

0.0 wt% 

AL2O3-

GF/LPET 

20.5 20.5 1.34 42.3 3.1 

1.0 wt% 

AL2O3-

GF/LPET 

20.3 20.3 1.33 41.9 3.1 

3.0 wt% 

AL2O3-

GF/LPET 

21.4 21.4 1.41 44.2 3.0 

5.0 wt% 

AL2O3-

GF/LPET 

20.4 20.4 1.34 42.2 3.1 

 
 

3. RESULTS  

Figure 2 represents the results of the flexural modulus and strength of the specimens of the thermoplastic 

composites with 0.0 wt%, 1.0 wt%, 3.0 wt% and 5.0 wt% alumina (AL2O3) micron particles. 

 
Figure 2. Results of Flexural Modulus and Strength of Thermoplastic Composites with AL2O3 

 

Thermoplastic composites with 0.0 wt % AL2O3-GF/LPET had the lowest bending modulus (9.7 GPa) compared 

to the that was with 1.0, 3.0 and 5.0 wt % AL2O3-GF/LPET. Thermoplastic composites with 5.0 wt % AL2O3-

GF/LPET had the highest bending modulus and strength (13.3 GPa, 294 MPa). Thermoplastic composites with 

5.0 wt % AL2O3-GF/LPET had % 27 and %5 higher flexural modulus and strength compared to the 0.0 wt % 

AL2O3-GF/LPET. Even though composites with 3.0 % AL2O3 had lowest bending strength compared to the others, 

the flexural properties of GF/LPET composites were gradually increased by addition of Al2O3. The possible reason 

for the improvement in the flexural modulus and strength might be the synergy between the fiber and matrix, 

which was created by the Al2O3 in the composites. 
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4. DISCUSSION 

The flexural properties of GF/LPET composites were gradually increased by addition of Al2O3. Comparing these 

results with others found in the literature, about 23% increase in impact load for nano-enhanced laminates 

containing 2 wt% Al2O3 was reported by Kaybal et al (Kaybal et al, 2018). 9, 20 and 28% increase in the tensile, 

flexural and impact strengths of 10 wt% (combined alumina, silica and alumina trihydrate) was reported by 

Renukappa et al (Renukappa et al, 2015). 45% increase in the tensile modulus of 29.5% volume fraction of alumina 

trihydrate filled epoxy composites was reported by Fu et al (Fu et al, 2008). 51% and 74% increase in the Mode I 

fracture toughness values of 2 wt% non-functionalized and functionalized alumina interlaced composite over the 

conventional two phase composite system was reported by Kelkar et al (Kelkar et al, 2010). An increase of about 

25% modulus of elasticity of 15 wt% alumina integrated PMMA composites was reported by Sezavar et al 

(Sezavar et al, 2015). 

 

5. CONCLUSION 

Our experiments revealed that the flexural properties of the thermoplastic composites can be improved by addition 

of the micron Al2O3 particles. The specimens with 5.0 wt % AL2O3-GF/LPET showed the best properties in terms 

of the flexural modulus and strength. The possible reason for the improvement in the flexural modulus and strength 

might be the synergy between the fiber and matrix, which was created by the Al2O3 in the composites. Our future 

study would be an investigating of the mechanical properties of the thermoplastic composites with nano Al2O3 

particles. 
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Abstract 

In this study, five kinds of multi walled carbon nanotubes (MWCNTs) integrated thermoplastic composites (0.0 

wt% CNT plain, 0.5 wt% CNT plain, 0.5 wt% CNT interlock, 0.5 wt% CNT tuck, 0.5 wt% CNT tuck-miss) with 

commingled yarns (glass fiber (GF)/polypropylene fiber (PP)) were fabricated using hot-press machine. The 

fabricated samples were tested with three-point flexural tests. Bending modulus and strength were increased 16% 

and 15% by integrating of 0.5 wt% CNTs in the 0.5 wt % CNT plain thermoplastic composites compared to the 

0.0 wt % CNT plain. This improvement can most likely be attributed to an increase in interfacial adhesion due to 

the presence of the MWCNTs. 

 

Keywords: Biaxial weft-knitting, carbon nanotubes, thermoplastics composites, mechanical properties. 

1. INTRODUCTION 

Thermoplastics materials can be melted and shaped when heated. In structural polymeric composite applications, 

textiles (e.g., unidirectional, woven fabrics) are commonly applied as reinforcement because of the high fiber 

volume fractions and because of the possibility to tailor the load bearing capacity through the fiber lay-up. 

Nowadays, thermoplastic composites are being used in various industries such as automotive, wind turbines, and 

so on. The most important advantages of thermoplastics are their potential for rapid, low cost, and mass production 

of reinforced composites. Thermoplastic polymers have advantages in order to fabricate rapid, low cost, and mass 

production of reinforced composites. 

Commingled yarn, were developed in order to improve process ability of thermoplastic composites. The 

commingled yarn consists of a blended combination of reinforcement fibers and matrix filaments spun from the 

bulk polymers. In the commingled state, the different filaments scatter amongst one another, as a result, the resin 

flow distance for impregnation. The attractive properties, such as those requiring high-energy absorption or good 

impact resistance, or in cases where the component is complex in shape and demands exceptional formability, can 

be achieved by using knitted composites. Additional yarns can be added to increase the mechanical properties of 

the knitted fabrics. These types of reinforcements are called biaxial weft-knitted (BWK) structures. Reinforcing 

yarns, for example, glass fiber (GF) or aramid fiber, can be used within all yarn systems (Demircan et al, 2015).  

Knitted fabric-reinforced thermoplastic composites with commingled fibers were studied by some researchers. 

Tensile properties of multilayer-connected biaxial weft knitted (MBWK) fabric reinforced composites for carbon 

fibers investigated by Qi et al (Qi et al, 2014). They found that the carbon fiber volume fraction has significant 

effect on tensile strength of MBWK fabrics reinforced composites. The tensile properties of knitted fabric-

reinforced composites made from GF/PP commingled yarn with different loop densities were investigated by 

Zaixia et al (Zaixia et al, 2006).  

Because of unique properties of carbon nanotubes (CNTs) (such as Young’s modulus of ca. 1 TPa and tensile 

strength of ca. 200 GPa), CNTs has become an ideal candidate for polymer reinforcement (Meyyappan, 2005).  

In the literature, the articles were found addressing the mechanical properties of CNT modified laminates. Liu et 

al. reported morphology and mechanical properties of multi-walled carbon nanotubes reinforced nylon-6 

composites (Liu et al, 2004). They found that the elastic modulus and the yield strength of the composite were 

greatly improved by about 214% and 162% compared to the neat PA 6 with incorporating only 2 wt% MWNTs. 

Liu et al. investigated mechanical properties of carbon nanotube/carbon fiber reinforced thermoplastic polymer 
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composite (Liu et al, 2017). They demonstrated that laminate containing CNTs showed a 115.4% increase in 

interlaminar shear strength (ILSS) and 27.0% increase in impact toughness. Shen et al. studied the effects of carbon 

nanotubes on mechanical and thermal properties of woven glass fibre reinforced polyamide-6 nanocomposites 

(Shen, 2009). Incorporation of up to 2 wt% CNT in CNT/PA6/GF laminates improved the flexural stress of the 

laminates up to 36%, the thermal conductivity by approximately 42%.  

Crystallization kinetics and interfacial behaviors of polypropylene composites reinforced with multi-walled carbon 

nanotubes was reported by Seo et al.  (Seo, 2005). They showed that the izod impact strength of PP composites 

was improved from 9 kg-cm/cm to 12 kg-cm/cm by integrating 2 wt% MWCNTs. Enhancement of the mechanical 

properties of polypropylene using polypropylene-grafted multiwalled carbon nanotubes was reported by Yang et 

al (Yang, 2008). They found that the Young’s modulus, tensile strength, ultimate strain and toughness of PP were 

improved by 108, 141, 49 and 287%, respectively, by the addition of PP-g-MWNTs with an effective MWNTs 

content of 1.5 wt% PP-g-MWNTs. 

In this study, the bending properties of MWCNT reinforced biaxial weft-knitted fabrics (BWK) were investigated. 

In the literature, some studies on the effect of MWCNTs integration in the mechanical properties of thermoplastic 

composites were reported. However, to the best of the authors’ knowledge, it was found no work the addition of 

MWCNTs on the effect of bending properties of thermoplastic composites reinforced with biaxial weft-knitted 

fabric. This paper introduces the study on flexural properties of the thermoplastic composites. The results from 

these studies can be used to design of the new thermoplastic composites with MWCNTs nano particles. 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

Multi-walled carbon nanotubes (CNT) supplied by Ege Nanotek Kimya Sanayi Limited Şirketi, İzmir TURKEY. 

Biaxial-weft knitted fabris with glass and Polypropylene (PP) commingled fibers were supplied by Shima Seiki, 

Wakayama / JAPAN. The fabrics were cut to size of 230 mm x 160 mm.   

In order to fabricate the thermoplastic composites with MWCNTs materials, at first both faces of the eighth layers 

of the BWKs were coated by the prepared solution of the ethanol and MWCNTs. MWCNTs sprayed fabrics were 

left to dry in room temperature for two days. When the fabrics become dry, they were arranged symmetrical 

laminate sequence with eight layers. The hot-press machine (MSE Technologies, Kocaeli, Turkey) was used to 

fabricate the thermoplastic composites. Figure 1 shows a schematic drawing of the stacking sequence of the 

thermoplastic composites. The molding pressure and temperature were 1 MPa, 165 °C. After reaching of 165 °C, 

then, the mold was cooled down under pressure to the room temperature. The same values of the pressure and 

temperature were used in the fabrication process of all of the specimens. The MWCNTs weight percentages were 

0.0 wt% CNT plain, 0.5 wt% CNT plain, 0.5 wt% CNT interlock, 0.5 wt% CNT tuck, 0.5 wt% CNT tuck-miss in 

the fabricated composite panels.  

The produced composites were tested by using the INSTRON 5982 100KN Flexural Tests at Ondokuz Mayıs 

University (OMU) Central Laboratory (KITAM). In the flexural tests three specimens were tested in warp 

directions for each type of composite panels. Test span lengths for flexural tests are 32 and 64 mm depending on 

the specimen thickness utilized. The samples were cut in 80x15 mm2 dimensions in the warp direction. 
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Figure 53. Schematic drawing of the stacking sequence of the thermoplastic composites 

 

The volume fraction and thickness of the thermoplastic composites are shown in Table 1. 

Table 36. The fiber volume fraction and thickness of the thermoplastic composites with MWCNTs nano 

particles 

Specimen Layers Weft 

𝑉𝑓(%) 

Warp 

𝑉𝑓(%) 

Stitch 

𝑉𝑓(%) 

Total 

𝑉𝑓(%) 

Thickness 

(mm) 

0.0 wt% CNT 

plain 

8 10.3 14.0 17.4 41.8 1.9 

0.5 wt% CNT 

plain  

8 10.2 13.8 17.2 41.2 2.1 

0.5 wt% CNT 

Interlock 

8 18.3 7.89 14.2 40.4 3.1 

0.5 wt% Tuck 8 9.08 8.21 14.7 31.9 3.5 

0.5 wt% Tuck-

miss 

8 12.3 7.03 17.2 36.6 3.9 

 

 
3. RESULTS  

Figure 2 represents the results of results of flexural modulus and strength of thermoplastic composites with 

MWCNTs (0.0 wt% CNT plain, 0.5 wt% CNT plain, 0.5 wt% CNT interlock, 0.5 wt% CNT tuck, 0.5 wt% CNT 

tuck-miss). 
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Figure 2. Results of Flexural Modulus and Strength of Thermoplastic Composites with MWCNTs 

 

Thermoplastic composites with 0.0 wt % CNT Plain had the lowest bending modulus (4.8 GPa) compared to the 

others. Thermoplastic composites with 0.5 wt % CNT Tuck had the highest bending modulus (6.7 GPa) and that 

was with 0.5 wt % CNT Plain had the highest bending strength (176 MPa).  

 

4. DISCUSSION 

Flexural properties of interlock, tuck and tuck&miss were close to eachother. The highest bending strength was 

obtained from 0.5 wt% CNT Plain specimens. When we compare results between 0.0 wt % CNT Plain and 0.5 wt 

% CNT Plain, we can clearly see that the bending modulus and strength were increased 16% and 15% by 

integrating 0.5 wt% CNTs in the thermoplastic composites. The possible reason for the improvement in the flexural 

modulus and strength might be the synergy between the fiber and matrix, which was created by the CNTs in the 

composites. 

Since the volume fraction of warp fibers (13.8 %) was higher in the thermoplastic composites with 0.5 wt % CNT 

Plain compared to the others (7.9%, 8.2%, 7.0%), the bending strength of the thermoplastic composites with 0.5 

wt % CNT Plain were higher compared to the others. 

 

5. CONCLUSION 

In our study, we investigated the bending properties of five kinds of multi walled carbon nanotubes (MWCNTs) 

integrated thermoplastic composites (0.0 wt% CNT plain, 0.5 wt% CNT plain, 0.5 wt% CNT interlock, 0.5 wt% 

CNT tuck, 0.5 wt% CNT tuck-miss) with commingled yarns (glass fiber (GF)/polypropylene fiber (PP)). In our 

study we used four different types of reinforcement fabrics. We determined the fiber volume fractions by burning 

tests. The highest volume ratio was found in plain fabric type. The highest bending strength was obtained from 

0.5 wt% CNT Plain specimens. 
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Temporomandibular Bozukluk (TMB), toplumda sık görülür prevalansı %5–16 arasında değişmektedir. TMB’a 

neden olabilecek faktörler olarak biyomekanik, nöromusküler faktörler, parafonksiyonel alışkanlıklar ve 

emosyonel durum (stres) gösterilmektedir.  Bu çalışmanın amacı, Ağız ve diş sağlığı teknikerliği öğrencilerinde  

TMB ve orofasiyal ağrısı prevalansını değerlendirmektir. Çalışmaya toplam 150 öğrenci dahil edilmiştir. Tüm 

bireyler orofasiyal ağrı ve TMB semptomlarına göre; tek bir kalibre araştırmacı tarafından muayene edilmiştir. 

Bulgularımız, öğrencilerDE TMB prevalansının yüksek olduğunu göstermiştir. Olguların% 21,3'ünde orofasiyal 

ağrı şikayeti ve % 15’ inde diş gıcırdatma öyküsü mevcuttur. Öğrencilerin % 34'ü dişlerinde diş hassasiyeti 

problemi olduğunu bildirmiştir. Öğrencilerin duygusal durumu; ağrı ve diğer TME semptomları ile ilişkili 

bulunmuştur. Gün içinde yoğun stres veya depresyonun  neden olduğu TMB sorunları tedavi edilmezse kronik hâl 

alabilir. TMB, erken dönemde doğru tanı ve koruyucu önlemlerle tedavi edilmelidir. 

Anahtar Kelimeler: diş gıcırdatma, orofasiyal ağrı, Temporomandibular bozukluk 

1. GİRİŞ  

Tempomandibular Bozukluklar (TMB); çene ekleminde ağrı, ses (krepitasyon veya klik) ve düzensiz çene 

hareketleri ile karakterize bir klinik tablo olup, maksillofasiyal ağrı sebepleri içinde tedavisi en zor durumlardan 

biridir (Yener ve Aynali, 2012). TMB sık görülür ve toplumda prevalansı %5–16 arasında değişmektedir 

(Nicolakis et al, 2001). TMB’a neden olabilecek faktörler olarak; biyomekanik, nöromusküler faktörler, 

parafonksiyonel alışkanlıklar ve emosyonel durum (stres) neden gösterilmektedir.  Parafonksiyonel alışkanlıklar, 

çiğneme ve yutma amacıyla yapılmayan ancak TME'nin bozulmuş veya değiştirilmiş işlevleri olarak tanımlanır. 

Bu hareketler bruksizm, diş sıkma ve gıcırdatma, kalem ısırma, tırnak ısırma, tek tarafta uyuma, dilin, dudakların 

veya yanakların çiğnenmesi ve çene altında elin uzun süreli tutulmasıdır (Chisnoiu ve ark, 2015).  
Diş sıkma ve gıcırdatma başta olmak üzere tekrarlayan parafonksiyonel alışkanlıklar ağrı, çiğneme güçlüğü, 

eklem açıklığının kısıtlanması gibi TMD semptomlarına yol açabilir ve yaşam kalitesini etkileyebilir (Chisnoiu ve 

ark, 2015). Huang ve ark. (2002), orofasiyal ağrı ve artralji tanısı konulan bir hasta grubunu değerlendirmiş, 

bruksizm ile miyofasiyal ağrının varlığı arasında güçlü bir korelasyon olduğunu belirlemiştir. Bundan başka; 

günde dört saatten fazla sakız çiğnemek gibi parafonksiyonel alışkanlıkları olanlarda kulak ağrısı, eklem 

bölgesinde ağrı, eklem sesleri görülme oranının yüksek olduğu bildirilmiştir (Winocur ve ark. 2001). Bununla 

birlikte TMD'li hastaların benzer psikolojik profillere ve gerilim tipi baş ağrısı ve diğer kronik kas-iskelet sistemi 

ağrı bozuklukları gibi psikolojik işlev bozukluğuna sahip olduğu bildirilmiştir (Suvinen ve Reade, 1995). Bu 

çalışmanın amacı, üniversite öğrencilerinin TMB’ a yol açan parafonksiyonel alışkanlık prevalansını ve 

temporomandibular eklem (TME) hastalıklarıyla olan ilişkilerini belirlemektir. 

 

 

2. MATERYAL VE METOD 

Etik kurul izni Kırıkkale Üniversitesi Etik Araştırma Kurulu’ndan alınmıştır. Öğrenciler çalışmanın önemi 

ve tüm değişkenler hakkında bilgilendirilmiştir. Araştırmaya toplam 150 öğrenci (Dişçilik Hizmetleri Bölümü 1. 

Sınıf) dahil edilmiştir. Öğrenciler standart değerlendirme yöntemlerine göre orofasiyal ağrı ve dental semptomlar 

hakkında tek bir kalibre araştırmacı tarafından muayene edilmiştir.  

 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

   ORAL PRESENTATION                                                                                                                          2810 

 

 

3.  SONUÇLAR 

Veriler SPSS Versiyon 21.0’ da non-parametrik korelasyon ile değerlendirilmiştir. Bulgularımız, öğrencilerin 

TMB prevalansının yüksek olduğunu göstermiştir. Katılımcıların tamamında, sorgulanan parafonksiyonel 

alışkanlıklardan 1’i ya da 1’den fazlasının olduğu rapor edilmiştir (Tablo 1). Parafonksiyonel alışkanlıkları 

olan öğrencilerde ise TME semptomlarından en az birinin varlığı saptanmıştır. En sık rapor edilen semptomlar 

eklem bölgesinde ağrı, diş hassasiyeti ve baş bölgesinde ağrı olmuştur. Öğrencilerin % 21,3'ünde yüz 

kaslarında ağrı şikayeti ve % 32,'sinda diş sıkma alışkanlığı vardır. % 34'ü diş hassasiyeti problemi olduğunu 

bildirmiştir (Tablo 2). 

Korelasyon testinin sonuçlarına göre; Diş sıkma alışkanlığı  ile çene ekleminde ses gelme(r=0,181, p=0,05), 

diş gıcırdatma alışkanlığı ile kulak çınlama şikayeti (r=0,175, p=0,05), diş sıkma, diş gıcırdatma ve tek taraflı 

çiğneme alışkanlığı ile yüz kaslarında ağrı şikayeti (r=0,396, p=0,01 ; r=0,381, p=0,01 ; r=0,65, p=0,05), stres 

varlığı ile diş sıkma alışkanlığı arasında anlamlı bir ilişki bulunmuştur. (r=0,171, p=0,05 ; r=0,186, p=0,05) 

 

Tablo 1. Parafonksiyonel alışkanlıkların prevalansı  
EVET BAZEN HAYIR 

Sakız çiğneme 

alışkanlığı 

52 (%34) 59 (%39) 39 (%26) 

Yanak ısırma 

alışkanlığı 

19 (%12) 50 (%33) 81 (%54) 

Tırnak yeme 

alışkanlığı 

14 (%0.9) 22 (%14) 114 (%76) 

Kalem ısırma 

alışkanlığı 

26 (%17) 30 (%20) 94 (%62) 

Çeneye kol dayanma 65 (%43) 42 (%28) 43 (%28) 

Diş sıkma alışkanlığı 32 (%21) 35 (%23) 83 (%55) 

Diş gıcırdatma 

alışkanlığı 

23 (%15) 25 (%16) 102 (%68) 

Tek taraflı çiğneme  40 (%26) 27 (%18) 83 (%55) 

Stresli ya da sinirli 

misiniz? 

85 (%56) 46 (%30) 19 (%12) 
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Şekil 1. Parafonksiyonel alışkanlıkların prevalansı-1 

 
 

 

 

Şekil 2. Parafonksiyonel alışkanlıkların prevalansı-2 

 

Tablo 2. TMB prevalansı 

  
EVET BAZEN HAYIR 

Eklemden ses gelme 32 (%21) 38 (%25) 80 (%53) 

Eklem bölgesinde ağrı 22 (%14) 61 (%40) 67 (%44) 

Ağız açarken zorlanma 8 (%5) 19 (%12) 123 (%82) 

Baş ağrısı  25 (%16) 62 (%41) 63 (%42) 

Kulak ağrısı 10  (%6) 41 (%27) 99 (%66) 

Diş hassasiyeti 51 (%34) 32 (%21) 67 (%44) 

Yüz kaslarında ağrı 32 (%21) 37 (%24) 81 (%54) 
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Şekil 3. TMB prevalansı-1 

 

Şekil 4. TMB prevalansı-2 

 

4. TARTIŞMA 

 Bu çalışmanın bulgularına göre; diş sıkma, diş gıcırdatma gibi alışkanlıklar, tek taraflı çiğneme, yoğun 

stres altında bulunmak TME’ de ağrı, ses ve yüz ağrısı gibi semptomlara yol açmaktadır 

 Belirtilen bu semptomlar tedavi edilmediğinde kronik patolojilere yol açabilir. Öğrencilere ve diş 

hekimliği hastalarına bu problemlerin önlenmesi hakkında bilgi verilmeli ve mevcut semptomlar doğru 

tanı ve koruyucu önlemlerle tedavi edilmelidir. TMB’ ın tedavisi için; dental hastaların konu hakkında 

eğitilmesi, anormal oklüzal kuvvetlerden kaçınılması, para-fonksiyonel alışkanlıkların azaltılması, 

hastanın evde kendisinin uygulayabileceği fizik tedavi yöntemlerinin öğretilmesi, stresle başa çıkılması 

ve gece plağı kullanımı tavsiye edilebilir (Chisnoiu ve ark. 2015). 
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Özet 

 

Geçmişten günümüze kadar gelinen süreçte, optimizasyon algoritmaları hem kıyaslama fonksiyonları üzerinde 

hem de gerçek hayat problemleri üzerinde önemli başarılar sağlamıştır. Buna karşın bilim dünyasının doğası gereği 

her zaman daha iyisi istenmiş ve amaçlanmıştır. Bu yüzden geliştirilen yeni algoritmaların dışında, var olan 

algoritmalar üzerinde de iyileştirilmeler yapılmıştır. Bu iyileştirmeler, kimi zaman diğer algoritmalarla hibritleme 

yoluna giderek olurken kimi zaman da çözülmesi amaçlanan gerçek dünya problemine uygun şekilde algoritmayı 

modifiye ederek olmuştur. Bu bağlamda, Yapay Arı Kolonisi, Karınca Sürüsü Optimizasyonu, Parçacık Sürü 

Optimizasyonu, Yusufçuk Algoritması gibi optimizasyon algoritmaları çeşitli iyileştirmelerle daha iyi sonuçlar 

verecek formlara getirilmiştir. Bu çalışmada, literatürdeki hibrit optimizasyon algoritmaları incelenmiş ve orijinal 

hallerine kıyasla üstünlükleri ve zayıflıkları tartışılmıştır. 

 

Anahtar Kelimeler: optimizasyon, hibrit algoritmalar, algoritma iyileştirme. 

 

1. GİRİŞ 

 

İnsanoğlu, varlığından bu yana doğa ile iç içe olmuş, çevresindeki olayları ve varlıkları anlamaya çalışmıştır. Bu 

ilişkileri anlamak ve herkesin anlayacağı şekilde anlatmak: madde ve madde bileşenlerini incelemede, bunların 

etkileşimini açıklamada fizik bilim dalının; maddenin içyapısını ve bu yapıdaki değişiklikleri incelemede kimya 

bilim dalının; canlıların iç ve dış yapılarını ve hatta canlılık olaylarını incelemede biyoloji bilim dalının görevidir. 

Bu bilim dallarından elde edilen donanım ile insanlığa ve hatta tüm evrene hizmet edecek her türlü sistemi 

tasarlamak ise mühendislik alanının görevidir. Bu yüzden günümüze kadar süregelen süreçte elde edilen bilgi ve 

birikim; teknolojiyi, mühendisliği zorunlu kılmıştır. Fakat elde edilen bu bilgi ve birikimin tutarlı kullanılması 

pozitif sonuç için vazgeçilmez bir unsurdur. 

Mühendislik çalışmalarının işleyişini anlamaya çalışırken iki önemli faktöre dikkat edilmesi gerekir: Analiz ve 

tasarım. Birbiriyle ayrı düşünülemeyecek olan bu iki kavram mühendisliğin temelini oluşturur. Tasarlanan bir 

sistemin ulaşacağı başarı analizine bağlıdır. Bu başarıya ulaşma, sadece tek bir yoldan olmayabilir. İhtiyaçları, 

arzu edilen şekilde sağlayan birden fazla çözüm bulunabilir. Bu çözümler arasından en iyisini (optimum), en kısa 

zamanda bulmaya çalışmak ise tam anlamıyla bir mühendislik çalışmasıdır (Karaboğa 2017). Optimizasyon 

problemi olarak da adlandırılan bu çalışma, sistemden beklentiler arttıkça daha da karmaşıklaşmaktadır ve çözümü 

zor bir problem haline dönüşmektedir. 

Optimizasyonun matematik ve/veya matematiksel programlamada ki manası şudur: Bir gerçel fonksiyonun 

minimum ya da maksimum noktasını bulmak amacı ile tanımlanan aralıkta bir gerçek değerini seçip fonksiyona 

yerine koyarak problemi incelemek veya çözmek işlemidir. 
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Mühendislikte ise optimizasyon, bir sistemde var olan kaynakların (işgücü, zaman, süreçler, hammaddeler, 

kapasite, ekipman gibi) en verimli şekilde kullanılarak, belirli hedeflere (maliyeti minimum düzeye indirgemek, 

kârı ve verimliliği olabilecek en üst düzeye çıkarmayı hedeflemek gibi) ulaşmayı sağlayan bir teknoloji olarak 

tanımlanmaktadır (Başdaş 2016). 

Günümüze kadar gelinen süreçte, optimizasyon algoritmaları hem kıyaslama fonksiyonları üzerinde hem de gerçek 

hayat problemleri üzerinde önemli başarılar sağlamıştır. Buna karşın bilim dünyasının doğası gereği her zaman 

daha iyisi istenmiş ve amaçlanmıştır. Bu yüzden geliştirilen yeni algoritmaların dışında, var olan algoritmalar 

üzerinde de iyileştirilmeler yapılmıştır. Bu iyileştirmeler, kimi zaman diğer algoritmalarla hibritleme yoluna 

giderek olurken kimi zaman da çözülmesi amaçlanan gerçek dünya problemine uygun şekilde algoritmayı 

modifiye ederek olmuştur. 

Bu çalışmada, literatürdeki hibrit optimizasyon algoritmaları incelenmiş ve orijinal hallerine kıyasla üstünlükleri 

ve zayıflıkları tartışılmıştır. 

 

 

2. OPTİMİZASYON ALGORİTMALARININ İYİLEŞTİRİLMESİ HAKKINDA YAPILAN 

ÇALIŞMALAR  

 

Optimizasyon algoritmalarının iyileştirilmesi ile ilgili yapılan çalışmalara ilk örneklerden biri olarak Song ve ark. 

1999 yılındaki çalışması örnek verilebilir (Song ve ark. 1999). Bu çalışmada, Karınca Kolonisi algoritması, çok 

hedefli bir problem yaklaşımındaki kısıtlamaları çözmek için dağıtık hesaplama ve sezgisel bir açgözlü yaklaşımla 

iyileştirilmiştir. İlerleyen yıllarda gelindiğinde, 2005 yılında Hui ve ark., sistematik iş planlama problemi için 

karınca kolonisini, geçilen yollardaki feromon dengesiyle oynayarak geliştirmişlerdir (Hui ve ark. 2005). Araç 

yönlendirme problemi için ise Karınca Kolonisi algoritması birkaç kez modifiye edilmiştir. Bunlardan biri, Taylor 

ve ark. 2006 yılında yaptığı çalışmadır (Taylor ve ark. 2006). Bu çalışmada yeni bir durum geçiş kontrolü, feromon 

dağılımı ve yerel arama algoritması geliştirilerek iyileştirme yapılmıştır. Aynı problemi Yu ve ark.  2009 yılında, 

feromon dağılımını değiştirmeye ek olarak mutasyon sistemiyle iyileştirdikleri Karınca Kolonisi algoritması ile 

çözmüşlerdir (Yu ve ark. 2009). Bu problem ile ilgili bir diğer değerli çalışma ise Yu ve ark.’nın 2011 yılında 

yaptığı, çoklu depo sistemindeki araç yönlendirme sorununu, algoritmayı paralel hale getirerek çözdükleri 

çalışmadır (Yu ve ark. 2011).  

Karınca Kolonisi algoritmasının geliştirilerek kullanıldığı bir diğer alan ise görüntü işlemedir. Han ve Shi, 2007 

yılındaki çalışmalarında, bulanık kümeleme için, karıncaları küme merkezlerine yerleştirmiş ve sezgisel yaklaşımı 

artırarak bu problemi çözmüşlerdir (Han ve Shi 2007). Karınca Kolonisi Algoritmasının iyileştirmelerine son 

örnek olarak ise Kaveh ve Talahatari’nin 2010 yılındaki çalışmaları örnek verilebilir. Bu çalışmada, karınca 

kolonisi algoritması, alt optimizasyon mekanizması adı verilen ve bir arama alanı güncelleme tekniği olarak 

çalışan sonlu eleman yöntemi kullanılarak iyileştirilmiş, sınırlamalı mühendislik problemleri başarı ile 

çözülmüştür (Kaveh ve Talatahari, 2010). 

Sezgisel algoritmaların temel taşlarından birisi olan Parçacık Sürü Optimizasyonu ile ilgili de pek çok iyileştirme 

çalışması yapılmıştır. Bunlara ilk örnek olarak Peter J. Angeline’nin 1998 yılındaki çalışması gösterilebilir. 

Kendisi bu çalışmada, parçacık sürü optimizasyonunu, evrimsel algoritmadaki seçim metodu ile hibritleyerek 

iyileştirmiş ve başarılı sonuçları listelemiştir (Angeline 1998). 2005 yılında ise Liu ve ark., Parçacık Sürü 

Optimizasyonunu, Kaos Optimizasyon Algoritması ile hibritleyerek iyileştirmişlerdir (Liu ve ark. 2005). Bu 

çalışmada parçacıkların keşif ve sömürü yeteneklerini geliştirmek için bir adaptif eylemsizlik ağırlığı algoritmaya 

eklenmiştir. Eklenen bu ağırlık ile birlikte Kaos Optimizasyon Algoritması hibritlenerek kaotik arama davranışı 

algoritmaya dahil edilmiştir. 2007 yılında ise Jiang ve ark., algoritmadaki parçacıkları alt kümelere ayırarak 

bölgelere dağıtmışlardır ve bölgelerdeki en iyi sonuçlar paylaşılarak algoritma optimize edilerek iyileştirilmiştir 

(Jiang ve ark. 2007). Parçacık Sürü Optimizasyonundaki iyileştirmelere son örnek olarak ise Roh ve ark.’nın 2010 

yılındaki çalışması örnek verilebilir (Roh ve ark. 2010). Bu çalışmada, ekonomik dağıtım problemini, doğrusal 
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olarak azalan eylemsizlik ağırlıklarıyla birleştirilen kaotik dizileri kullanarak, Parçacık Sürü Optimizasyonunun 

hem keşif hem de sömürü kabiliyetini arttırarak çözmüştür. 

Karaboğa tarafından geliştirilen bir meta-sezgisel optimizasyon algoritması olan Yapay Arı Kolonisi Algoritması 

(Karaboğa 2017) ile ilgili de yapılan birkaç iyileştirme çalışması göze çarpmaktadır. Gao ve Liu 2011 yılındaki 

çalışmalarında, diferansiyel evrimden etkilenerek, yapay arı kolonisi algoritmasını global optimizasyon için 

küresel yakınsama bloğunda kaotik sistem ve zıtlık temelli öğrenme sistemiyle geliştirerek iyileştirmişlerdir (Gao 

ve Liu 2011). Günümüze yakın olarak 2015 yılında Forsati ve ark., veri kümeleme problemini, algoritmaya 

klonlama ve adalet kavramlarını ekleyerek çözmüşlerdir (Forsati ve ark. 2015). Bu çalışmada, klonlama özelliği, 

yeni çözümler üretilirken önceki deneyimlerden faydalanılmasını sağlarken, K-means algoritması ile yerel 

aramalarda daha iyi sonuçlar elde edilmesi iyileştirmede başrol oynamıştır. Son olarak ise 2012 yılında, Akay ve 

Karaboğa’nın gerçek parametreli optimizasyon için modifiye ettiği Yapay Arı Kolonisi algoritması incelemeye 

değerdir. Bu çalışmada pertürbasyon frekansı ve büyüklüğü kontrol edilerek algoritma modifiye edilmiştir (Akay 

ve Karaboga 2012). 

Yusufçuk Algoritmasının geliştirilmesinden bu yana ise, birkaç çalışmada kullanıldığı gözlemlenmiştir. Bu 

çalışmalardan biri Salam ve ark.’nın 2016 yılında gerçekleştirdiği tahmin problemi için algoritmayı, Extreme 

Learning Machine ile hibritleme çalışmasıdır (Salam ve ark. 2016). Bu çalışmada Extreme Learning Machine 

modeli, veri regresyon ve sınıflandırma problemleri için ümit vaat eden bir yöntem olarak görülmektedir. Hızlı 

eğitim avantajı vardır, ancak her zaman gizli katmanda çok sayıda düğüm gerektirir. Gizli katmanda çok sayıda 

düğüm kullanılması test/değerlendirme süresini artırır. Ayrıca, gizli katmandaki ağırlık ve sapma ayarlarının en 

uygun olma garantisi yoktur. Yusufçuk algoritması, Extreme Learning Machine modelinin performansını 

arttırmak için gizli katmandaki daha az sayıda düğüm seçmek için kullanılmıştır. Ayrıca optimum gizli katman 

ağırlıklarını ve sapmalarını seçmek için de kullanılır.  

2016’daki diğer bir çalışma ise Daely ve ark.’na aittir (Daely ve Shin 2016). Yusufçuk Algoritması bu çalışmada, 

menzil temelli kablosuz düğüm yerleşimi için kullanılmıştır. Yer belirleme programı genellikle, yerel düğümlerin 

lokasyonlarına göre konumunu belirlemek için her kablosuz düğüme yerleştirilir. Sürü zekası, klasik optimizasyon 

algoritmasına kıyasla düşük hesaplama karmaşıklığı nedeniyle birçok kablosuz düğüm yerleşimi için 

kullanılmıştır. Çalışmanın sonuçları da belirlenmiş bir alanda rastgele dağıtılan düğüm noktalarının yerini 

tahmininde Yusufçuk Algoritmasının hata payının çok düşük olduğunu kanıtlamıştır. 2017 yılına gelindiğinde ise 

Ranjini ve Murugan,  hafıza tabanlı bir hibrit Yusufçuk Algoritması önermişlerdir (Ranjini ve Murugan 2017). Bu 

çalışmada nümerik optimizasyon problemleri için hibrit bir yaklaşım geliştirilmiştir. Yusufçuk Algoritması, yerel 

optimuma erken yakınsamasına yol açabilecek dahili hafızaya sahip değildir.  Yapılan hibritlemede Parçacık Sürü 

Optimizasyonunun “pbest” ve “gbest” konsepti, potansiyel aday çözümler için arama sürecini yönlendirmek 

amacıyla konvansiyonel Yusufçuk Algoritmasına eklenmiştir ve daha sonra Parçacık Sürü Optimizasyonu, arama 

alanını daha fazla kullanmak için Yusufçuk Algoritmasının “pbest” değeri ile başlatılmıştır. Önerilen yöntem, 

küresel optimal çözümler elde etmek için Yusufçuk Algoritmasının arama yeteneğini ve Parçacık Sürü 

Optimizasyonunun sömürü kabiliyetini birleştirmektedir.  

Yusufçuk Algoritmasının bir diğer uygulaması ise yine 2017 yılında Mafarja ve ark. tarafından özellik seçimi 

üzerine yapılmıştır (Mafarja ve ark. 2017). Sarmalayıcı özellik seçme yöntemleri, orijinal özellikten alınan 

özelliklerin sayısını azaltmayı ve sınıflandırma doğruluğunu eş zamanlı olarak geliştirmeyi amaçlamaktadır. 

Mafarja ve ark.’nın çalışmasında da, İkili Yusufçuk Algoritmasına dayanan bir sarmalayıcı özellik seçim 

algoritması önerilmiştir. Sonuçlar, önerilen algoritmanın özellik alanını arama ve sınıflandırma görevleri için en 

bilgilendirici özellikleri seçme yeteneğini göstermiştir. Son olarak Tharwat ve ark.’nın 2018 yılında yaptığı Destek 

Vektör Makinesi ile parametre optimizasyonunda, Yusufçuk Algoritması kullanılmıştır (Tharwat ve ark. 2018). 

 

2. SONUÇ  

Optimizasyon algoritmaları, yapıları itibariyle birbiri ile uyum sağlayabilecek fazlardan ve algoritmik süreçlerden 

oluşmaktadırlar. Bu durum, hibrit algoritmaların geliştirilmesini ve birbirine göre daha avantajlı olan süreçlerin 

kombinasyonlarından yeni optimizasyon algoritmaları tasarlanmasını sağlamıştır. İncelenen çalışmalardan da 
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anlaşıldığı üzere, hibrit ya da başka algoritmalarla iyileştirilmiş olan optimizasyon algoritmaları, orijinal hallerine 

göre daha yüksek performansa sahiptirler. 
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Abstract 

Although it is possible to treat many diseases as a result of the developments in the field of medicine nowadays, 

the side effects of certain drugs and the increased resistance of pathogens to these drugs are still important 

obstacles. In order to deal with this problem, a lot of researchers are doing extensive research on the determination 

of natural raw materials in drug development. Many of the drugs currently used as painkillers act via the inhibition 

of cyclooxygenase (COX) enzyme activity. COX enzymes have two common isoforms (COX-1 and COX-2), 

which are structurally quite similar, and the effectiveness of any material as a painkiller is closely related to the 

selective inhibition of COX-2 isoform. In the light of aforementioned information, the current study aimed to 

determine the inhibitory effects of the water and ethanol extracts of Scenedesmus obliquus on COX-1 and COX-2 

enzyme activities. 

It was found that the water extract of S. obliquus (0.05 g/mL) inhibited COX-1 and COX-2 activity with a ratio of 

85 % ± 2 and 97 % ± 1, respectively. On the other hand, the ethanol extract of S. obliquus (0.04 g/mL) inhibited 

COX-1 and COX-2 with a ratio of 79 % ± 2 and 81 % ± 7, respectively.  In conclusion; S. obliquus species may 

be an alternative source in the treatment of diseases associated with COX activity. 

Keywords: Enzyme inhibition, NSAID, microalgae, Scenedesmus obliquus, cyclooxygenase. 

 

1. INTRODUCTION 

As a component of arachidonic acid metabolism, COX enzymes (EC 1.14.99.1) catalyze the conversion 

of arachidonic acid, which is released from membrane phospholipids with phospholipase A2 activity, 

primarily to prostaglandins and then to prostacyclin and thromboxanes (Jang and Pezzuto, 1997; Hayashi 

et al., 2012). COX enzymes have two common isoforms (COX-1, COX-2) which are substantially similar 

to each other (Reddy et al., 2003). 

COX-1 isoenzyme is generally found in many tissues and it is responsible for the normal production of 

prostaglandins and the maintenance of stomach and kidney homeostasis. COX-1 isoenzyme also plays 

an important role in blood coagulation (Reddy et al., 2003; Sharma et al., 2012). The COX-2 isoform is 

found mainly in the brain, kidney and endothelial cells, it is not found in many other cells and the amount 

of this isoform can be induced as a result of several inflammatory stimuli (Sharma et al., 2012). In other 

words, prostaglandins released as a result of COX-2 activity play an important role in an inflammatory 

reactions and they cause several inflammatory symptoms such as redness, fever, swelling, and pain 

(Smith et al., 1996). Besides, an increased level of COX-2 was reported in the case of some diseases such 

as cancer, Alzheimer and Parkinson's disease (Hoffmann, 2000). Despite all of the above information, 

studies on the COX enzyme have mainly focused on the processes related to the formation of pain, fever 

and inflammation. A lot of researchers have been carrying out comprehensive studies on the development 

of non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs). The main problem of using current NSAIDs is the 
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occurred side effects such as ulcer formation (Leval et al., 2002), renal toxicity (Whelton and Hamilton, 

1991), asthma, etc. (Eleftheriou et al., 2012). Due to the belief that these side effects is caused from the 

COX-1 inhibition, there is an increasing interest in the determination of selective COX-2 inhibitors. 

Unfortunately, most of the selective COX-2 inhibitors found up to date like celecoxib I (celebrexTM), 

rofecoxib (vioxxTM) and valdecoxib (bextraTM) caused an increase in the incidence of cardiovascular 

disorders. Therefore, the sale of certain drugs such as rofecoxib and valdecoxib was forbidden (Jaismy 

Jacob et al., 2018). In order to find more reliable inhibitors with similar effects, a lot of researchers are 

doing serious research on the determination of natural raw materials in drug development. Undoubtedly, 

the award of 2015 Nobel Prize in Physiology / Medicine with the study of artemisinin in the treatment 

of malaria was an important motivation in this regard (Yue et al., 2018). Several natural components 

from terrestrial plants have been determined as COX inhibitors but the investigations with aquatic 

organisms is very Iimited. Whereas the algae species with their numerous secondary metabolites could 

be an important source for pharmaceutical industry. In particular, S. obliquus with their high growth rate, 

high tolerance to environmental change, having a rich content of amino acids, free fatty acids, vitamins 

and minerals is used in the present study and the inhibitory effects of the water and ethanol extracts of S. 

obliquus on COX-1 and COX-2 enzyme activities were determined. 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1.Chemicals 

The reagents COX-1, COX-2, arachidonic acid (AA), N,N,N',N'-tetramethyl-p-phenylenediamine (TMPD), Tris-

HCl buffer, 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH), Folin–Ciocalteu reagent, 

butylated hydroxytoluene (BHT)  and all the standard phenolic compounds used were purchased from Sigma 

Chemical Co. Ethanol, methanol and acetic acid were purchased from Merck Chemical Company. All other 

reagents used were of analytical grade. 

 

2.2. Preparation of extracts from the culture of Scenedesmus obliquus 

The S. obliquus species (from Ege University, Faculty of Aquaculture) was grown in Bold Basal (BB) medium at 

30 ± 2 °C and 12 hours light / 12 hours dark photoperiod. The harvested biomass was then dried at -52 °C in a 

lyophilizer (Labconco 7670530, FreeZone) and extracted with various solvents. The solvents of the extracts were 

removed by vacuum evaporation or lyophilisation. The dried extracts were stored at -20°C until they were used. 

 

2.3. Enzyme activity determination and the inhibition experiments 

COX activity was measured in Tris-HCl buffer solutions (0.1 M, pH 8.00) by measuring the increase in absorbance 

of N,N,N',N'-tetramethyl-p-phenylenediamine at 610 nm (Corazzi et al., 2005). In order to determine the inhibitory 

effect of S. obliquus extracts, the extracts were incubated with the enzyme solution for 5 min at 25 °C prior to 

activity determination. Then the COX activity was measured again by using the enzyme-inhibitor mixture. All 

experiments were performed in three replications and the results were expressed as mean ± S.D. 

 

2.4. Phenolic compounds experiments 

In order to find the total phenolic content Folin–Ciocalteu total phenolics method was used at 760 nm (Terpinc et 

al., 2012). The details of the method used for the identification of phenolic compounds via reversed phase HPLC 

(RP-HPLC, Thermo UltiMate 3000) were given in the author’s previous scientific report (Cengiz Sahin, 2018). 
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3. RESULTS  

It is known that the nitrogen is an essential nutrient for algae species. Therefore, the effect of different nitrogen 

concentrations on the growth rate of S. obliquus were determined and the result were presented in Figure 1. The 

results showed that although the growth rate is the minimum in the medium contained 2-fold nitrogen, there was 

no significant difference between the results of the generally known BB medium and the medium contained 3-fold 

nitrogen. Generally known BB medium was used later experiments. 

 

Figure 1.The effect of nitrogen concentrations on the growth rate of S. obliquus species. The results were 

expressed as mean ± SD of three independent measurements. 

 

The present study aimed to determine the inhibitory effects of the water and ethanol extracts of S. obliquus on 

COXs enzyme activities which is an important target for the drugs used as painkillers. Figure 2 shows the 

inhibitory effects of S. obliquus extracts on COX-1 and COX-2 enzyme activities. The results showed that both of 

the extracts markedly reduced COXs activities. The water extract of S. obliquus (0.05 g/mL) inhibited COX-1 and 

COX-2 activity with a ratio of 85 % ± 2 and 97 % ± 1, respectively. Besides, the ethanol extract of S. obliquus 

(0.04 g/mL) inhibited COX-1 and COX-2 with a ratio of 79 % ± 2 and 81 % ± 7, respectively.  
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Figure 2. Inhibition effect of S. obliquus extracts on COX-1 and COX-2enzyme activities. The results were 

expressed as mean ± SD of three independent measurements. 

 

Phenolic compounds are crucial for human diet as a result of its efficacious health effect. In particular, some 

scientific literatures indicate that phenolic compounds could possess anti-inflammatory properties (Madlener et 

al., 2007; Nile et al., 2016; Kulabas et al., 2018; Amirova et al., 2019).  Therefore, the total phenolic content of 

the extracts were determined. The total phenolic content was found as 22.20 mg GAE/g extract for ethanol extract 

and it was 47.97 mg GAE/g extract for water extract (Figure 3). 

 

Figure 3.Total phenolic contents of S. obliquus extracts. The results were expressed as mean ± SD of three 

independent measurements. 
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In order to determine the phenolic compounds in the extracts which are the potential COX inhibitors, reversed 

phase HPLC analysis were conducted. HPLC analysis revealed that 6 and 7 of the 13 standard phenolic compounds 

were identified in water and ethanol extracts of S. obliquus, respectively (Table 1). The high amount of Gallic acid 

in water extract is well in line with the result of total phenolic content. 

 

Table 1. The amount of phenolic compounds in S. obliquus extracts. 

Extract 

type 

Gallic 

Acid 

Caffeic 

Acid 

Vanillic 

Acid 

p-coumaric 

Acid 

Ferulic 

Acid 

Rutin 

Hydrate 
Hesperidin Quercetin 

Cinnamic 

Acid 

S.obliquus 

(H2O) 
12.771 0.481 - 1.184 - - 2.032 4.750 0.550 

S.obliquus 

(EtOH) 
1.487 - 0.678 0.426 0.315 1.666 - 4.711 0.566 

 

4. DISCUSSION 

Inflammation is a biological response that shows that the body is struggling with various stimuli. The abnormal 

activity of COX enzyme of arachidonic acid pathway is one of the main contributor of many inflammatory 

diseases. Nonstereoidal anti-inflammatory drugs are commonly used in pain and inflammation therapy. The 

activity of these drugs depends on the blockage of prostaglandin synthesis from arachidonic acid by inhibiting 

COX enzymes. Since phenolic compounds are known to have an important role in inflammatory responses, the 

phenolic compounds in both of the S. obliquus extracts were identified. While both extracts contained gallic acid, 

p-coumaric acid, quercetin and cinnamic acid; caffeic acid and hesperidin were only found in water extract and 

vanillic acid, ferulic acid and rutin hydrate were only found in ethanol extract. As previously stated, both of the 

extracts have a strong inhibitory effect on COX enzymes. Moreover, gallic acid and caffeic acid, both of which 

are reported in previous studies and are found abundantly in water extract, may be regarded as important 

components of COX-2 inhibition. Actually, the results of the present study are well in line with the results of 

several scientific reports. It was shown in the literature that many phenolic compounds such as chlorogenic acid, 

gallic acid, rosmarinic acid, catechin, hesperidin, hesperetin, lutenolin, naringenin, naringin possess the inhibitory 

effect for COX-2 expression (Raso et al., 2001; Shen et al., 2008). Madlener et al. (2007) also investigated the 

inhibitory effect of gallic acid on COX-1 and COX-2 enzyme activities of the human HL-60 promyelocytic 

leukemia cell line. The IC50 values of gallic acid were found as 3.5 nM and 4.4 nM for COX-1 and COX-2, 

respectively. In another study by Nile et al. (2016), it was revealed that the p-coumaric acid, ferulic acid, caffeic 

acid, sinapic acid and gallic acid may reduce the inflammatory activity by the inhibition of COX-2 enzyme. 

Possible mechanism of COX-2 activity regulation with caffeic acid, chlorogenic acid and catechin were found as 

the suppression of phosphorylation of MAPKs, NF-kB p65 subunit and mRNA expression (Fechtner et al., 2017; 

Cheng et al., 2018; Kulabas et al., 2018; Lee et al., 2018). Amirova et al. (2019) investigated the effect of 

Clinopodium vulgare L. extracts along with the caffeic acid, chlorogenic acid and catechin on the expression of 

COX-2 in neutrophils from healthy or zymosan-injected mice. The authors found that while the Clinopodium 

vulgare L. extracts, caffeic acid, chlorogenic acid decreased COX-2 expression, catechin increased it.  

 

5. CONCLUSION 

The obtained data indicated that S. obliquus species could be a potential candidate in the treatment of immune 

diseases. Since the COXs enzymes are involved in several mechanisms of diseases, the effect of S. obliquus species 

will not only be limited to immune diseases, but will also offer new opportunities for many pharmaceutical 

research. 
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Özet 

Bu araştırmada, Çevre kalitesi İndeksi- ÇKİ (environmental quality index- CVQ); ile alan kullanımı, bitki 

örtüsü, su alanı, bitki örtüsü olmayan alanlar, kaldırım- bina- araç ve insanlar insanların kapladıkları alanlar, 

kirlilik, doğal bitki örtüsü, kamu hizmetleri,  yok olan vejetasyon, su alanlarında tekne ve benzeri kullanımlar, açık 

peyzaj ve kapalı peyzaj gibi kullanımlar farklı peyzaj alanları için değerlendirilmeye çalışılmıştır. Planlama ve 

tasarım çalışmalarını yönlendiren çevresel  peyzaj  değerlendirme çalışmalarında alanlarla ilgili özellikler ve 

mevcut durum ortaya çıkmaktadır. Bu nedenle, çevre kalitesi planlama çalışmalarında plan kararlarına edilmelidir. 

Bu nedenle araştırmamızda, çevre kalitesi endeksi değerlendirilmiştir. 

 
Anahtar Kelimeler: Peyzaj Değerlendirme Metotları, Çevresel Kalite Analizi, Peyzaj Yönetimi 
 

 

1. GİRİŞ 

Günümüzde bilimsel araştırmalarla peyzajın çevre kalitesinin ölçülmesi ve değerlendirmek için yöntemler 

aranmak ve varolan yöntemler geliştirilmeye çalışılmaktadır. Çevre kalitesinin değerlendirilebilmesi için Görsel 

kaliteyi tahmin etmeye yönelik ilk girişimler öncelikle sanatsal kompozisyonun normatif değerlerine odaklanmıştı. 

O zamanlar, bazı akademisyenler çok fazla ilerleme kaydetmekten bıkmışlardı, bazı yeni araştırmacılar konu 

alanına girdiler ve daha az estetik, daha ekolojik, kültürel, ekonomik ve daha az estetik olan diğer değişkenlerin 

önemini keşfetmeye başladılar. Burley (1997) gibi işlevseldir. Peyzajın çevre kalitesini ölçmek ve sonrasında 

değerlendirmek için nicel yöntemler aradılar. Yapılan araştırmalarda çevresel kalitenin analizinde istatistiksel 

yöntemlerinin kullanıldığını göstermektedir.  Frekans, oran (%), korelasyon analizi, ki-kare analizi, regresyon 

analizi ve aritmetik ortalama gibi analizlerin kullanıldığı görülmektedir (Kendall, 1939). Araştırmamızda, çevre 

kalitesi endeksi, farklı alan kullanımlarındaki (kentsel, kırsal, endüstri alanı vb.), bitki örtüsü, su alanı, boş alanlar, 

kaldırım-bina-araç, kirlilik, doğal, kamu alanları vb. kullanılarak değerlendirilmiştir. Peyzaj için çevre ve görsel 

kalite analizlerinin yönetimi ve değerlendirmesi gerekmektedir. Peyzaj planlama kararlarına peyzajın çevresel ve 

görsel estetik yapısının dahil edilmesi mümkün olabilecektir. 

 

https://www.google.com.tr/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjzprW_297TAhXKKJoKHaKBAisQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.spdc.msu.edu%2F&usg=AFQjCNH0gaYZS4dlQ-_7sJ85KwWAAEtBHA
mailto:ryilmaz@nku.edu.tr
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2. MATERYAL VE METOD 

Araştırmacılar peyzajların çevre kalitesini değerlendirmek için uzun yıldır, sayısal yöntemler aramaktadır. Bu 

konuyla ilgili geniş literatür başlangıçta, daha çok estetik özelliklere  önem verirken, Burley (1997) gibi bazı yeni 

araştırmalarda, daha çok ekolojik, kültürel, ekonomik, yapısal  vb. diğer  değişken faktörler önem kazanmaya 

başlamıştır.  Burley ve Yılmaz (2014) Yılmaz ve Burley (2013), ve Burley ve diğ., (2011) peyzaj 

değerlendirilmesinin kolektif ve istatistiksel olmasının daha uygun ve güvenilir sonuçları öngören denklemlerle,  

katılımcıların estetik, ekolojik, kültürel, fonksiyonel ve ekonomik belirleyicileri varyanslarının birlikte 

kullanılmasıyla elde edilebileceğini ortaya koymuşlardır.  Burley (2006) aynı zamanda sonuçları açıklamak için 

bir dizi denklem ve teoriler oluşturmuştur.  Bu teori ve modeller çevre kalitesinin ölçülmesi ve değerlendirilmesi 

ile birlikte ilerlemektedir. Bu bildiride, bu metot örneklerle açıklanmaya çalışılmıştır. 

 

3.BULGULAR 

 

3.1. Çevre Kalitesi 

Çevre kalitesinin farklı bileşenleri vardır. Çevrede bulunan her şey ve bunları etkileri çevrenin kalitesi 

oluşturmaktadır. Yaşam kalitesi, fiziksel çevre kalitesi (açık ve yeşil alan varlığı, ulaşım ağı (erişebilirlik) - ulaşım 

türü – toplu taşım, altyapı ve belediye hizmetleri, iletişim (erişebilirlik), sosyo-kültürel aktiviteler, doğal ve tarihi 

değerlerin korunması, konut ve yaşam çevresinin planlı olması, konut tipi ve kalitesi, çalışma alanlarının çevresel 

etkilerinin azaltılması, rekreasyon alanlarının varlığı gibi özellikler ile tanımlanabilir1), sosyal(yaşam biçimi, 

eğitim ve sağlık hizmetlerine erişim (ulaşılabilirlik/ödenebilirlik), örgütlülük ve gönüllülük esasına dayalı 

toplumsal faaliyetler, güvenlik, bir yerde topluma ait olma duygusu, kimlik (fiziksel ve sosyal çevrenin kesişme 

noktası), yerellik (bağlılık açısından) vb.) çevre  ve ekonomik çevre kalitesi (yaşam maliyeti ve alım gücü gibi 

özellikler), çevrenin toplam kalitesini oluşturan faktörlerdir (Emür ve Onsekiz, 2007). 

3. 2. Denklem 

Burley (1997), Burley (2006), Burley ve Yılmaz (2014) Yılmaz ve Burley (2013), ve Burley ve diğ., (2011), Mo 

ve diğ., (2001); peyzaj değerlendirilmesinin kolektif ve istatistiksel olmasının daha uygun ve güvenilir sonuçları 

öngören denklemlerle,  katılımcıların estetik, ekolojik, kültürel, fonksiyonel ve ekonomik belirleyicileri 

varyanslarının birlikte kullanılmasıyla elde edilebileceğini ortaya koymuşlardır.  

Y bu formülde çevre kalite değerini ortaya koymaktadır. Bu formuldeki sağlık değeri Tablo 1’de 

hesaplanmaktadır. Tablo 2’de ise ‘Çevre kalitesi İndeksi’ değerlerinin hesaplanma şekli ve X’‘lerin anlamları 

verilmiştir. 

 

 

Y= 68.30 - (1.878*SAĞLIK) - (0.131*X1) - (0.064*X6) + (0.020*X9) + (0.036*X10) + 

 (0.129*X15) - (0.129*X19) - (0.006*X32) + (0.00003*X34) + (0.032*X52) + (0.0008*X1*X1)  (1) 

+ (0.00006*X6*X6) - (0.0003*X15*X15) + (0.0002*X19*X19) - (0.0009*X2*X14)  

- (0.00003*X52*X52) - (0.0000001*X52*X34) 
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Tablo 1. Çevresel Kalite / Sağlık Endeksi için Değişkenler (Burley, 1997, Burley, 2006, Burley ve Yılmaz, 2014; 

Yılmaz ve Burley, 2013; Burley ve diğ.,2011) 

 

 Health Index                           Sağlık İndex 

Variable  Score 

A. Purifies Air     A. Hava +1 0 -1 
B. Purifies Water    B. Suyu Arıtıyor +1 0 -1 

 

+1 0 -1 

C. Builds Soil Resources    C. Toprak kaynaklarını geliştirir +1 0 -1 
D. Promotes Human Cultural Diversity D. İnsan Kültürel Çeşitliliğini 

Teşvik Ediyor  

 

+1 0 -1 

E. Preserves Natural Resources     E. Doğal Kaynakları Korur  +1 0 -1 

F. Limits Use of Fossil Fuels   F. Fosil Yakıtların Kullanım 

Limitleri  

+1 0 -1 

G. Minimizes Radioactive 

Contamination   
G. Radyoaktif Kontaminasyonu 

Minimuma indirir  

+1 0 -1 

H. Promotes Biological Diversity   H. Biyolojik Çeşitliliği Teşvik 

Ediyor 
+1 0 -1 

I. Provides Food         I. Gıda sağlam +1 0 -1 
J. Ameliorates Wind    J. Rüzgarı İyileştirir +1 0 -1 
K. Prevents Soil Erosion       K. Toprak Erozyonunu Önler +1 0 -1 
L. Provides Shade        L. Gölge oluşturma +1 0 -1 
M. Presents Pleasant Smells M. Hoş Kokular +1 0 -1 
N. Presents Pleasant Sounds          N. Hoş Sesler Sunulması +1 0 -1 
O. Does not Contribute to Global 

Warming 
O. Küresel Isınmaya Katkı 

Yapmıyor 
+1 0 -1 

P. Contributes to the World Economy P. Dünya Ekonomisine Katkıda 

Bulunan 
+1 0 -1 

Q. Accommodates Recycling Q. Geri Dönüşümlü Paketler +1 0 -1 
R. Accommodates Multiple Use   R. Barınma çoklu kullanım +1 0 -1 
S. Accommodates Low Maintenance     S. Düşük Bakım +1 0 -1 
T. Visually Pleasing      T. Manzara kalitesi +1 0 -1 

Total Score  Toplam puan 
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Tablo 2. Çevre kalitesi İndeksi (ÇKİ) (Burley, 1997, Burley, 2006, Burley ve Yılmaz, 2014; Yılmaz ve Burley, 

2013; Burley ve diğ.,2011) 

CVQ environmentalqualityindex (EQI) Çevre kalitesi İndeksi (ÇKİ) 

X1 perimeter of immediatevegetation En yakın vejetasyon 

X2 perimeter of intermediatenon-
vegetation 

Orta düzey bitki örtüsü olmayan 

X3 perimeter of distantvegetation En uzak bitki örtüsü 

X4 area of intermediatevegetation Alana  yakın bitki örtüsü 

X5 area of water Su alanı 

X6 area of distantnon-vegetation En uzak bitki örtüsü olmayan 
alan 

X7 area of pavement Alanda kaldırım 

X8 area of building Alanda bina 

X9 area of vehicle Alanda araç 

X10 area of humans Alanda insanlar 

X11 area of smoke Alanda duman 

X14 area of wildflowers in foreground Alanda ön plandaki kır çiçekleri 

X15 area of utilities Alanda kamu hizmetleri 

X16 area of boats Alanda tekneler 

X17 area of deadforegroundvegetation Alanda ön plandaki vejatasyon 

X19 area of wildlife Alanda ön plandaki doğal bitki 
örtüsü 

X30 openlandscapes =X2 +X4 +(2 × (X3 
+X6)) 

Açık peyzaj  

X31 closedlandscapes =X2 +X4 +(2 × (X1 
+X17))    

Kapalı peyzaj 

V32 openness = V30 − V31     Açıklık 

V34 mystery = V30 × V1 × V7/1140    Gizem 

V52 noosphericness = V7 + V8 + V9 + V15 
+ V16     

Noosferiklik 

 

3. SONUÇ 

Günümüzde bilimsel araştırmalarla peyzajın çevre kalitesinin ölçülmesi ve değerlendirmek için yöntemler 

aranmak ve var olan yöntemler geliştirilmeye çalışılmaktadır. Çevre kalitesinin değerlendirilebilmesi için Görsel 

kaliteyi tahmin etmeye yönelik ilk girişimler öncelikle sanatsal kompozisyonun normatif değerlerine odaklanmıştı. 

O zamanlar, bazı akademisyenler çok fazla ilerleme kaydetmekten bıkmışlardı, bazı yeni araştırmacılar konu 

alanına girdiler ve daha az estetik, daha ekolojik, kültürel, ekonomik ve daha az estetik olan diğer değişkenlerin 

önemini keşfetmeye başladılar. Burley (1997) gibi işlevseldir. Peyzajın çevre kalitesini ölçmek ve sonrasında 

değerlendirmek için nicel yöntemler aradılar. Yapılan araştırmalarda çevresel kalitenin analizinde istatistiksel 

yöntemlerinin kullanıldığını göstermektedir.  Frekans, oran (%), korelasyon analizi, ki-kare analizi, regresyon 

analizi ve aritmetik ortalama gibi analizlerin kullanıldığı görülmektedir. Araştırmamızda, çevre kalitesi endeksi, 

farklı alan kullanımlarındaki (kentsel, kırsal, endüstri alanı vb.), bitki örtüsü, su alanı, boş alanlar, kaldırım-bina-

araç, kirlilik, doğal, kamu alanları vb. kullanılarak değerlendirilmiştir. Peyzaj için çevre ve görsel kalite 

analizlerinin yönetimi ve değerlendirmesi gerekmektedir. Peyzaj planlama kararlarına peyzajın çevresel ve görsel 

estetik yapısının dahil edilmesi mümkün olabilecektir. 

4. TARTIŞMA 

Araştırmamızda kullandığımız bu yöntem ile Çevre kalitesi indeksi ve çevre sağlığı indeksi  değerleri sayısal 

olarak çıkmaktadır. Değerlendirme tamamen pratikte uygulanabilecek şekilde hazırlanmıştır. Farklı alan 
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kullanımlarına kolayca uygulanabilir ve daha çok çabuk sonuç elde edilmektedir. Çevre kalitesinin ve görsel 

kalitenin değerlerinin planlamada kullanılması daha iyi planlama yapılmasına yol açmaktadır.  
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Özet 

Türkiye, çeşitli yerlerin ve etkinliklerin iş, seyahat, sağlık ve tedaviler, aile ziyareti, hatta eğitim gibi çeşitli 

amaçlarla ziyaret etmek için yabancı turistleri çeken bir ülkedir. Son zamanlarda azalan turizm faaliyetlerinden 

dolayı, yabancı turistlerin duyguları hakkındaki bilgiler, dijital turizm stratejisinin bir parçası olarak, turizm yol 

haritasının oluşturulmasında faydalı olacaktır. Bu çalışma Twitter aracılığıyla veri madenciliği yaklaşımını 

kullanarak Türkiye’ye gelen yabancı turistlerin duygularının bir analizini sunmaktadır. Amaç,  turizm endüstrisini 

geliştirmek ve gelen yabancı turistlerin duyguları ve gerçek amaçları hakkında bilgi edinmektir. Araştırma 

prosedürü başlangıçta bir ziyaret amacını sınıflandırmış ve sonuç olumlu, olumsuz ve tarafsız olmuştur. Bu tür 

veriler, duygu kelimelerini elde etmek için ön işlemlerden geçirilmiştir. En iyi analiz tekniğini öğrenmek için 

makine öğrenmesi algoritmalarının doğruluğu karşılaştırılmıştır. Bunlar ; (i) Karar Ağacı, (ii) Naïve Bayes, (iii) 

ve Destek Vektör Makinesi (SVM) .Veri madenciliği aracı olarakta Rapid Miner Studio kullanılarak karşılaştırma 

yapılmıştır. Yabancı turistlerin seyahat kategorisindeki duygularını analiz etmek için en iyi teknik seçilmiştir. Bu 

turistik faaliyetlerin duygularının sınıflandırılması, pozitif, negatif ve nötr olarak ayrılmıştır. Sonuca göre, olumsuz 

duygulara sahip aktivitenin turizm sektöründeki teşviğini arttırmak için hızlandırılması önerilmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Duygu analizi, makine öğrenmesi, veri madenciliği 

 

1. GİRİŞ 

Son yıllarda duygu analizi ile ilgili birçok çalışma bildirilmiştir. (Shweta Rana ve diğ.,2016) RapidMiner 

tarafından duyarlılığın doğruluğunu karşılaştırmak için Destek Vektör Makinesi (SVM) ve Naïve Bayes 

yaklaşımlarını kullanarak dört film türü; aksiyon, macera, tiyatro ve romantik film eleştirmenleri üzerinde 

çalışmışlardır. (Akshi Kumar ve Ritu Rani,2016)duygu analizini gerçekleştirmek için kendilerine uyarlanabilir bir 

yaklaşımla Probabilistic Sinir Ağı (PNN) önermişlerdir. İki tip PNN de, PNNC ve PNNS olarak tanıtıldı. 

PNNC'nin doğruluğu% 95 iken, PNNS% 92'dir ve bu da PNNC'nin PNNS'den daha iyi bir performansa sahip 

olduğunu göstermektedir. (Ankur Goel ve diğ.,2016), yüksek hızlı bir eğitim süreci için Sentiment140'ı kullanarak 

Naive Bayes'i uyguladılar ve ayrıca tweetlerin sınıflandırılmasının doğruluğunu artırmak için% 58.4'lük bir 

doğrulukla sonuçlanan SentiWordNet'i kullandılar. (Pierre Ficamos ve diğ.,2016)Naïve Bayes kullanarak 

duyarlılık analizi için Weibo'nun verilerini aldılar ve unigram ve bigram özelliklerini ayıklamak için özellikle 

Konuşma Bölümü (POS) etiketlerine güvenmeyi önerdiler. Düşünce analizinin çeşitli uygulamalarda ve amaçlarla 

gerçekleştirilebileceği düşünülmektedir, duyarlılık analiz örneklerine ek olarak, RapidMiner ,makine öğrenimi, 

derin öğrenme, metin madenciliği ve tahmine dayalı analitik için entegre bir ortam sunan avantajlı bir veri bilimi 

yazılımı olarak kabul edilmiştir.  

Bu çalışma özellikle Türkiye’ye gelen yabancı turistlerin duygu analizi sunuyor. Hedef, Türkiye’nin turizm 

endüstrisini geliştirmek için ziyaretlerin gerçek amaçlarını ve yabancı turistlerin duygularını keşfetmektir. Veri 

setleri RapidMiner Studio Version 7.4 kullanılarak Twitter'dan alındı. Araştırma prosedürü başlangıçta bir ziyaret 

amacını sınıflandıracak ve sonuç olarak olumlu, olumsuz ve tarafsız olabilecek duygu hakkında bilgi edinmek için 

seyahat etmeyi vurgulayacaktır. 

Araştırma metodolojisi, RapidMiner Studio versiyonunu kullanarak duygu veri alımının akıllı bir 

yaklaşımıdır.İngilizce dilinde 6000 tweet rastgele alındı ve görüşlerini Türkiye/Antalya bildiren yabancı 

turistlerden özetlendi.  

Duygu analizi için Karar Ağacı, Naïve Bayes, ve Destek Vektör Makinesi (SVM) içeren üç makine öğrenme 

tekniği kullanıldı. Ek olarak, en iyi analiz tekniğini elde etmek için dört makine öğrenme tekniğinin doğruluğu 
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karşılaştırılmıştır. Yabancı turistlerin ziyaret amaçlarının, duygu analizinin sonuçlarda beş ana işlemi, yani veri 

toplama, metin analizi ve madenciliği ve sınıflandırmasını gerçekleştirdiği tweetlerden sınıflandırılmasını tasvir 

etmektedir. Özellikle, seyahat, iş, (iii) aile ziyareti, eğitim ve sağlık ve tedaviler dahil olmak üzere beş özel amaç 

sınıflandırılmıştır. 

2. MATERYAL VE METOD 

Veri setindeki mesajlar 3 şekilde olumlu, olumsuz ve nötr ya da daha fazla kategori altında (çok iyi, iyi, nötr, kötü, 

çok kötü vb.) olmak üzerede sınıflandırılabileceği gibi duygu analizi, bu mesajların alt kategorileri temsil eden 

doküman sınıflandırma işlemi olarak tanımlanabilir.Bu nedenle çalışmamızda, Türkiye’ye gelen yabancı 

turistlerin Twitter üzerinde doküman sınıflandırma yöntemleri uygulanmıştır. 

 

2.1 Veri Ön İşleme 

Dizgi Parçalama : Bir dizideki kelimeler, anahtar kelimeler, deyimler, semboller ve diğer öğeler gibi parçalara 

ayırma işlemidir. Tokenlar bireysel kelimeler, cümleler veya hatta bütün cümleler olabilir. Bu süreçte noktalama 

işaretleri gibi bazı karakterler atılır ve tokenlar ayrıştırma ve metin madenciliği gibi farklı işlemler için girdi olarak 

alınır. 

Durak Kelimeleri Çıkarma: Durak kelimeler, metin madenciliğinde herhangi bir durumda gerekli olmayan ,tek 

başına anlam ifade etmeyen nesnelerdir. Bu yüzden, analizlerin doğruluğunu arttırmak için bu kelimeleri göz ardı 

ediyoruz. Farklı ülkelere ,dillere ait durak kelimeler mevcuttur. Standart bir durum söz konusu değildir. 

POS etiketleme: Konuşulan kısımlardan birine verilen kelimeye atanma işlemi, konuşma etiketlerinin parçaları 

olarak adlandırılır. Genellikle POS etiketleme olarak adlandırılır. Konuşmanın bölümleri genellikle isimler, fiiller, 

zarflar, sıfatlar, zamirler, bağlaçlar ve alt kategorileri içerir. Konuşma tagger veya POS tagger parçaları bu işi 

yapan bir programdır. 

Terim Ağırlıklandırma: TF-IDF, bir terimin frekansını (TF) ve ayrıca ters belge frekansını (IDF) ağırlayan bir bilgi 

alma tekniğidir. Her kelime veya terimin kendi TF ve IDF puanı vardır. Bir terimin TF ve IDF ürün puanları, bu 

terimin TF * IDF ağırlığına atıfta bulunur. Bir kelimenin TF'si bir kelimenin frekansıdır. 

Öznitelik Seçme : Veri setini en iyi temsil eden özniteliklerin seçilmesidir. Veri setindeki ayırt edici özellik 

seçilmesi işlemidir. 

2.2 Sınıflandırma 

Doğruluk RapidMiner Studio Version 7.4 kullanılarak analiz edildi. Tablo 3, her bir tekniğin öngörülerini doğru 

nötr, gerçek negatif ve doğru pozitif anlamında özetlemektedir. Gezinme tipinin 7.193 tweetine göre düşünülebilir, 

Naïve Bayes gerçek pozitif tahmin için en yüksek 800 değerini sağlar. Gerçek pozitif için, 1.046 sayısı eşit olarak 

Karar Ağacı ve SVM tarafından tahmin edildi. 

Tablo 1. Duygu Sınıfları Tahminleri 
Predictions  True Neu. True Pos. True Neg. 

 Neu. 3211 816 194 

(i) Decision Tree Pos. 35 562 6 

 Neg. 2 4 1046 

 Neu. 1800 76 10 

(ii) Naïve Bayes Pos. 738 800 31 

 Neg. 1512 716 1205 

 Neu. 3948 1020 174 

(iii) Support 
Vector Machine Pos. 197 756 26 

 Neg. 5 6 1046 
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Her bir teknik için duygu sınıflandırma doğruluğunun karşılaştırmasını belirtilmektedir. En yüksek doğruluk 

değeri %79.82 ile SVM , %75 ile karar ağacı ve %58 ile de Naive Bayes şeklindedir. Tahmin sonuçlarına 

dayanarak, yabancı turistlerin seyahat kategorisindeki duygularını analiz etmek için SVM tekniği seçilmiştir. 

3. SONUÇ  

Bu yazıda, 2017 yılında Twitter'dan 6000 veri kümesine dayanarak Türkiye’ye gelen yabancı turistlerin duyarlılığı 

hakkında bir analiz sunuldu. Ziyaretlerin amaçları, başlangıçta Antalya’yı ziyaret eden turistlerin nedeni beş 

kategoriye ayrıldı: (i) Seyahat, (ii) İş, (iii) Aile Ziyareti, (iv) Eğitim ve (v) Sağlık ve Tedaviler. Sonuçlar, seyahat 

amacının en yüksek% 71,93 oranına sahip olduğunu, ardından da iş ve aile ziyareti yaptığını ortaya koydu. Karar 

ağacı, Naïve Bayes ve SVM duyarlılık analiz yaklaşımlarının doğruluğu sırasıyla % 75,% 58 ve % 79.82'dir. 

Yabancı turistlerin seyahat kategorisindeki duygularını analiz etmek için SVM tekniği seçilmiştir. Bu turistik 

faaliyetlerin duygularının sınıflandırılması, sırasıyla, +1, -1 ve 0 puanıyla temsil edilen pozitif, negatif ve nötr 

olarak ayrılmıştır. Ve bakıldığında Türkiye’ye gelen turistlerin en çok Seyahat en az Sağlık ve Tedaviler için 

geldikleri anlaşılmıştır. Sağlık ve tedavi yönündeki olumlu gelişmelerle bu sebeple gelmelerini arttırabilir daha 

çok turisti ülkemize çekebiliriz 

4. TARTIŞMA 

Bu çalışmada kullanılan sınıflandırma metodları dışında ,farklı sınıflandırma algoritmaları ile daha iyi sonuçlar 

alınabilir mi bakılabilir. Bir sonraki süreçte kullanılmayan metodlar ile işlemler tamamlanıp doğruluk oranlarını 

arttırmak için ekstra özellikler eklenebilir. 
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Abstract 

In this study, Zinc Oxide (ZnO) nanopowder, which has attracted attention due to its applications in dye sensitive 

solar cells, has been used as electrode in DSSC. ZnO nanopowder was produced by hydrothermal synthesis 

method. Polyvinylpyrrolidinone (PVP) was used as the surfactant in the production of ZnO nanostructures and 

sodium hydroxide (NaOH) was used as the reactant. In order to determine morphological features of synthesized 

ZnO nanopowder, Scanning Electron Microscopy (SEM), Tranmisssion Electron Microscopy (TEM) and X-ray 

diffraction method were used. For dye-sensitive solar cell production, firstly TiCl4 thin film was coated on fluorine 

doped tin oxide (FTO) glass and then ZnO nanopowder was coated by a doctor blade method on the TiCl4 layer. 

ZnO film was immersed both at room temperature and after heated at 80oC on the heat plate. These ZnO films 

were kept in a ruthenium-based dye solution for 16 hours to allow dye absorption. I-V measurements of the 

produced DSSCs were studied by using a standard solar simulator of 1 Sun intensity with AM 1.5 filter. The effect 

of electrode dipping temperature on different parameters such as open circuit voltage, short circuit current, filling 

factor, and power conversion efficiency of ZnO-DSSCs were analysed.  

 

Keywords: ZnO, nanostructure, dye sensitized solar cell. 

1. INTRODUCTION 

In parallel with the development of science and technology, solar cells, one of the most important 

applications of electronic materials, will be widely used in the following years with their transparency, being able 

to be covered on large surfaces, low cost and easy to produce. Dye sensitized solar cells (DSSC) are low-cost 

photovoltaic systems in the class of thin-film solar cells. DSSC, also known as Graetzel cells, was first discovered 

in 1988 by M. Graetzel and Brian O'Regan [1] in UC Berkley and subsequently developed by the same individuals 

in 1991 at the École Polytechnique Fédéralede in Lausanne (EPFL). In order to ensure the high efficiency of the 

solar cell, the bandwidth of the semiconductor material, which provides transparency in the visible region, must 

be high. Many semiconductors such as ZnO [2], TiO2 [3], SnO2 [4], CdS [5] can be used as semiconductor in DSSC 

fabrication. The major advantages of such batteries are that they are not sensitive to heat and other environmental 

conditions when they are stationary over time. Although the loss of power is time-dependent, the behavior of the 

electrolyte under extreme conditions is not yet known. The preparation of the electrolyte must be carefully 

considered in order for such batteries to enter the market successfully. ZnO nanostructures such as nanorods, 

nanowires and nanoflowers become a promising candidate for the electrode. 

  The ZnO semiconductor compound is the II-VI group compound, which is a direct-band-gap and n-type 

semiconductor material with a wide range of forbidden energy gap (Eg = 3.1-3.4 eV) at room temperature. ZnO is 

used at low cost and is especially used in DSSC and hybrid (polymer-inorganic nanostructured) solar cell 

applications. Although it is frequently used in the construction of TiO2-DSSC, it is thought that ZnO will replace 

TiO2 due to high electron mobility. However, the DSSC efficiency from ZnO is lower than the DSSC efficiency 

from TiO2.  

 ZnO nanopowders used in DSSCs are obtained by various methods such as electron beam evaporation [6], 

sputtering [7], hydrothermal [8], electrochemical deposition [9] and sol-gel [10] in the literature. Among these 

methods, the hydrothermal method is the simplest and the best methods to grow the seed layer and one-dimensional 

ZnO nanostructures.  

 In the present investigation, ZnO nanopowder has been synthesized by hydrothermal technique. Thus 

prepared ZnO nanopowders were characterized by XRD, SEM and TEM. ZnO-DSSC fabrication was performed 
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using these powders. The effect of the temperature of the ZnO electrode immersed in the dye solution on the ZnO-

DSSC performance was investigated. 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

The ZnO nanopowders were deposited by the hydrothermal method. Zinc nitrate hexahydrate 

(Zn(NO3)2.6H2O, Sigma-Aldrich) and Sodium hydroxide (NaOH, Sigma-Aldrich) were used as initial materials 

for the ZnO nanopowders. To obtain a homogeneous solution, these were dissolved in water by mixing the 

appropriate stoichiometric ratios of initial materials in 10 minutes. Then 1g polyvinyl pyrolidone (PVP) (C6H9NO, 

Sigma-Aldrich) and 0.25M NaOH were added and stirred for 30 minutes. Then, the solution was placed to 100 

mL capacity of Teflon coated stainless steel autoclaves. The Teflon-lined stainless steel autoclaves was heated at 

140oC for 12 h. Subsequently, the autoclave were cooled to room temperature. The resulting white precipitates 

were collected by filtration and washed with deionized water and ethanol. The final products were dried in an oven 

at 60 °C.  

Fluorine-doped tin oxide (FTO) substates were firstly cleaned in ultrasonic bath of acetone solution for 15 

min and then rinsed with distilled water. And then, the substrates were dried at nitrogen ambiant. The paste was 

prepared by mixing the ZnO nanopowder, Triton-X 100 and acetyl acetone. The resulting pastes were spread onto 

the FTO glass by doctor-blade method. The ZnO film was annealed for 2 h at 450◦C in air and then cooled. Then 

the ZnO-DSSCs were prepared by squeezing the paste onto the FTO substrates using plastic tapes. And then, the 

ZnO films (at room temperature and 80oC) were immersed into a 0.5 mM N719 ((cis-diisothiocyanato-bis(2,2’-

bipyridyl-4,4’-dicarboxylato) ruthenium(II) bis(tetrabutylammonium): ruthenizer 535 bis-TBA, Solaronix)) for 16 

hours. Finally, the dye loaded ZnO films were assembled with the prepared Pt counter electrodes to form a 

sandwich-type DSSCs using a sealing plastic.  

X-ray diffraction (XRD, Rigaku SMARTLAB) was used to analyze the phase. The surface morphology 

of ZnO nanopowders was examined using field emission scanning electron microscopy and transmission electron 

microscopy (SEM and TEM, TESCAN MAIA3). The current–voltage (I–V) characteristics of the DSSCs were 

recorded by a solar cell measurement system (Keithley 4200 SCS). 

 

3. RESULTS  

XRD pattern of ZnO nanopowder is shown in Fig. 1. Fig. 1 confirmed that the XRD diffraction peaks are 

well matched with the typical hexagonal wurtzite phase of ZnO crystals with space group P63mc (JCPDS: 36–

1451). The diffraction planes (100), (002), (101) (102), (110) (103) and (112) are in good consent with JCPDS 

card no. 36-1451 and belong to hexagonal wurtzite structure. The preferential growth orientation of the ZnO 

nanopowder was determined using a texture coefficient TC(hkl) [11]. Texture coefficient values of ZnO 

nanopowder are calculated for the three most intensity peaks. The TC(100), TC(002) and TC(101) value are found 

to be 0.85, 1.22 and 1.03, respectively. It is seen that the highest TC value belongs to (002) plane for this sample.  
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Figure 54. XRD Pattern of ZnO Nanopowder 

 

The morphology of the ZnO film has been studied using field emission electron microscopy (FESEM) and 

transmission electron microscopy (TEM). The SEM and TEM images of the ZnO powders have been shown in Fig. 2 and Fig 

3, respectively.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2. SEM Images of ZnO Nanopowder at different magnifications. 

 

It is seen from the SEM image that the surface of the ZnO film is formed in a leafy structure. From the 

TEM photographs, the dimensions of these nanoleaf structures were found to be approximately 200nm. 
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Figure 3. TEM Images of ZnO Nanopowder 

 

 

The current density-voltage (J-V) graphs obtained for ZnO-DSSCs are shown in Fig. 4-5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4. J-V Graph of ZnO-DSSC (electrode dipping temperature: at room temperature) 
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Figure 5. J-V Graph of ZnO-DSSC (electrode dipping temperature: 80oC) 

 

4. DISCUSSION 

The overall efficiency (n%) of the photovoltaic cell is calculated from the short circuit current (Isc), the 

open-circuit photovoltage (Voc), the fill factor of the cell (FF) and the intensity of the incident light (Pin=1000 

W/m2) [12] 

 

𝑛% =
𝐹𝐹𝑥𝑉𝑜𝑐𝑥𝐼𝑠𝑐

𝑃𝑖𝑛
𝑥100    (1) 

 
The open circuit voltage (Voc), short circuit current density (Isc), and conversion efficiency (n%) are 

estimated using Equation (1) for ZnO-DSCC and given in Fig. 5 and Fig. 6. n% value of ZnO-DSSC immersed at 

80oC is higher than the other ZnO-DSSC. These efficiency of ZnO-DSSC results from improved light collection 

efficiency and less electron recombination. 

5. CONCLUSION 

The ZnO nanopowders have been synthesized by the hydrothermal method and used as photoanode for 

the efficient DSSCs. The synthesized ZnO nanopowder possessed high crystalline wurtzite structures grown in the 

(002) direction. The SEM images confirm that the ZnO nanopowder consist of 200nm nanoleaf. The effect of the 

temperature of the electrode immersed in the dye solution on the ZnO-DSSC performance was investigated. The 

maximum n% value was obtained for DSSC formed by using ZnO immersed at at 80oC. 
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 Ticari Değeri Yüksek Transfeksiyon Tampon Sistemlerinin Hazırlanması Ve Süreç Optimizasyonu  
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Özet 

Transfeksiyon, genel olarak ökaryotik hayvan hücrelerine çeşitli metodlarla yabancı nükleik asitlerin 

(DNA/RNA) aktarılması olarak tanımlanmaktadır.  Transfeksiyon yönteminin en önemli uygulama alanı 

rekombinant DNA teknolojisi ile hücre kültürü teknolojisinin ortak uygulama alanlarından olan rekombinant 

protein üretimidir. Elektroporasyon fiziksel bir transfeksiyon yöntemi olup, etkin ve yaygın kullanıma sahip 

yöntemlerin başında gelmektedir. Bu yöntem, hücrelerin geçici olarak elektrik akımına maruz bırakılarak 

hücre membranında porların açılması esasına dayanmaktadır. Söz konusu yöntemde, maliyeti yükselten 

parametrelerin başında elektroporasyon tamponu gelmektedir. Bu proje kapsamında maliyeti minimuma 

indirgemek için farklı kombinasyonlarda tampon sistemlerinin hazırlanaması ve tampon sistemlerinin gingival 

fibroblast hücreleri için optimizasyonu gerçekleştirilmiştir.  

Anahtar Kelimeler: Transfeksiyon, Elektroporasyon, Transfeksiyon tamponu HEPES, PBS, Gingival 

fibroblast hücreleri 

1. GİRİŞ 

TRANSFEKSİYON 

Transfeksiyon, genel olarak ökaryotik hayvan hücrelerine çeşitli kimyasal, biyolojik veya fiziksel metodlarla 

yabancı nükleik asitlerin (DNA/RNA) aktarılması olarak tanımlanmaktadır. 

Transfeksiyonun temel uygulama alanları; 

• Rekombinant protein üretmek 

• Gen regülasyon ve fonksiyonlarını çalışmak 

• Gen ürünlerinin biyokimyasal karakterizasyonunu ve mutasyonel analizini yapmak 

• Hücrenin yaşam döngüsü ve sağlığı üzerine gen ekspresyonunun etkilerini araştırmak 

Elektroporasyon 

Elektroporasyon DNA’yı hücre içine sokmak için sıkça kullanılan fiziksel araç elektrik alanıdır. 

Elektroporasyon olarak bilinen bu teknik, hücre membranını elektrik akımına maruz bırakarak geçici, bölgesel 

destabilizasyona sebep olur. Bu düzensizlik sırasında hücre membranı dış kaynaklı moleküllere geçirgen hale 

gelir. Hücre membranının geçirgenliğindeki bu geçici artışın elektrik alan tarafından indüklenen porların 

oluşumu sonucunda gerçekleştiğine inanılmaktadır1. 

Elektroporasyon Protokolünün Optimizasyon Parametreler 

Hücre boyutu: Hücre büyüklüğünde homojenlik ile birlikte iyi bir sonuç olasılığı artar ve tersine, hücre 

büyüklüğünde (örİ.n. Ehrlich asit hücreleri) çok büyük farklılaşmalara sahip hücre hatları için iyi sonuçlar elde 

etmek zordur. Aynı şekilde, hücre yönlendirme, küresel olmayan hücreler için önemlidir2. 

Sıcaklık: DNA transferi için membran geçirgenliğinin arttırıldığı sürede soğuk, hemen arkasından inkübatörde 

sıcak uygulaması daha etkilidir. Membranların yeniden kaplanmasının sıcaklığa bağlı olduğu ve düşük 

sıcaklıklarda yavaşça kapatılacağı gösterilmiştir (Kinosita & Tsong 1977b).  

Isı: Standart elektroporasyon koşulları kullanıldığında, ısının 1 ° C'den düşük olduğu gösterilmiştir (Bhatt ve 

diğerleri, 1990).  
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Atış sonrası manipülasyon: Hücreler permeabilize haldeyken savunmasızdır ve elektroporasyondan 15 

dakika sonra, pipetleme hücreleri hücre canlılığını arttırmadan önce yeniden kapanmaya olanak tanımak için 

beklemektedir (Gehl ve diğerleri 1998). 

Elektrotların bileşimi ve titreşim ortamı: Canlılığı arttırmak ve transfeksiyon etkinliğini arttırmak için DNA 

aktarımında düşük iletkenlik ortamının kullanılmasını savunmaktadır (Rols ve ark. 1994). Bu elektrolitin ani 

yüksek hücre içi düzeylerine neden olmaması için, elektroporasyon sırasında ortamda kalsiyuma dikkat etmek 

gerekir3. 

GİNGİVAL FİBROBLAST HÜCRELERİ 

Gingival bağ dokusu hücreler,  fibriller ve ara maddeden oluşur. Hücreler  %5, oranında yer alır bunun da 

%60’ı da fibroblastlardır. Diğerleri ise mast hücreleri, polimorfonükleer lökositler, makrofajlar, lenfositler ve 

plazma hücreleridir, %35’ini ara madde, %60-65’ini fibriller oluşturur. Ayrıca damar ve sinirler de vardır. Bağ 

dokusunun tip I ve tip III kollajeni lamina retikülaris içine girerek bu tabakanın mikrofibrilleri ve anchoring 

(çapa) fibrillerine bağlanırlarEpitel örtüsü, alttaki bağ dokusuna bazal lamina ve retiküler lamina olarak 

adlandırılan bu esnek ve hücresiz yapı ile bağlanır. 

2. MATERYAL VE METOD 

2.1. PLAZMİT SAFLAŞTIRMA  

Bu işlem basamağı, plazmit saflaştırma kit prosedürüne uygun olarak gerçekleştirilmiştir. 

         2.2. PBS TAMPONUNUN HAZIRLANMASI 

İçeriğe göre 50 mL DPBS hazırlandı:  

NaCl.......................................................0.4 gr 

KCl.........................................................0.0100 gr 

Na2HPO4 ...............................................0.085 gr 

K2HPO4..................................................0.0136 gr 

Otaklavlanmış su.....................................50 mL 

Hazırlanan  PBS’nin pH’ı, pH metre cihazı ile pH:7.0’ye ayarlandı. Şırınga ile 0.20 µm’lik filtreler yardımıyla 

filtreleme işlemi tamamlandı. +4 ℃’de saklanır. 

2.3. HEPES BUFFERED SUCROSE TAMPONUNUN HAZIRLANMASI 

İçeriğe göre 50 mL HEPES buffered sucrose hazırlandı: 

Sucrose...............................................5.4767 gr 

HEPES...............................................0.05206 gr 

Otaklavlanmış su.................................50 mL 

Hazırlanan  HEPES buffered sucrose pH’ı, pH metre cihazı ile pH:7.0’ye ayarlandı. Şırınga ile 0.20 µm’lik 

filtreler yardımıyla filtreleme işlemi tamamlandı. +4 ℃’de saklanır. 

2.4. GF ve CHO HÜCRELERİN ÇÖZDÜRÜLMESİ 

 Çözdürülecek hücreler için taze besiyeri ( %10 FBS) oda sıcaklığında hazır bulunduruldu. 

 Su banyosu  37 oC’ye ayarlandı. Su banyosunda hızla çözdürüldü. Çözdürülen hücre 

çözeltisinden 1 ml, 5 ml taze besiyeri içine eklenip süspanse edildi. 

 800 rpm’de 5 dk santrifüj edildi. Süpernatant çekilip uzaklaştırıldı.  

 Pellet üzerine 12 ml taze besiyeri eklenip süspansiyon haline gelene kadar pipetaj yapıldı ve hücre 

kültür flasklarına eklendi. Flasklar % 5 CO2’li inkübatöre  37oC ye kaldırıldı. 
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2.5. GF ve CHO HÜCRELERİN PASAJLANMASI 

 Hücreler düzenli olarak invert mikroskopta hücrenin morfolojisi ve sayısı yönünden incelendi. 

 %5 CO2’li inkübatörden çıkarılan hücre kültür flaskı biyolojik güvenlik kabinine alındı. 

 Gingival fibroblast hücreleri monolayer kültüre sahip olduğu için hücre kültür flaskındaki besi ortamı 

döküldü. DPBS ile hücrelerin olmadığı flask yüzeyinden yıkandı. 

 Hücreleri yüzeyden kaldırmak için EDTA-tripsin enzimi yüzeyi kaplayacak kadar eklendi. 37oC’de 

inkübasyona bırakıldı, ardından hücrelerin yüzeyden kalkıp kalkmadığını kontrol etmek için mikroskop ile 

bakıldı. 

 Hücreler yüzeyden kalktığında tripsin enzimini inaktive etmek için serumlu besi ortamı eklendi. 

 +4 oC’de 800 rpm’de santrifüj yaparak hücreleri çöktürüp süpernatant + tripsin enzimi uzaklaştırıldı.  

 Gingival fibroblast hücreleri, 12 mL (%10 FBS) taze besiyeri ile karıştırılarak 1 tane   T75’lik hücre 

kültür flasklarına eklendi. 

 İnvert mikroskop ile hücreler kontrol edildi. Hücre kültür flaskları üzerine pasaj sayısı ve tarih 

yazılarak, 37oC’de %5 CO2’li inkübatöre kaldırıldı. 

2.6.  GF ve CHO HÜCRELERİN CANLILIK KONTROLÜ VE HÜCRELERİN SAYIMI 

 Her pasaj işleminde hücrelerin canlılığı Tripan mavisi  ile kontrol edildi. Sayım için Neubauer lamı 

kullanıldı. 

 Boya almayan hücrelerin (canlı hücreler) mL’deki hücre sayısı hesaplandı. 

 Sayım sonucunda GF (Gingival Fibroblast) hücrelerinde 8.8x106 hücre/ ml, CHO (Chinese hamster 

ovary) hücrelerin de 7.1x105 hücre/ ml olduğu belirlendi. 

2.7. GF ve CHO HÜCRELERİNİN ELEKTROPORASYON AKIŞ ŞEMASI 

 

 

2.8. GF ve CHO HÜCRELERİNİN PBS İLE ELEKTROPORASYONU 

1) Orta ya da geç logaritmik fazdaki kültürden transfekte edilecek hücreleri toplanır. 

2) Hücre peleti,GF, 4.4x106cells/ml’lik konsantrasyonda CHO, 4.9x105 hücre/ ml’lik  konsantrasyonda 

olacak şekilde 4 mL PBS ile resüspanse edilir. 

Transfekte edilecek hücrelerin kültüre edilmesi

Hücrelerin tripsinle toplanarak sayılması

Elektroporasyon tamponunda hücreyi süspanse edilmesi

Elektroporasyonla ilgili hücrelerin transfekte edilmesi

Transfekte hücrelerin seçilmesi

Transfeksiyon etkinliğinin belirlenmesi

Nükleik asidin eklenmesi
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3) Hücre süspansiyonunun 400 µl’si elektroporasyon küvetine (BİO-RAD Gene Pulser) transfer edilerek  

buza gömülür. 

4) Kullanılacak elektroporasyon cihazının parametreleri belirlenerek kullanılacak program kurulur. 

Voltaj kullanılacak hücre hattına bağlıdır. GF  hücreleri için 160  V ’da CHO  hücreleri için 160  V ’da 

çalıştırıldı.  (Pulse lenght 15 ms , Number of pulses 1 , pulse interval(seo) 6 , cuvette (mm) 2) Hücreler 

elektropore edilmeden önce en az bir kez PBS içeren bir kör küveti kullanarak discharge işlemi gerçekleştirilir. 

5) Hücre içeren küvete 52 µl’lik bir hacme kadar 0.097 µg plasmid DNA ilave edilir. Pipetajla aşağı 

yukarı al-ver yaparak hücre ve DNA yavaşça karıştırılır. Hiç zaman kaybetmeksizin bir sonraki basamağa 

geçilir. UYARI!!! DNA ile hücrenin karıştırılması süresince süspansiyonda kesinlikle hava kabarcığı 

oluşmamalı. Derhal küvet elektroporatöre transfer edilir ve akım verildikten sonra değerler kaydedilir. Değer 

ölçümünden sonra küvet buz içine alınarak zaman kaybetmeksizin bir sonraki adıma geçilir. 

6) Transfekte edilen hücreler steril uçlu mikropipet kullanılarak T25’lik flasklara transfer edilir. Taze 

besi ortamı ile küvetin iç çeperleri yıkanarak elde edilen içerik flaska, ilave edilir. %5 CO2’li inkübatörde 

37ºC’de inküasyona bırakılır. 

7) Geçici ekspresyon için elektroporasyondan sonraki 0-24-48 saatlerde hücreler incelenir. 

 

Şekil 1. PBS tamponu kullanılarak yapılan transfeksiyon sonrası GF – CHO hücreleri görüntüleri 

Elektroporasyon işleminden 48 saat sonra tripan mavisi ile boyanarak yapılan sayımda: 

 

GF - PBS için: 9 ölü; 16 canlı hücre sayılmıştır. 

16𝑥2𝑥10000

3
=1.1.x105  h/ml canlı  ( 9/25x100=%36 ölü, %64 canlı )  

CHO- PBS için: 7 ölü- 7 canlı hücre  

7𝑥2𝑥10000

3
=4.7x104  h/ml canlı  (7/14x100=%50 ölü, %50 canlı) 

 

2.9.GF HÜCRELERİNİN HEPES İLE ELEKTROPORASYONU 

1) Orta ya da geç logaritmik fazdaki kültürden transfekte edilecek hücreleri toplanır. 

2) Hücre peleti, GF, 4.4x106cells/ml’lik konsantrasyonda CHO 7.1x105 hücre/ ml’lik  konsantrasyonda 

olacak şekilde 4 mL HEPES ile resüspanse edilir. 

3) Hücre süspansiyonunun 400 µl’si elektroporasyon küvetine (BİO-RAD Gene Pulser) transfer edilerek  

buza gömülür. 

4) Kullanılacak elektroporasyon cihazının parametreleri belirlenerek kullanılacak program kurulur. 

Voltaj kullanılacak hücre hattına bağlıdır. GF  hücreleri için 160  V ’da CHO  hücreleri için 160  V 

’da çalıştırıldı. (Pulse lenght 15 ms , Number of pulses 1 , pulse interval(seo) 6 , cuvette (mm) 2) 

Hücreler elektropore edilmeden önce en az bir kez HEPES içeren bir kör küveti kullanarak discharge 

işlemi gerçekleştirilir. 

5) Hücre içeren küvete 52 µl’lik bir hacme kadar 0.097 µg plasmid DNA ilave edilir. Pipetajla aşağı 

yukarı al ver yaparak hücre ve DNA yavaşça karıştırılır. Hiç zaman kaybetmeksizin bir sonraki 

basamağa geçilir. UYARI!!! DNA ile hücrenin karıştırılması süresince süspansiyonda kesinlikle hava 

kabarcığı oluşmamalı. Derhal küvet elektroporatöre transfer edilir ve akım verildikten sonra elde 
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edilen değer kaydedildi. Değer ölçümünden sonra küvet buz içine alınarak zaman kaybetmeksizin bir 

sonraki adıma geçildi. 

6) Transfekte edilen hücreler steril uçlu mikropipet kullanılarak T25’lik flasklara transfer edildi. Taze 

besi ortamı ile küvetin iç çeperleri yıkanarak elde edilen içerik flaska, ilave edildi. %5 CO2’li 

inkübatörde 37ºC’de inküasyona bırakıldı. 

7) Geçici ekspresyon için elektroporasyondan sonraki 0-24-48 saatlerde hücreler incelendi. 

 

Şekil 1. HEPES tamponu kullanılarak yapılan transfeksiyon sonrası GF – CHO hücre görüntüleri 

 

Transfeksiyondan 48 saat sonra triphan mavisi kullanılarak yapılan  sayımda; 

GF- HEPES için: 15 ölü; 50 canlı hücre  sayıldı. 

50𝑥2𝑥10000

3
=3.3x105  h/ml canlı  ( 15/65x100= %23 ölü, %77 canlı )        

CHO-HEPES için: 6 ölü-  33 canlı hücre  

33𝑥2𝑥10000

3
= 22x104 =2.2x105 h/ml canlı(6/39x100= %15.4 ölü, %84.6 canlı ) 

 

3.10.POLİMERAZ ZİNCİR REAKSİYONU VE AGAROZ JEL İLE GÖRÜNTÜLEME 

Tablo 3.10.a. PCR Bileşenleri 

PCR Bileşenleri 

 H2O  18.25 µl 

Pfu DNA Polimeraz 10x buffer  2,5 µl  (1x) 

dNTP mix (10mM each) 0.5 µl (200 µM each) 

Sence primer (5 µM )(Nhel- GFP) 1.5 µl (0.3 µM) 

Revers primer ( 5µM )(Apal- GFP) 1.5 µl (0.3 µM) 

Kalıp 0.5 µl (1-1, 2-2, 3-3, 4-4) 

Pfu 0.25 µl  

Toplam 25 µl  

 

 İlk olarak ependorfa hacmi en fazla olan 18.25µl su konuldu. 

 1.5  µl Nhel ve Apal primerleri eklendi. 

 2.5 µl Pfu DNA polimeraz 1x buffer, 0.5µl  kalıp DNA, 0.5 µl  dNTP mix, 0.25 µl  Pfu koyuldu 

 PCR’a koyularak; 
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  İlk döngü 4°C’de 10 dakika  

 95 °C 2 dakika denatürasyon yapıldı. 

  95 °C de 1 dakika denatürasyon, 

  62 °C 30 saniye anneling, 

  74 °C de 1 dakika primer uzaması yapıldıktan sonra bir döngü tamamlanmış oldu. 

 Bu döngü aynı şekilde 35 defa tekrarlandı. Son olarak 74 °C de 5 dakika durduktan sonra 4 

°C de bitirildi. 

Tablo 3.10.b. PCR Bileşenleri 

                                                PCR Bileşenleri 

 H2O  17.75 µl 

Pfu DNA Polimeraz 10x buffer  2,5 µl  (1x) 

dNTP mix (10mM each) 0.5 µl (200 µM each) 

Sence primer (5 µM )(Nhel- GFP) 1.5 µl (0.3 µM) 

Revers primer ( 5µM )(Apal- GFP) 1.5 µl (0.3 µM) 

Kalıp DNA 1 µl (1-1, 2-2, 3-3, 4-4) 

Pfu 0.25 µl  

Toplam 25 µl  

                  

 İlk olarak ependorfa hacmi en fazla olan 17.75 µl su koyuldu. 

 1.5  µl Nhel ve Apal primerleri eklendi. 

 2.5 µl Pfu DNA polimeraz 1x buffe, 1 µl  kalıp DNA, 0.5 µl  dNTP mix,  0.25 µl  Pfu koyuldu. 

 PCR’a koyularak;. 

 İlk döngü 4°C’de 10 dakika,  95 °C 2 dakika denatürasyon, 95 °C de 1 dakika denatürasyon, 

62 °C 30 saniye anneling, 74 °C de 1 dakika primer uzaması yapıldıktan sonra bir döngü 

tamamlanmış oldu. Bu döngü aynı şekilde 35 defa tekrarlandı. Son olarak 74 °C de 5 dakika 

durduktan sonra 4 °C de bitirildi.  

 %1’lik TAE Agaroz jel hazırlandı. Deney düzeneğine jel döküldü ve kuyucuklara örnekler 

yüklendi.  

 1. Kuyucğa Geneaid 1kb Marker DNA , 2. Kuyucuk  negatif kontrol , 3. Kuyucuk PBS 

tamponu , 4. Kuyucuk HEPES tamponu yüklenmiştir. 

                    

Şekil 3.15. Agaroz jel görüntüsü 

PBS HEPES Negatif kontrol 
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3. SONUÇ  

Elektroporasyon sisteminde denediğimiz tampon sistemlerinden her iki hücre hattı için (CHO-GF) HEPES 

Buffer Sucrose ve PBS tamponlarından, HEPES Buffer Sucrose da daha fazla canlı hücre elde edilerek faz 

çalışmalarına gidecek nitelikte biyoteknolojik bir ürün oluşturulabilmektedir. 

Elektroporasyon koşullarında (elektroporatörde voltaj 160V, lenght 15 ms, droop % 8 şeklinde ayarlandığında)  

GF ve CHO hücrelerinin pc DNA 3.1- GFP(1-10) vektörüne transfekte edildiği invert ışık mikroskobunda 

kamera ile görüntü alınarak, hücrelerimizin canlı oldukları saptanmışır. 48 saat sonra triphan mavisi 

kullanılarak yapılan sayımda GF hücreleri için HEPES tamponunda %23 ölü, %77 canlı hücre, PBS 

tamponunda ise %64 canlı %36 ölü hücre CHO hücreleri için HEPES tamponunda %15.4 ölü, %84.6 canlı 

hücre, PBS tamponunda ise %50 canlı %50 ölü hücre sayılmıştır. 

 

Görüntüleme işlemini gerçekleştirmek için ilk etapta PCR yapılarak ardından %1’ li TAE agaroz jelde tampon 

sistemlerinin çalıştığı hatta PBS  tamponunun HEPES tamponuna göre daha iyi sonuç verdiği  agaroz jel 

görüntüsü ile kanıtlanmıştır. pc DNA 3.1-GFP vektörünün ekspresyonu henüz belirlenememiştir. Fakat bu 

koşullarda bile çalışmamız amacına ulaşmıştır. 

 

4. TARTIŞMA 

Günümüzde transfeksiyon işleminde elektroporasyon tamponlarının maliyeti yüksek ve ulaşılabilirliği zor 

olduğu için rekombinant protein üretiminde sıkça kullanıldığından alternatif bir yöntem olarak yeni tamponlar 

geliştirerek maliyeti daha aza indirgemiş olduk. 

18 mL ‘si 1080TL civarında olan elektroporasyon tamponun yüksek maliyeti dolayısıyla farklı 

kombinasyonlarda alternatif tampon sistemi denenmiştir. Alternatif tampon sistemleri HEPES buffer sucrose 

ve PBS tamponudur.  

Çalışmamızda memeli hayvan hücrelerinin etkin olarak transfekte edilmesinde kullanılmak üzere farklı 

tampon sistemlerinin hazırlanması ve transfeksiyon sürecinin optimizasyonu gerçekleştirilmiştir. HEPES ve 

PBS tamponlarının  maliyeti düşürmesi ve yüksek verimliliği  özellikleri araştırılmıştır. 
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Kantitatif RT-PCR’da Kullanım Amaçlı Master Mix Geliştirilmesi ve Biyoteknolojik Ürün Olarak 

Kullanıma Sunulması 
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Özet 
RT-PCR, belirli bir hedef için mutlak bir kopya sayısının sağlanmasıyla, göreli niceleme ile karşılaştırıldığında 

avantaj sağlayan, araştırma ve teşhis için kullanılan güçlü bir araçtır. RT-PCR eş zamanlı olması, daha doğru 

sonuçlar vermesi ve rahat bir şekilde niceliksel hale dönüştürülmesi nedeniyle tanı amaçlı kullanılması 

yaygındır.  Nicel (kantitatif) PCR (qPCR), aynı anda, amplifiye etmek, tespit etmek ve nükleik asitlerin 

miktarını belirlemek için kullanılır. Bir PCR ana karışımı (master mix), numuneye özgü olmayan bir gerçek 

zamanlı PCR reaksiyonu için tüm bileşenleri içeren önceden karıştırılmış konsantre bir çözeltidir. Master mix, 

genellikle, PCR için optimize edilmiş bir tampon, termostabil bir DNA polimeraz, dNTP, MgCl2 ve tescilli 

katkı maddeleri içerir. Gerçek zamanlı PCR deneyleri için bir PCR master mix kullanmak, daha az pipetleme, 

kontaminasyonda azalma, daha az boru tüp varyasyonu ve daha tekrarlanabilir sonuçlarla daha hızlı kurulum 

sağlar. Önerilen proje, Pfu DNA polimeraz enziminin kantitatif RT-PCR (qRT-PCR) için non-spesifik boyalar 

ile optimizasyonunu içermektedir. Sonuç itibariyle, proje kantitatif eş zamanlı PCR için master mix 

oluşturulmasını içermektedir. 

Anahtar Kelimeler: RT-PCR, EvaGreen, SybrGreen, Pfu, Master Mix 

 

 

1. GİRİŞ 

DNA replikasyonu yani DNA’nın kendini eşlemesi, DNA ipliğinin kalıp olarak kullanılıp çoğaltılmasıdır. 

Prokaryot hücrelerde replikasyon, halkasal bakteri kromozomunda belirli bir noktadan başlar. Replikasyon 

orjini adı verilen bu noktadan başlayarak, DNA kendini tümüyle eşleyene kadar, iki yönde ve aynı hızda 

sentezlenir. Ökaryotlarda ise DNA replikasyonu bir çok bölgede başlar ve her iki yöne doğru komşu bölgeler 

birleşene kadar devam eder1. Polimeraz zincir reaksiyonu (PCR), DNA replikasyonunun taklit edilmesi olarak 

kısaca tanımlanır. Bu işlemin tüp içerisinde hızlı bir şekilde ard arda olarak tekrarlanmasıyla başlangıç DNA 

miktarının milyon kat artırılması söz konusudur. PCR’da yer alan bileşenler; amplifiye (çoğaltılacak) hedef 

DNA dizisini içeren kalıp DNA, amplifiye edilecek kalıp DNA’nın komplementeri olacak şekilde seçilmiş 

yaklaşık 20 bazlık sentetik kısa tek zincirli DNA molekülleri oligonükleotid primerler, termostabil karakterli 

Taq DNA polimeraz, enzimidir2. RT-PCR (qPCR), belirli bir hedef için mutlak bir kopya sayısının 

sağlanmasıyla, göreli niceleme ile karşılaştırıldığında avantaj sağlayan, araştırma ve teşhis için kullanılan 

güçlü bir araçtır. RT-PCR eş zamanlı olması, daha doğru sonuçlar vermesi ve rahat bir şekilde niceliksel hale 

dönüştürülmesi nedeniyle tanı amaçlı kullanılması yaygındır. Nicel (kantitatif) PCR (qPCR), aynı anda, 

amplifiye etmek, tespit etmek ve nükleik asitlerin miktarını belirlemek için kullanılır. Kantitatif PCR için 
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standartların güvenilirliği çok önemli bir konudur ve analiz için uygun hedef genlerin tanımlanması için çok 

çaba harcanmıştır3. Fakat, RT-PCR için kullanılan floresan boyaların pahalı olması ve kullanılan enzimlere 

optimizasyon gerektirmesi en büyük dezavantajı olmaktadır. Bu floresan boyaların kullanımında da farklılıklar 

mevcuttur. 

 

 

Şekil :1 PCR ve RT-PCR Karşılaştırma 

 

Bu boyalar ya bir DNA dizisine bağlı (probe (taqman, sunrise, scorpion vb.)) ya da reaksiyonla birlikte 

bağlanan (eva green, sybr green, cyto 83 vb.) olmaktadır. Problar diğer boya sistemine göre uygun fiyatlı 

olsalar da, ek spesifik dizilerin oluşturulması, her işlem için değişmesi ve sıcaklıktan çok etkilenmesi nedeni 

ile non-spesifik floresan boya sistemine göre dezavantajlıdır. Non-spesifik floresan boyalar ise forward ve 

reverse primerler dışında bir diziye ihtiyaç duymamakla birlikte PCR’daki her enzim sistemine göre ve 

kullanılan boyaya göre optimizasyonları yapılmalıdır. Popülerliğine rağmen, SYBR green, yüksek 

konsantrasyonda PCR'yi engelleme eğilimi ve spesifik DNA dizilerine tercihli olarak bağlanma eğilimi gibi 

çeşitli dezavantajlara sahiptir4. 

 

 

Şekil : 2 EvaGreen Boyasının DNA molekülüne Bağlanma Mekanizması 

 EvaGreen®, qPCR ve DNA erime eğrisi analizi, termofilik helikaz bağımlı amplifikasyonun (tHDA) gerçek 

zamanlı izlenmesi ve kılcal jel elektroforezi gibi boya birçok uygulamada kullanışlı hale getiren özelliklere 

sahip yeşil bir fluoresan nükleik asit boyadır. EvaGreen® boya termal ve hidrolitik olarak son derece dengelidir 

ve rutin kullanım sırasında kolaylık sağlar. Boyanın kendisi aslen floresan değil, dsDNA'ya bağlandığında 

RT-PCR    PCR 
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oldukça flüoresan hale gelir. EvaGreen® boyası, hücre zarlarına tamamen geçirimsiz olması nedeniyle non-

stütojenik ve sitotoksik olmayıp, hücrenin hızla girdiği ve güçlü bir mutasyon arttırıcı olduğu bilinen SYBR® 

Green I'e mükemmel bir alternatif teşkil eder . EvaGreen® boyasının benzersiz özellikleri, niceliksel gerçek 

zamanlı PCR (qPCR) uygulamalarında özellikle kullanışlı hale getirmiştir. EvaGreen® boyası, yaygın olarak 

kullanılan SYBR® Green I ile karşılaştırıldığında, PCR'a karşı daha az inhibitördür ve spesifik olmayan 

amplifikasyona neden olma olasılığı daha düşüktür. Sonuç olarak, EvaGreen® boyası, damla sayısal PCR, 

gerçek zamanlı PCR ve erime eğrisi analizi için yüksek çözünürlüklü bir sinyal üreten SYBR® Green I'den 

daha yüksek bir boya konsantrasyonunda kullanılabilir. EvaGreen® Dye, qPCR kullanımı için özel olarak 

formüle edilmiştir5. 

 

 

Şekil : 3 RT-PCR’da Floresan Defekt Methodları 

 

Pfu DNA polimeraz enzimi çalışılan herhangi bir termostabil DNA polimerazın en düşük hata oranını sergiler. 

Bir amplifikasyon ürününün basit tespitinin veya ürünün boyutunun tahmininin önemli olduğu rutin PCR için, 

Taq DNA polimeraz seçilecek en iyi enzimdir. Bununla birlikte, amplifiye edilmiş ürün mutajenez 

çalışmalarında klonlanacak, ifade edilecek veya kullanılacak olduğunda, Pfu DNA Polymerase’ın seçimi PCR 

için daha uygundur. Pfu DNA Polimerazının PCR'de kullanılabilirliği Taq DNA polimerazdan çarpıcı 

derecede daha iyi bir proofreading özelliğine sahip olduğundan dolayı kullanımı daha uygundur6. 
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Şekil : 4 Taqman Çalışma Prensibi 

 

2. MATERYAL VE METOD 

    Çalışma kapsamında RT-PCR Master Mix’lerinden KCl’ nin optimizasyonu için ; 

3 M’lık KCl stok çözeltisinden 40 mM, 80 mM, 120 mM, 160 mM, 200 mM olacak şekilde farklı 

konsantrasyonlarda KCl çözeltileri hazırlandı. 

 40mM KCl Tamponu için ; 

13 µl Kcl + 200 µl Tris + 100 µl NH4(SO4) + 20 µl MgSO4 = 333 µl çözelti hazırlandı. 

 80mM KCl Tamponu için ; 

26.6 µl KCl + 200 µl Tris + 100 µl NH4(SO4) + 20 µl MgSO4 = 346.6 µl 

 120mM KCl Tamponu İçin ; 

40 µl KCl + 200 µl Tris + 100 µl NH4(SO4) + 20 µl MgSO4 = 360 µl 

 160mM KCL Tamponu için ; 

53.3 µl KCl + 200 µl Tris + 100 µl NH4(SO4) + 20 µl MgSO4 = 373.3 µl 

 200mM KCl Tamponu için ; 

66.6 µl KCl + 200 µl Tris + 100 µl NH4(SO4) + 20 µl MgSO4 = 386.6 µl 

Çözeltileri hazırlandı ve ependorflara  koyuldu. Üzerlerine 100 µl triton X eklendi. Ve üzerlerine 1000 µl’ ye 

tamamlayacak şekilde su eklendi. RT-PCR tüplerine 40, 80, 120, 160 ve 200 mM olacak şekilde etiketleme 

yapıldı. Tüplerdeki etikete göre tampon çözeltiler tüplere koyuldu. Üzerlerine primerler, dNTP, Evaagreen, 

Pfu koyuldu. Tüp çeperlerinde çözelti kalmaması için spin yapıldı. RT-PCR cihazı açılarak program kurulumu 

yapıldı. Karışımımızın olduğu tüpler RT-PCR cihazına yerleştirildi. Ancak cihaza koyulurken sıralamasına 

dikkat edildi. Her konsantrasyon için farklı renkle işaretleme yapılarak cihaz çalıştıldı. 1 saat 52 dakika sonra 

döngü tamamlandı. En küçük CT değerini veren derişimi son optimize master mix değerimiz oldu. 
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PCR Master Mix’lerinden (NH4)2SO4’ ün optimizasyonu için ; 

1 M’ lık stok çözeltiden 10mM, 20mM, 40mM, 60mM, 80mM, 100mM olacak şekilde farklı 

konsantrasyonlarda çözeltiler hazırlandı. 

 10mM (NH4)2SO4 Tamponu için ; 

10 µl (NH4)2SO4 + 200 µl Tris + 80 µl KCl + 20 µl MgSO4 = 310 µl  

 20mM (NH4)2SO4 Tamponu için ; 

20 µl (NH4)2SO4 + 200 µl Tris + 80 µl KCl + 20 µl MgSO4 = 320 µl  

 40 mM (NH4)2SO4 Tamponu için ; 

40 µl (NH4)2SO4 + 200 µl Tris + 80 µl KCl + 20 µl MgSO4 = 340 µl 

 60mM (NH4)2SO4 Tamponu için ; 

60 µl (NH4)2SO4 +200 µl Tris + 80 µl KCl + 20 µl MgSO4 = 360 µl 

 80mM (NH4)2SO4 Tamponu için ; 

80 µl (NH4)2SO4 + 200 µl Tris + 80 µl KCl + 20 µl MgSO4 = 380 µl 

 100mM (NH4)2SO4 Tamponu için ; 

100 µl (NH4)2SO4 + 200 µl Tris + 80 µl KCl + 20 µl MgSO4 = 400 µl 

Çözeltileri hazırlandı ve ependorflara  koyuldu. Üzerlerine 100 µl triton X eklendi. Ve üzerlerine 1000 µl’ ye 

tamamlayacak şekilde su eklendi. RT-PCR tüplerine 10, 20, 40, 60, 80, 100 mM olacak şekilde etiketleme 

yapıldı. Tüplerdeki etikete göre tampon çözeltiler tüplere koyuldu. Üzerlerine primerler, dNTP, Evaagreen, 

Pfu koyuldu. Tüp çeperlerinde çözelti kalmaması için spin yapıldı. RT-PCR cihazı açılarak program kurulumu 

yapıldı. Karışımımızın olduğu tüpler RT-PCR cihazına yerleştirildi. Ancak cihaza koyulurken sıralamasına 

dikkat edildi. Her konsantrasyon için farklı renkle işaretleme yapılarak cihaz çalıştıldı. 1 saat 52 dakika sonra 

döngü tamamlandı. En küçük CT değerini veren derişimi son optimize master mix değerimiz oldu. 

PCR Master Mix’lerinden MgSO4’ün optimizasyonu için ; 

1 M’ lık stok çözeltiden 0.5mM, 1mM, 1.5mM, 2mM, 2.5mM, 3mM, 3.5mM, 4mM olacak şekilde farklı 

konsantrasyonlarda çözeltiler hazırlandı. 

 0.5mM MgSO4 Tamponu için ; 

0.5 µl MgSO4 + 200 µl Tris + 80 µl KCl + 80 µl (NH4)2SO4 = 360.5 µl 

 1mM MgSO4 Tamponu için ;  

1mM MgSO4 + 200 µl Tris + 80 µl KCl + 80 µl (NH4)2SO4 = 361 µl 

 1.5mM MgSO4 Tamponu için ; 

1.5 µl MgSO4 + 200 µl Tris + 80 µl KCl + 80 µl (NH4)2SO4 = 361.5 µl 

 2mM MgSO4 Tamponu için ; 

2 µl MgSO4 + 200 µl Tris + 80 µl KCl + 80 µl (NH4)2SO4 = 362 µl 

 2.5mM MgSO4 Tamponu için ; 

2.5 µl MgSO4 + 200 µl Tris + 80 µl KCl + 80 µl (NH4)2SO4 = 362.5 µl 

 3mM MgSO4 Tamponu için ; 

3 µl MgSO4 + 200 µl Tris + 80 µl KCl + 80 µl (NH4)2SO4 = 363 µl 
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 3.5mM MgSO4 Tamponu için ; 

3.5 µl MgSO4 + 200 µl Tris + 80 µl KCl + 80 µl (NH4)2SO4 = 363.5 µl 

 4mM MgSO4 Tamponu için ; 

4 µl MgSO4 + 200 µl Tris + 80 µl KCl + 80 µl (NH4)2SO4 = 364 µl 

Çözeltileri hazırlandı ve ependorflara  koyuldu. Üzerlerine 100 µl triton X eklendi. Ve üzerlerine 1000 µl’ ye 

tamamlayacak şekilde su eklendi. RT-PCR tüplerine 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 mM olacak şekilde etiketleme 

yapıldı. Tüplerdeki etikete göre tampon çözeltiler tüplere koyuldu. Üzerlerine primerler, dNTP, Evaagreen, 

Pfu koyuldu. Tüp çeperlerinde çözelti kalmaması için spin yapıldı. RT-PCR cihazı açılarak program kurulumu 

yapıldı. Karışımımızın olduğu tüpler RT-PCR cihazına yerleştirildi. Ancak cihaza koyulurken sıralamasına 

dikkat edildi. Her konsantrasyon için farklı renkle işaretleme yapılarak cihaz çalıştıldı. 1 saat 52 dakika sonra 

döngü tamamlandı. En küçük CT değerini veren derişimi son optimize master mix değerimiz oldu. 

PCR Master Mix’lerinden Evagreen’in optimizasyonu için ; 

KCl, MgSO4, (NH4)2SO4 ile yapılan optimizasyonlar sonucunda ulaşılan en uygun değerlerle son olarak 

Evagreen optimizasyonu yapıldı. 0.5x, 0.75x, 1x olacak şekilde hazır tamponumuza Evagreen eklendi. Ve 

üzerlerine primerler, dNTP, Pfu koyuldu. Tüp çeperlerinde çözelti kalmaması için spin yapıldı. RT-PCR cihazı 

açılarak program kurulumu yapıldı. Karışımımızın olduğu tüpler RT-PCR cihazına yerleştirildi. Ancak cihaza 

koyulurken sıralamasına dikkat edildi. Her konsantrasyon için farklı renkle işaretleme yapılarak cihaz 

çalıştıldı. 1 saat 52 dakika sonra döngü tamamlandı. En küçük CT değerini veren derişimi son optimize master 

mix değerimiz oldu. 

3. SONUÇ  

Yapılan çalışma sonucunda RT-PCR için olmazsa olmaz maddelerin farklı derişimlerinin denenmesiyle en iyi 

sonucu veren miktar belirlenerek optimizasyon işlemi başarıyla gerçekleştirildi ve optimum dozlar elde 

edilmiştir. Ayrıca çalışma kapsamında Taq DNA polimerazdan daha etkili bir enzim olan Pfu enziminin 

üniversitemiz Genetik ve Biyomühendislik Bölümünde yer alan Rekombinant Protein Üretim ve Araştırma 

Laboratuvarında üretiliyor olmasından dolayı çalışmanın maliyetinin daha da düşmesini sağlamıştır. Real 

Time PCR master mix, gen ekspresyon çalışmalarının üniversitemiz Genetik ve Biyomühendislik Bölümünde 

yer alan Rekombinant Protein Üretim ve Araştırma Laboratuvarı ile Hayvan Hücre Kültürü Laboratuvarında 

lisans ve lisans üstü eğitimlerine devam etmekte olan öğrenciler tarafından gerçekleştirilen rutin laboratuvar 

çalışmaları arasında yer almasına imkan sunacaktır. Böylece ülkemizde öncelikli alanlar arasında yer almakta 

olan biyoteknoloji alanında yetişmiş, AR-GE odaklı çalışma vasfı kazanmış insan kaynaklarının oluşturmasına 

katkı sağlayacak ve Pfu DNA polimeraz enzimi harici olarak verilmek koşulu ile 2x, 5x yada 10x master mix 

karışımlarımızın satışı da gerçekleşebilecektir. 

4. TARTIŞMA 

      Kantitatif real time PCR’ın optimizasyonu için değişkenler tris, potasyum klorür, amonyum 

sülfat, magnezyum sülfat, Pfu DNA polimeraz enzimi, dNTP, PCR enchancerlar ve non-spesifik 

floresan boya miktarlarıdır. Değişkenlerin fazla yada az miktarı reaksiyonu olumsuz etkileyeceğinden 
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dolayı miktarlarının optimize edilerek optimum düzeyleri belirlenecek ve böylece reaksiyondan 

maksimum verim sağlanmış olacktır. 
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Abstract 

Actinomycetes bacterial group has the one of the most populous population in microorganisms that extends 

very different and extensive habitats on earth. Actinomycetes and its members are the main character of the 

natural soil habitats. Specially, forest soils are eligible habitats for soil microorganisms, it contents organic-

inorganic materials, various organisms and their wastes. The main focus of this study was to isolation, 

characterization and identification of Actinomycetes strains that collected from forest soils in Çanakkale-

Gelibolu Turkey. After the soil collection main culture-dependent isolation methods were used with in special, 

modified medium and the pure colonies that typically resemble with Actinomycetes were taken.  The 

morpohological characterization of this colonies determined by using Gram-Staining methods. The selected 

pure cultures were identified using their 16S rRNA sequence. Most of them identified as Brevibacterium spp. 

It is the important and uncommon member of Actinomycetes group. The antibiotic resistance of these isolates 

were determined by Disc Diffusion Method against standard antibiotic discs; AmC-30 

(Amoxicilin+Clavulanic Acid 30/10 µg), SAM-20 (Ampicillin+Sulbactam 10/10 µg), IPM-10 (Imipenem 10 

µg) and TEC-30 (Teiocoplanin 30 µg). It showed the most sensible reaction to IPM-10 (Imipenem 10 µg). 

Microdilution (Minimum Inhibitory Concentration (MIC)) method was also used by using Chloramphenicol, 

Amoxicilin and Ampicillin standard antibiotics at 156.25, 78.125, 39.06, 19.53, 9.75 µg/mL concentrations.  

Brevibacterium is generally known with its chromium tolerance and reduction potential. Chromium exists in 

the soil by contamination in several forms that called carcinogen forms. The chromium tolerance of 

Brevibacterium was also tested at different concentrations in modified medium.  

Keywords:Actinomycetes, Soil microorganisms, Brevibacterium. 

1. INTRODUCTION 

Soil is a highly complex, heterogeneous, and nutrient-limited environment consisting of an organic matrix with 

liquid and gaseous pores possessing the highest microbial diversity on earth (Tyc et al., 2017) Molecular 

phylogenetic analyses reveal that the soil and rhizosphere can contain thousands of unique bacterial species 

per gram (Uroz et al., 2010).                Actinomycetes (Phylum: 

Actinobacteria) are well-known for their ability to produce a wealth of natural products with structural 

complexity and with diverse biological activities (Adegboye and Babalola, 2012). Actinomycetes bacterial 

group has the one of the most populous population in microorganisms that extends very different and extensive 

habitats on earth. Actinomycetes and its members are the main character of the natural soil habitats. Specially, 

forest soils are eligible habitats for soil microorganisms, it contents organic-inorganic materials, various 

organisms and their wastes. Actinomycetes are gram-positive, free-living, saprophytic bacteria, widely 

distributed in soil, water, and colonizing plants with filamentous structure (Teanpaisan et al., 2017). 

                               

 The main focus of this study was to isolation, characterization and identification of Actinomycetes strains that 

collected from forest soils in Çanakkale-Gelibolu Turkey. 
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2. MATERIALS AND METHODS 

1.Isolation and characterization of Actinomycetes 

The soil sample were collected from 6 to 10 cm depth from forest regions in Çanakkale-Gelibolu Turkey. After 

collection, soil samples were serially diluted up to 10-5 and 100 μl of each  inoculated to Actinomycetes  

isolation modified medium. The content of this medium was; dextrose (4g/L), yeast extract (4g/L), malt extract 

(10g/L), CaCO3 (2g/L) and agar (4g/L).  This culture-dependent isolation methods were continued until the 

pure colonies shown on the agar surface that typically resemble with Actinomycetes. The morphological 

characterization of this colonies determined by using Gram staining method.  

2. Molecular identification  

The selected pure cultures were identified using their 16S rRNA sequence. After, DNA isolation PCR 

amplification methods were used.  The 27F/1492R universal primers were used and 1450 base pairs of 16s 

rRNA were amplified by using PCR. Two primers 27 F (AGAGTTTGATCMTGGCTCAG) and1492R 

(TACGGYTACCTTGTTACGACTT) were used. Sequencing was performed by using EURX Gene Matrix 

Bacterial Genomic DNA Purification kit. The 16S rRNA gene sequence were compared to sequence in the 

public database using basic local alignment search tool (BLAST) on the national center for biotechnology 

information (NCBI) website (www.ncbi.nlm.nih.gov). Homology of the 16s rRNA sequence of isolate was 

analyzed by using BLAST program (Rintala et al., 2001; Singh et al., 2009).  

3. Determination the antimicrobial resistance of Actinomycetes  

The antibiotic resistance of  the Actinomycetes culture were determined by Disc Diffusion Method against 

standard antibiotic discs; AmC-30 (Amoxicilin+Clavulanic Acid 30/10 µg), SAM-20 (Ampicillin+Sulbactam 

10/10 µg), IPM-10 (Imipenem 10 µg) and TEC-30 (Teiocoplanin 30 µg). 100 μL of Actinomycetes culture 

inoculated to MHA (Mueller Hinton Agar) and the standard antibiotic discs were put on agar and incubated at 

37°C, 24 hours. After the incubation period the inhibition zones around the discs were measured. 

4. Determination the Minimum Inhibitory Concentration (MIC) 

The MIC’s were defined as the lowest concentrations necessary for the inhibition of growth. Different 6 

concentrations (156.25, 78.125, 39.062, 19.53, 9.75 4.87 µg/mL) of standart antibiotics Chloramphenicol, 

Amoxicilin and Ampicillin were used. Overnight microorganism culture were  adjusted to Mc Farland 0,5 

standard. 100 µL of each antibiotic concentrations and 100 µL of  microorganism cultures were inoculated to 

the well plates and incubated at 37°C, 24 hours. After incubation period wells were stained by 20 µL resazurin 

dye to observe the color difference between dead and living cells.  

5. Screening of the Chromium tolerance 

The potassium chromate (K2CrO₄ ) and chromium chloride (CrCl3) salts were used at 100, 75, 50, 25, 12.5 

mg/100mL concentrations. The chromium powders were added to PYE (peptone, yeast extract) and MHA 

(Mueller Hinton Agar) at propered concetrations by using Agar Dilution Method.  The 50 µL of Actinomycetes 

culture was inoculated to medium and incubated at 37°C, 96 hours. Micro Broth Dilution Method was also 

used at 25, 12.5 6.25, 3.125, 1.562 mg/100mL concentrations. 100 µL of  K2CrO₄  and CrCl3 was added to 

Brevibacterium sp. that adjusted to Mc Farland 0,5 and incubated at incubated at 37°C, 24 hours. Following 

the incubation period, 150 µL was taken form each concentration wells and inoculated to MHA and incubated 

at 37°C, 96 hours. After the incubation, colonies on plate were counted.  

3. RESULTS  

In the present study, 25 Actinomycetes strains were isolated from collected soil samples. Gram staining method 

was applied all of these isolates. Some of them are shown in figures below 1a,b,c.  
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Figure 1.a                               Figure 1.b                                   Figure 1.c.  

Actinomycetes isolates after Gram staining method.                       

                                                                                                                                                                      The 

selected pure cultures were identified using their 16S rRNA sequence by using BLAST. The results showed 

that, most of them identified as Brevibacterium spp.  It is the important and uncommon member of 

Actinomycetes group.  

The antibiotic resistance of these isolates were determined by using standard antibiotic discs; AmC-30 

(Amoxicilin+Clavulanic Acid 30/10 µg), SAM-20 (Ampicillin+Sulbactam 10/10 µg), IPM-10 (Imipenem 10 

µg), and TEC-30 (Teiocoplanin 30 µg). It showed the most sensible reaction to IPM-10 (Imipenem 10 µg). 

And the other values are shown in Table 1.     

 

Table 1. Antibacterial activity of Brevibacterium sp. isolates using  disc diffusion method. 

Standard antibiotic discs   Zone of growth inhibition of  Brevibacterium sp. (mm)  

AmC-30 19.00 + 1 

SAM-20 16,00 +  1 

IPM-10 20.0 

TEC-30 8 + 1 

 

The MIC values are showed that, 78.125   µg/mL for chloramphenicol, 4.87 µg/mL for amoxicilin and 

ampicillin. As these results (shown in Figure 2.), Brevibacterium sp. is more sensitive to amoxicilin and 

ampicillin than chloramphenicol. 

                                                       

                                             Figure 2. MIC results of  Brevibacterium sp.   

Chromium tolerance results by Agar Dilution; Chromium Chloride (CrCl3) at 50 mg/100mL, 150-160 and at 

25 mg/mL 200-300 colonies were counted. Potassium chromate (K₂ CrO₄ )  at 50 mg/mL 50-100 and    25 

mg/mL 100-150 colonies were counted. Additionally, results by Micro Broth Dilution; Chromium chloride 

(CrCl3) at 3.125mg/100mL, 1-2 and at 1.562 mg/100mL 18 colonies were counted. And for Potassium 

chromate (K₂ CrO₄ ) there were no results. The test will be repeated by using different concentrations. 

 

4. DISCUSSION 

Actinomycetes grow extensively in soils rich in organic matter. In this study, 25 Actinomycetes strains were 

isolated and most of them identified as Brevibacterium spp. with molecular identification method. The 

Brevibacterium spp. isolate was tested by some standard antibiotics with Disc Diffusion and Microbroth 

Dillution methods. The most effective antibiotics were teiocoplanin discs, pure amoxicillin, pure ampicillin 

and isolates showed the most resistant to imipenem discs and pure chloramphenicol.  Chromium is one of the 

poisonous polluting metals that founds in soils. Several studies have demonstrated Brevibacterium spp. has 
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chromium tolerance and chromium degradation abilities. Hence, chromium tolerance of isolates were tested 

by Agar Dilution method. It showed significant tolerance to potassium chromate (K2CrO₄ ) and chromium 

chloride (CrCl3) salts.  

5. CONCLUSION 

The search for novel microorganism species from soils, has gained momentum in recent years. Nature acts as 

a prominent reservoir for isolate the microorganisms that have various biological activities. In conclusion, the 

results from in vitro experiments the Brevibacterium spp. was isolated. In this study, many biological activities 

of this isolate have been tested and proved. The isolated novel bacterial strain was characterized by 

morphological, molecular, antimicrobial resistance and chromium tolerance features and activities. The current 

attempt for isolation and characterization of Brevibacterium from forest soils environs will be favorable for 

the identification and production of novel bioactive metabolites that have antimicrobial, antitumoral, 

antibiofilm and immunosuppressive features. 
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Abstract 

Since old times, bioactive metabolites of microorganisms especially soil microorganisms have studied and the 

results have provided that metabolites of soil microorganisms have significant benefits to science, medicine, 

agriculture and pharmaceutical industry. Actinomycetes is the largest bioactive metabolite producing group 

both antibacterial, antifungal and also a wide range of other compounds such as antibiofilm, anticancer, 

immunosuppressant, fungicides. Brevibacterium is the uncommon member of Actinomycetes genus. In this 

study, bioactive metabolites of Brevibacterium was produced in special mediums and extracted with EtOAc 

solution. Then the EtOAc solution was evaporated by using rota evaporator device. The collected crude extract 

after extraction was determined with its antibacterial, antifungal, antibiofilm and cytotoxic features. The 

antibacterial and antifungal effects of extract were determined by Microdilution (Minimum Inhibitory 

Concentration (MIC)) methods  against Escherichia coli ATCC 35218, Staphylococcus aureus ATCC 29213, 

Klebsiella pneumoniae ATCC 700603, Bacillus subtilis NRRL B478, Staphylococcus epidermidis ATCC 

14990, Streptococcus pyogenes ATCC 13615 and Candida albicans ATCC 90028 at different concentrations 

(2500, 1250, 625, 312, 156 µg/mL). As a result, 2500 µg/mL for bacteria species and 1250 µg/mL for fungi is 

the minimum inhibitory concentrations (MIC).  Antibiofilm effect of bioactive extract was determined against 

Staphylococcus aureus ATCC 29213, Staphylococcus epidermidis ATCC 14990, Candida albicans ATCC 

90028 at different concentrations.  And for the cytotoxicity determination Brine Shrimp method was used with 

same concentrations as in Microdilution method. And the results provided that bioactive extract of 

Brevibacterium is very effective against Artemia salina organisms. 

Keywords: Brevibacterium, Antibacterial, Antifungal, Cytotoxicty.  

1. INTRODUCTION 

Bacteria produce a vast array of secondary metabolites, which have diverse and important ecological functions. 

It has become increasingly clear that secondary metabolite production often is triggered by intra and 

interspecific interactions between soil bacteria. Soil bacteria produce a large amount of secondary metabolites 

which have many different physiochemical and biological properties (Tyc et al., 2017). Bioactive metabolites 

of microorganisms especially soil microorganisms have studied for many years and the results have provided 

that metabolites of soil microorganisms have significant benefits to science, medicine, agriculture and 

pharmaceutical industry.  Actinomycetes have also ability to synthesize antiviral (Sacramento et al., 2004), 

antibacterial, antifungal (Zarandi et al., 2009), antibiofilm, antitumoral (Hong et al., 2009), insecticidal 

(Pimentel-Elardo et al., 2010), antioxidants (Janardhan et al., 2014), anti-inflammatory (Renner et al., 1999), 

anti-biofouling (Xu et al., 2010), immunosuppressive (Mann, 2001), anti-parasite (Pimentel-Elardo et al., 

2010), plant growth promoting and herbicidal compounds (Sousa et al., 2008), enzyme inhibitors (Hong et al., 

2009) and industrially important enzymes. From the 22,500 biologically active compounds that have obtained 

from microbes, 45% are produced by Actinomycetes, 38% by fungi, and 17% by unicellular bacteria (Berdy, 

2005).  Brevibacterium are one of the soil microbial communities that uncommon members of Actinomycetes 

genus. Brevibacterium genus of Brevibacteriaceae family that is aerobic, non sporulating, gram positive rod to 

coccoid shaped and grows in saline environment. In this study, bioactive metabolites of Brevibacterium spp. 

were produced in special mediums and extracted. The collected crude extract after extraction was determined 

with its antibacterial, antifungal, antibiofilm and cytotoxic features. 
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2. MATERIALS AND METHODS 

1. Fermentation and extraction of bioactive metabolites from Brevibacterium 

 

The pure Brevibacterium spp. isolate was grown in the modified medium containing;  4 g/L of glucose, 10 g/L 

of malt extract,4 g/L of yeast extract, 1 g/L of K2HPO4, MgSO4, NaCl, 0.001 g/L of FeSO4 and 2 g/L of CaCO3.  

The prepared cultures were incubated 37°C, 7 days. After incubation period the broth was filtered through 

Whatman No.1 filter and cultures were extracted three times with equal volume of ethyl acetate (EtOAc) at 

1:1 ratio. (1) Then the EtOAc solution was evaporated for dryness by using rota evaporator device at 30°C, 80 

rpm, under 187 mbar vacuum and the crude extract was collected.  

 

2. Determination of Minimum Inhibitory Concentration (MIC) 

 

The MIC’s were defined as the lowest concentrations necessary for the inhibition of growth. Different 5 

concentrations crude extract were applied to Escherichia coli ATCC 35218, Staphylococcus aureus ATCC 

29213, Klebsiella pneumoniae ATCC 700603, Bacillus subtilis NRRL B478, Staphylococcus epidermidis 

ATCC 14990, Streptococcus pyogenes ATCC 13615, Listeria monocytogenes ATCC 19111 and Candida 

albicans ATCC 90028 species by using 96 well plate assay. Brevibacterium crude extract was weightened and 

dissolved in %5 DMSO. Propered concentrations were 2500, 1250, 625, 312, 156 µg/mL. Overnight 

microorganism cultures  were  adjusted to Mc Farland 0,5 standard. 100 µL of each extract concentrations and 

100 µL of each microorganism cultures were inoculated to the well plates and incubated at 37°C, 24 hours. 

Ketoconazole for fungi and chloramphenicol for bacteria species were also used  as a control with same values 

with crude extract. After incubation period wells were stained by 20 µL resazurin dye to observe the color 

difference between dead and living cells.  

 

2) Biofilm Eradication Assay 

 

Microbial biofilms are communities of microorganisms that embedded in a self-producing matrix, forming on 

living and nonliving surfaces. The inhibition effect of crude extract on biofilm formation was evaluated in 96-

well plates. Briefly, overnight Staphylococcus aureus ATCC 29213, Staphylococcus epidermidis ATCC 

14990, Candida albicans ATCC 90028 cultures were adjusted to Mc Farland 0,5 standard. 200 µL of each 

bacteria were inoculated to the well plates and incubated at 37°C, 48 hours for forming biofilm at the bottom 

of the wells. After incubation period wells were gently washed two times with 100 µL of  %0.9 NaCl 

(physiological saline). 100 µL of concentrations (1250, 625, 312, 156 and 78 µg/mL) of crude extract were 

added to each wells and incubated at 37°C, 24 hours (2). After incubation period wells were stained by 20 µL 

resazurin dye. 

  

3) Brine Shrimp Lethality Test 

 

A 24-h LC50 bioassay was performed in a 96 well plate using nauplii of the Brine shrimp Artemia salina (3). 

Commercially sold ROTIFISH Artemia mix were used. 18 g of Artemia mix were poured to the 500 mL of 

distilled water and incubated 48-52 hours at 30°C.  After larvae had seen, they were taken and counted. Brine 

Shrimp lethality bioassay was determined with crude extract concentrations; 2500, 1250, 625, 312 and 156 

µg/mL with 10 Artemia salina larvae in each concetration wells. After 24 hours incubation period, alive larvae 

were counted.  

 

3. RESULTS  

The MIC value of bioactive metabolite extract was tested at were 2500, 1250, 625, 312, 156 µg/mL 

concentrations. The results are shown in Table 1. The yeast strain Candida albicans ATCC 90028 is more 

sensitive than bacteria strains.  
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Table 1. MIC values of metabolite. 

Test Strains MIC values (µg/mL) 

Escherichia coli  ATCC 35218 2500  

Staphylococcus aureus  ATCC 29213 2500 

Listeria monocytogenes ATCC 19111  2500 

Klebsiella pneumonia ATCC 700603 2500 

Bacillus subtilis NRRL B478  2500 

Staphylococcus epidermidis ATCC 

14990 

2500 

Streptococcus pyogenes ATCC 13615 2500 

Candida albicans ATCC 90028  1250 

 

Antibiofilm studies demonstrated a dose-dependent activity. The antibiofilm activity of bioactive metabolite 

extract was examined by minimum biofilm eradication concentration (MBEC) assay. The antibiofilm value of 

bioactive metabolite extract was determined 1250 µg/mL for Staphylococcus aureus, 1250 µg/mL for 

Staphylococcus epidermidis and 1250 µg/mL for for Candida albicans. It means, extract showed same 

efficiacy to selected microorganism and eradicate their biofilm structure at same dose.  

The Brine Shrimp Lethality Test  were determined at 2500, 1250, 625, 312 and 156 µg/mL concentrations. 

The lethality values of Artemia salina larvae are shown in Table 2. The concentrations at 2500, 1250 µg/mL 

are most effective on larvae. The larvae are counted out of 10 larvae.  

Table 2. Results of The Brine Shrimp Lethality Test 

Bioactive metabolite 

concentrations (µg/mL) 

Larvae amounts (out of 10 ) 

2500 0 

1250 2 

625 3 + 1 

312 3 + 1 

156  4 + 1 

 

4. DISCUSSION 

Several studies have demonstrated that secondary metabolites produced by soil bacteria can serve as weapons 

in microbial warfare, providing an advantage to producer strains when competing against other microbial 

competitors in the same ecological niche (Foster and Bell, 2012). In the present research, results provided that, 

the bioactive metabolites of Brevibacterium spp. was showed valuable effects in terms of antibacterial, 

antifungal, antibiofilm and cytotoxic features. Especially, 2500 µg/mL of bioactive metabolite extract is proper 

concentration for inhibit the growth mechanism most of the tested microorganisms. And, 1250 µg/mL of 

bioactive metabolite extract is proper concentration for eradicate the biofilm formation of tested 

microorganisms. Furthermore, the cytotoxic efficacy of the bioactive metabolite extract is significantly 

observed at different concentrations. It can be used as anticancer drug in cell culture studies. The studies will 

be continue to understand all of the efficacy mechanisms with different tests. In this study, the bioactive 

metabolite extract of Brevibacterium spp. exhibited antimicrobial, antibiofilm and cytotoxic activities. 

Therefore, further studies are required to analyze and purify the compounds and structures. 
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5. CONCLUSION 

Crude extract was checked for antibacterial, antibiofilm and cytotoxic activities to identify the mechanisms of 

bioactive metabolite. Brevibacterium spp. showed different bioactive features, which highlighted its 

importance as potential pharmacological agents. Hence, there could be probability of new bioactive compound 

in the crude extract, which might provide a basis for further development of novel compound from 

Brevibacterium spp. There are limited data in the literature about the activities of Brevibacterium bioactive 

metabolites. This also provided a new insight towards the development of good candidates for pharmaceutical 

and bioactive natural products. The development of drugs can be turned as a candidate for curing several types 

of diseases (Padma et al., 2018).  
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Abstract: 

Non-ohmic properties of pure and doped zinc oxide varistors are widely used to manufacture good 

devices. These varistors are generally used in electrical or electronic circuits to protect them from 

voltage surges. In this study, pure and Mn doped ZnO nanopowders have been synthesized by a soft 

chemistry method, the sol-gel route. The obtained powders after calcination at 500°C are consolidated 

and sintered using conventional furnace at 1075°C for 15 min. The obtained pellets are characterized 

by: X-ray diffraction, MET. The XRD spectra indicate that pure and Mn doped ZnO powders are 

solid solution, with an average grain size varying between 36.15 nm to 65.92 nm. The grain size 

decreases with the increase of Mn concentration except for 5 mol % Mn, where there is an unexpected 

increase. This is confirmed by MET images. The current-voltage J(E) characteristics show that the 

breakdown electric field increases with increasing Mn concentration ranging from 1595V/cm to 

1901.50V/cm except for the Zn-5%Mn-O varistor, where the non linear coefficient α  and breakdown 

electric field are lower. In general the more the grain size decreases the more the varistor effect and 

the threshold voltage increase. 

 

Keywords: Particle size, Sol-Gel, Varistors, Zinc oxide nanopowder. 

 

1. Introduction 

Nanomaterials have received a great interest in last decades due to their many technological applications, very 

promising in various fields such as sensors, field-emission transistors, ultraviolet photo-detectors, photovoltaic 

and biomedical system such as DNA sequence detectors [1]. Among these materials, zinc oxide (ZnO) is 

considered as one of the most important in varistor behavior because of its excellent non-ohmic properties and 

a high non-linearity coefficient [2, 3]. Varistors based on ZnO have been most extensively studied [4, 5]. At 

the same time researchers have made considerable efforts to develop and investigate new properties in this 

material for protection against overvoltages in electrical network or a power supply. Thus, in the literature, 

there are varistors based on tin dioxide (SnO2) [6, 7], titanium dioxide (TiO2) [8, 9], strontium titanate 

(SrTiO3) [10, 11], barium titanate (BaTiO3) [12, 13], tungsten trioxide (WO3) [14, 15] and dioxide of cerium 

(CeO2) [16]. In comparison, varistors based on zinc oxide are more interesting since they present a coefficient 

of non-linearity α ten times more high. For this reason ZnO became the best choice. To improve the coefficient 

α and to favor the states of interface, several oxides such as Bi2O3, Pr6O11, SbO3, CoO or MnO [17] are 

added to ZnO matrix. ZnO nanopowders are synthesized by various techniques, the most widely used at this 

time is the sol-gel route, because of its low cost one hand, and the good quality of the varistors made with. The 

origin of the varistor effect is essentially due to the microstructure in one hand, and to the potential barriers of 

grain boundaries between two ZnO, in another hand [18, 19].  

The grain boundaries are therefore responsible for the non-linearity because each one of them constitutes a 

barrier to the passage of the current. Therefore, the size of grains in a varistor determines the number of grain 

boundaries that the current will encounter on its way and therefore the threshold voltage of the varistor. 
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The purpose of this study was therefore the investigation of the effect of manganese on the structural, optical 

and electrical properties of ZnO varistors.  

 

2. Experimental procedure 

Pure and Mn-doped ZnO nanopowders have been synthesized by the soft chemistry sol-gel technique. Zinc 

acetate dehydrate ( C4 H6O4Zn.2H2O) (purity>99%, biochem-Chempharma) is used as starting material and 

an alcoxide: citric acid (C6 H8O7. H2O) monohydrate is used to keep particles in suspension, 

monoethanolamine MEA( C2H7NO) and ethylene glycol are used as a stabilizer and solvent, respectively. The 

dopant source of manganese used is manganese chloride (MnCl3). Then, the obtained solution is stirred at 

130°C for 2h to obtain a homogeneous and transparent solution. Finally and after 24h the solution was calcined 

at 500°C for 4h in a furnace. A schematic representation of the synthesis is shown by the following sequences 

(Fig.1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.1 Synthesis of ZnO doped Mn by sol-gel route. 

 

 

The obtained powders are characterized by means of several techniques:  XRD, using the Cukα (kα 

= 0.154056 nm) radiation of a BRRUKER AXS, D8 advence X-ray diffractometer, to identify the 

structure and calculate the grain size, TEM, using an X-Max model transmission electron microscope 

to identify the morphology and estimate the crystallite size,  electrical characteristics J(E), using a 

high voltage measure unit (KEITHLEY model 237) to calculate  the breakdown electric field and non 

linear coefficient α.  

In order to obtain dense varistors with high performance, conventional sintering study was performed. To do 

that, the obtained powders were pressed into discs of 11mm in diameter and 1.8mm in thickness at a pressure 

of 2 MPa. Then the pellets were sintered at 1750°C for 15 min. The size of the final samples was about 10 mm 

in diameter and 1.6 mm in thickness. Gold contact was deposited on both faces of the pellets of Zn%Mn-O to 

have ohmic contacts, which are realized by heating at 500 ◦C for 10 min to remove the organic functions. 

 

3.  Results and discussion 

The XRD patterns of Zn1-xMnxO (0≤x≤7) powders synthesized by sol-gel method are shown in 

figure 2. The spectra exhibit peaks of the würtzite structure. It is also shown that two peaks were 
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detected at 29.39° and 33.05° only in Zn5%Mn-O corresponding to Mn3O4 phase as identified by 

Sharma et al [20], which reported the presence of secondary phases: ZnMn2O3 or Mn3O4 in the Mn 

doped ZnO . 

The average grain sizes were calculated from X-ray line broadening using Scherrer formula [21]. 

D =
0.9λ

∆θcosθ
                                 

Where D is the grain size, λ the X-ray wave length   (λ=1.5418A°), Δθ  the full width at half-maximum 

(FWHM) and θ the Bragg angle. 

Lattice parameters a and c of the samples were calculated using the following equation: 

 

1

d
=

4

3
[
h2 + hk + k2

a2
] +

l2

c2
 

 

Where a and c are the lattice parameters, d is the interplanar distance and (hkl) are the miller indices. 
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Fig. 2 XRD patterns of pure and Mn doped ZnO nanopowders synthesized 

 by sol-gel route. 

 

As it is shown in figure 3, the grain size of Mn doped ZnO nanopowders decreases by increasing Mn 

concentration and vary from 65.92 nm to 36.15 nm, except for 5% mol Mn, where there is an 

unexpected increase, the  grain size become higher (D  66 nm) because of the appearance of the new 

phase Mn3O4. However the powders keep the same structure. The values of lattice parameters are 

listed in table 1.  

The diffraction peaks of the ZnO matrix are slightly shifted towards the small angles after introduction 

of Mn atoms. It indicates that Mn2+ ions go to Zn2+ sites. The ionic radius of Zn2+ being 0.60 A°, 

and the one of Mn2+ is 0.66 A°. 
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Table1. The lattice parameters, crystalline size and particle size of Mn doped ZnO samples 

synthesized by sol-gel route 

 

 

Zn% MnO a=b(A°) c(A°) c/a D (XRD) 

(nm) 

D (TEM) 

(nm) 

0% mol Mn 3.2425 

 

5.2012 

 

1,6037 

 

65.92 

 

59.86 

 1% mol Mn 

 

3.2432 

 

5.2064 

 

1.6053 

 

52.51 

 

55.39 

 3% mol Mn 

 

3.2565 

 

5.2025 

 

1.6000 

 

47.47 

 

42.13 

 5% mol Mn 

 

3.2458 

 

5.1953 

 

1.5975 

 

66.97 

 

65.12 

 7% mol Mn 3.246 5.2021 1.6022 36.15 39.40 

 

 

mol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.ZnO nanopowders grain size as a function of Mn concentration. 

 

 

 

Fig. 3 Variation of the (a) crystalline size (XRD, MET) and (b) hexagonal lattice 

            parameters (a and c) with Mn concentration for Zn1−xMnxO powder samples. 

 

In figure 5, we present TEM images of the pure ZnO and manganese-doped ZnO nanopowders. The 

images show that the crystallites tend to agglomerate and form aggregating sphere. This tendency has 

already been reported by Phoka et al. [22]. Basically, nanoparticles have a natural trend to 

agglomerate for two main reasons. First, the agglomeration is a more stable configuration from an 

energetic point of view. Then, nanoparticles tend to agglomerate to allow crystallite growth.  

The results presented in figure 3(a) indicate that the mean crystallite sizes measured from the TEM 

images is varying in the same direction than those obtained by XRD. The crystallite size histograms 

of pure ZnO, 1 mol%, 3 mol%, l.5 mol% and 7 mol% manganese-doped nanoparticles are shown in 

figure 4. For the doped samples, the crystallite size is between 10 and 80 nm. The manganese doping 

causes a reduction in the number of crystallites belonging to the size range from 39.4 to 79.87 nm. 

However, the sample doped with 5 mol% Mn contains the Mn3O4 phase, whose crystallite size is on 

average higher than those obtained with the other concentrations. Since it is not possible to distinguish 

the mechanism of agglomeration of ZnO crystallites from Mn3O4 crystallites on a TEM image, we 
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suggest that our measurements involve crystallites of the Mn3O4 phase because of the larger size of 

these crystallites. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.4.   Particle size histograms of (a) pure ZnO, (b) 1mol% Mn-doped, (c) 3 mol% Mn-doped (d) 

5mol% Mn-doped, and (e) 7mol% Mn-doped nanopowders 
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Fig.5 .TEM images of pure and Mn doped ZnO nanopowders from two different regions.         (a) 

0%, (b) 1%, (c) 3%, (d) 5% and (e) 7%. 

 

 

 

The plotted electric field as a function of current density for different concentrations is given in figure 

6. The nonlinear coefficient α was obtained by: α=log (I2/I1)/ (V2/V1) where V1 and I1 as well as 

V2 and I2 are corresponding values of voltage and current for two points that can be chosen arbitrarily 

in the non-ohmic region [23]. 
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Fig .6 Characteristics of varistors as a function of Mn concentration 

 

Figure 6 shows E(J) curves at room temperature for all samples. We can see clearly two regions: the 

ohmic region, known as a high resistance region and the non-ohmic one, known as a very low 

resistance region.  

The curves show that the electric field E in the non-linear region increases by increasing Mn 

concentration, thus E increases with decreasing of grain and particle sizes except for 5 mol% Mn, 

where E is lower and the grain size higher. However the current density is reduced, particularly for 

the 5 mol% Mn, because the current is limited to the ohmic resistance. This is in good agreement with 

XRD and TEM results, and can be explained by the increase of the number of grain boundaries due 

to the decrease of the grain size average. 

Table 2 and figure 7 show that the non-linear coefficient and the breakdown voltage increase by 

increasing Mn concentration up to 3mol % Mn and remain nearly constant after that. The Zn-5%Mn-

O is still out the expect variation.  

For the coefficient α the results can be explained by the fact that this coefficient is due to solid state 

reactions and the formation of potential barriers between grains [24]. 

The increase of EB with increasing Mn concentration (from 1595V/cm to 1901.50V/cm except for 

the  Zn-5%Mn-O varistor) and by the fact its increase with decreasing of the grain size of starting 

powders can be explained by the increase of the number of grain boundaries due to the decrease of 

the grain size average. 
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Table2. The varistor effect parameters of pure and Mn doped ZnO samples  

synthesized by sol-gel route 

Sample Breakdown voltage 

(V/cm) 

Non-linearity 

coefficient α 
0% mol Mn 1595 2.8450 

1% mol Mn 

 

1659.88 3.7973 

3% mol Mn 

 

1851.32 3.63 

5% mol Mn 

 

1773.33 3.40 

7% mol Mn 1901.50 13.63 
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Fig.7 Variation of the nonlinear coefficient and breakdown voltage  

as a function of Mn concentration. 

 
4. Conclusion 

Nanopowders of pure and Mn (1–7%) doped ZnO have been synthesized by Sol–gel technique. The obtained 

nanopowders have been characterized by means of XRD, TEM and  I-V to determine, respectively, their 

structural characteristics, morphological  and electrical properties. The all obtained powders exhibit würtzite 

structure, where the lattice parameters a and c vary in the same direction. These powders are constituted by 

very small grains, which size decreases as a function of Mn concentration. On the other hand the manganese 

doping causes a decrease in the particles size and an increase in varistor effect for the 1, 3 and 7 mol% Mn-

doped samples; the breakdown electric field ranges between 1595/cm and 1901.50V/cm except and the 

coefficient of non-linearity (α) between 2.8450 and 13.63.  

All samples have a morphology consisting of small nanoparticles, uniformly distributed. From 5 

mol% Mn and more, the powders contain a Mn3O4 secondary phase formed at grain boundaries, 

which is not suitable for a use as varistor. This study shows that 7 mol% Mn doped ZnO varistor has 

the best electrical properties. 
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Özet  

Bu çalışmada Globularia trichosantha subsp. trichosantha bitkisinin kök, gövde, yaprak ve çiçek organlarının 

antioksidan aktivitesini incelemek amaçlanmıştır. Bitkinin kök, gövde, yaprak ve çiçek organları oda 

sıcaklığında kurutulduktan sonra öğütücü değirmende toz haline getirilmiştir. Örnekler ayrı ayrı 1 g olarak 

tartılarak % 80 MeOH ile ektraksiyonu yapılmıştır. Hazırlanan metanolik ekstraktlar arasında DPPH radikali 

ile antioksidan aktivitesi açısından bir fark olup olmadığı karşılaştırılmıştır. En yüksek DPPH süpürücü radikal 

aktivite sırasıyla gövdede % 98.38, yaprakta % 98.33, kökte % 98 olarak belirlenirken en düşük çiçekte % 

95,86 olarak belirlenmiştir. 

Anahtar Kelimeler: Antioksidan aktivite, DPPH, Globularia trichosantha subsp. trichosantha. 

 

1. GİRİŞ 

Eski çağlardan beri dünyanın her yerinde insanlar çeşitli hastalıkları tedavi etmek için bitki kaynaklarını 

kullanmaktadır: bitkileri salatalara ya da yemeklere katarak, bitki çayları yaparak, dövüp krem haline getirerek 

değerlendirmektedir. Günümüzde bilim insanları etnobotanik, etnofarmakolojik ve tıbbi çalışmaları 

geliştirerek bitkilerin kanser, AIDS, alzheimer, alkolizm, mikrobiyal enfeksiyonlar, erken yaşlanma gibi çok 

çeşitli hastalıkları tedavi ettiğini kanıtlamışlardır (Heinrich ve Bremner, 2006; Hameed ve ark., 2011; Acet ve 

Özcan, 2017).  

Antioksidanlar, reaktif oksijen türlerini (ROS) indükleyen çevresel stres etkenlerine karşı önemli bir rol 

oynarlar. Bu bileşikler çok düşük konsantrasyonlarda bulunmalarına rağmen substratların oksidasyonunu etkili 

ve hızlı bir şekilde inhibe eden veya geciktiren etkiye sahiptir. Antioksidanlar endojen veya eksojen olabilir. 

Endojen antioksidanlar vücut tarafından üretilir; süperoksit dismutaz, katalaz, glutatyon peroksidaz ve 

glutatyon. Eksojen antioksidanlar diyet ile vücuda alınır; C vitamini, karotenoidler, polifenoller, sülforafanlar, 

kurkumin, antosiyaninler (Petrou ve ark., 2018). Antioksidanların genel özelliği lipit, protein ve DNA 

peroksidasyonunu önleyebilir ya da serbest radikallerin oluşumunu engelleyebilir olmalarıdır. Bitkiler yüksek 

antioksidan içerikli materyaller olduğu için insan sağlığını iyileştirici olarak droglar halinde kullanılması sağlık 

bakanlığı tarafından uygun görülmüştür. Bu nedenle bitkiler üzerinde yapılan antioksidan denemeleri büyük 

önem arz etmektedir.  

Globularia cinsinin üyeleri başta Akdeniz Fitocoğrafik Bölgesi olmak üzere İran Turan ve Avrupa Sibirya 

fitocoğrafik bölgesinde bulunmaktadır (Wagenitz, 2004). G. trichosantha subsp. trichosantha “Küreçiçeği” 

olarak adlandırılan ve güzel görünümleri nedeniyle parklarda veya bahçelerde süs bitkisi olarak yetiştirilen bir 

bitkidir, bununla birlikte tıbbi ve ekonomik değere sahiptir. Laksatif (mushil), idrar arttırıcı, midevi ve kuvvet 

verici, kolagog (safra söktürücü), ağrı giderici gibi tıbbi yararları vardır. Aynı zamanda G. trichosantha subsp. 

trichosantha hemoroit tedavisinde kullanılmaktadır, antitümör ve antimikrobiyal özelliği vardır (Tundis ve 

ark., 2012). Globularia türleri sekonder metabolit grubu olan iridoit glikozit, polifenol, flavonoidce zengin 

bitkilerdir (Boutiti ve ark., 2008; Chograni ve ark., 2012; Çölgeçen ve ark., 2018). Bu nedenle G. trichosantha 

subsp. trichosantha’ nın güçlü antioksidan özellikte olması öngörülmektedir. 

Önceki çalışmamızda bazı terpenlerin (katalpol, okubin ve verbaskozit) HPLC de kantitatif analizi yapılmıştır 

(Çölgeçen ve ark., 2018). Bu çalışmamızda amaç bu bitki ile ilgili antioksidan aktivitesi çalışmalarına 

rastlanmadığından bitkinin gövde, yaprak, kök ve çiçek organlarının DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil) 

radikali ile antioksidan kapasitesini belirlemektir. 

 

2. MATERYAL VE METOD 

2.1 Bitki Materyali 

Globularia (Plantaginaceae) dünyada 22 tür ile temsil edilmektedir. Cinsin üyeleri Avrupa kıtasından (15 

takson) sonra en fazla Türkiyede (11 takson) bulunmaktadır. “Küreçiçeği” olarak adlandırılan bu cinsin bazı 

türleri süs bitkisi olarak değerlendirilmektedir. Cinsin üyeleri başta Akdeniz Fitocoğrafik Bölgesi olmak üzere 

İran Turan ve Avrupa Sibirya fitocoğrafik bölgesinde de bulunmaktadır (Davis et al. 1988).  Taksonlardan 7 
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tanesi Türkiye için endemiktir ve endemizm oranı yaklaşık % 64’dür. Globularia türlerinin gerek tıbbi ve 

gerekse ekonomik önemlerinin yanısıra bu bitkiler güzel görünümleri nedeni ile park ve bahçelerde süs bitkisi 

olarak da yetiştirilmektedir.  

 

2.2 Ekstraksiyon  
Bitkinin gövde, yaprak, kök ve çiçek organları kurutulduktan sonra ayrı ayrı olmak üzere öğütücü değirmende 

toz haline getirilmiştir. Her bir örnek 1’er g tartılmıştır. Erlenmayerlere alınan örneklerin üzerine 100 ml 

%80’lik MeOH eklenerek 26ºC, 180 rpm’de çalkalayıcıda 1 saat çalkalanmaya bırakılmıştır. 1 saatlik 

çalkalama işleminden sonra ekstraksiyon çözeltisi balon jojelere filtre kağıdı ile süzülmüştür. Filtre kâğıtları 

üzerinde süzüntüden kalan kısımlar tekrar erlenmayerlere dökülerek üzerlerine %80’lik 150 ml MeOH 

eklenmiştir. 24ºC 180 rpm’de 24 saat çalkalanmıştır. 24 saat sonra erlenmayerdeki ekstraksiyon çözeltisi tekrar 

balon jojelere süzülmüştür. Balon jojedeki %80’lik MeOH’ü uçurma işlemi evaporatörde 45ºC sıcaklıkta 

yapılmıştır. Balon jojede kalan örneklerin üzerine 10 ml %99.9’ luk MeOH dökülerek ultrasonic banyoda 

çözünmeleri sağlanmıştır. Son olarak örnekler daha sonra kullanılmak üzere +4ºC’de saklanmıştır. 

 

2.3 Antioksidan Aktivite  

Antioksidan aktivite DPPH radikal süpürücü ile belirlenmiştir. DPPH (2,2-difenil-1-pikrilhidrazil) serbest 

radikali Sigma-Aldrich’den temin edilmiştir. DPPH 2,4 gr tartılarak daha önce hazırlanmış 100 ml %70’lik 

MeOH ile çözdürülmüştür. Örneklerin DPPH serbest radikali giderim aktiviteleri Sanchez-Moreno metoduna 

göre yapılmıştır (Wang ve Lee, 1996). DPPH koyu mor menekşe renkte olup 517 nm dalga boyunda 

maksimum absorbans oluşturmaktadır (Cuendet ve ark., 1997). 

DPPH serbest radikali giderim aktivitesinin belirlenmesi için Tetra Marka T80+UV/VIS Spectrometer PG 

Instruments Modeli kullanılmıştır. Örneklerin eşdeğerini ifade etmek için askorbik asit, bütil hidroksi toluen 

(BHT), bütil hidroksi anisol (BHA) çözeltilerinin 1 mg/ml, 0.5 mg/ml, 0.25 mg/ml, 0.125 mg/ml olmak üzere 

4 farklı konsantrasyonu hazırlanmıştır. 

Farklı konsantrasyonlardaki tüm örneklerden 1 ml; askorbik asit, BHT, BHA çözeltilerinden 1 ml alınarak 

herbirine ayrı ayrı olmak üzere 2 ml DPPH eklenmiştir. 30 dakikalık inkübasyondan sonra örnekler UV/VIS 

Spektrofotometrede 517 nm dalga boyunda 1 dk aralıklarla 3 tekrarlı olmak üzere okutulmuştur. 

Radikal yok etme aktivitesi DPPH serbest radikali giderim aktivitesinin yüzde inhibisyonu (%) olarak ifade 

edilmiştir ve şu şekilde hesaplanmıştır: İnhibisyon (%) = (Abkontrol –Abörnek)/ Abkontrol x 100 (Ellnain ve ark., 

2003). 

 

2.4 İstatiksel Analiz 

İstatistiksel analiz ve hesaplamalar için “SPSS for Windows Ver. 19.0” (SPSS Inc., Chicago, IL., USA) paket 

programı ile tek yönlü varyans analizi (One Way ANOVA) kullanılmıştır. İstatistiksel kararlarda p<0,05 

düzeyi anlamlı farklılığın göstergesi olarak kabul edilmiştir.  

 

3. SONUÇLAR 

Hazırlanan metanolik ekstraktlar ve doğal antioksidan olduğu bilinen askorbik asit ve sentetik antioksidan olan 

BHT, BHA arasında DPPH radikali ile antioksidan aktivitesi açısından bir fark olup olmadığı 

karşılaştırılmıştır. Antioksidanlar ile resaksiyona giren DPPH radikalinin mor renkten sarı renge dönüşümü 

bütün örneklerde gözlenmiştir. UV/VIS Spektrofotometrede okutulan sonuçlara göre örnek konsantrasyonları 

arttıkça 517 nm de ölçülen absorbanslara bağlı olarak DPPH serbest radikal süpürücü etkisi de artmıştır (Tablo 

1). 
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Tablo 1. Farklı konsantrasyonlarda hazırlanan bitki örneklerin DPPH serbest radikaline etkisi (%) 

Örnek Konsantrasyon(mg/ml) İnhibisyon Yüzdesi (%) 

Yaprak 

1 98,3357108 

0.5 97,8601997 

0.25 94,1512125 

0.125 96,5287684 

Gövde 

1 98,3832620 

0.5 98,1455064 

0.25 96,1959106 

0.125 84,1654778 

Kök 

1 97,4322396 

0.5 98,0028530 

0.25 95,9106039 

0.125 88,4926295 

Çiçek 

1 93,9610080 

0.5 95,8630527 

0.25 83,8801711 

0.125 71,8972895 
 

Bütün örneklerin ve kıyaslama yapmak için kullanılan askorbik asit, BHT ve BHA çözeltilerinin DPPH serbest 

radikaline karşı antioksidan etkilerinin ortalama değerleri Tablo 2’de istatiksel olarak gösterilmiştir. 

 

Tablo 2. Yüksek antioksidan aktiviteleri olduğu bilinen BHT, BHA, askorbik asit ve bitki örneklerinin DPPH 

serbest radikal giderme aktivitesi yüzdeleri (%) 

 

 

Çözeltiler 

 DPPH Serbest Radikal Giderme 

Aktivitesi (%) 

BHT 95,00±0,21 

BHA 91,25±0,19 

Askorbik Asit 96,10±0,04 

  

 

Örnekler 

Gövde 98,38±0,10 
Yaprak 98,33±0,15 

Kök 98,00±0,30 
Çiçek 95,86±0,27 

 

Bitkinin tüm organları yüksek oranda serbest radikalleri giderme aktivitesine sahiptir. En yüksek DPPH 

süpürücü radikal aktivite sırasıyla gövdede % 98.38, yaprakta % 98.33, kökte % 98 olarak belirlenirken en 

düşük çiçekte % 95,86 olarak belirlenmiştir (Tablo 2). 

 

4. TARTIŞMA 

Bitkiler birçok hastalığın tedavisinde hastalığı iyileştirici gıda takviyesi olarak kullanılmaktadır, aynı zamanda 

içerdiği sekonder metabolitler sayesinde koruyucu etkiye sahiptir (Kris-Etherton ve ark., 2002). G. 

trichosantha subsp. trichosantha’ da bazı terpenoidlerin (katalpol, okubin, verbaskozit) yüksek miktarda 

olduğu HPLC ile belirlenmiştir (Çölgeçen ve ark., 2018). Çalışmamızda söz konusu bitkinin güçlü antioksidan 

özelliğe sahip olduğu belirlenmiştir. Sekonder metabolit grubu olan terpenoidlerin çalışmada belirlenen yüksek 

antioksidan aktivitede anlamlı etkisi olduğu düşünülmektedir. Bu nedenle bitkinin gelecekte iyi bir antioksidan 

kaynağı olarak kullanılması potansiyeli yüksektir. 
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Abstract 

Remediation of large volume of highly colored textile wastewater is of basic significant to prevent water 

pollution. Unfixed dyes present in textile wastewater resulted in low BOD/COD ratio, indicating a low 

biodegradability of textile effluents. TiO2 based heterogeneous photocatalysis appeared a promising method 

for remediation of textile wastewater. Heterogeneous photocatalysis based on the generation of hydroxyl 

radicals (OH.) which are capable of oxidizing hazardous organic pollutants upon illumination of TiO2 with UV 

light. TiO2 based heterogeneous photocatalysis yields mineralization of nonbiodegradable organic pollutants 

such as azo dyes into CO2, H2O and mineral acids or degradation to biodegradable compounds via OH.. Large 

band gap of TiO2 involves the use of UV light for excitation. In an attempt to use solar or visible light to excite 

TiO2 and to enhance the photocatalytic activity, rare earth doped TiO2 has been considered. In this study Er3+ 

doped TiO2 was synthesized via sol gel method. The X-ray diffraction (XRD), scanning electron microscopy 

(SEM) and X-ray photoelectron spectroscopy (XPS) measurements were used to characterize the synthesized 

samples. Photocatalytic degradation of Acid Orange 7 (AO7) azo dye over Er3+ doped TiO2 under solar light 

was investigated. Photocatalytic activity of Er3+ doped TiO2 samples was also evaluated using synthetic dye-

bath effluent of AO7. 100% decolorization and 58% COD removal efficiency levels were obtained with AO7 

dye solution within 360 min of reaction time using 0·7 mole % Er3+ content. In the case of synthetic dye-bath 

effluent of AO7, 61% and 41% decolorization and COD removal efficiency values were reached respectively. 

. 

Keywords: TiO2, doping, Acid Orange 7, solar light 

 

1. INTRODUCTION 

Textile industry generates a large volume and a colored wastewater due to consumption of considerable amount 

of water and chemicals throughout the dyeing and finishing processes (Oller et al., 2011). The release of textile 

effluents into water bodies causes water pollution. Reactive dyes used to dye cotton and silk fiber have low 

dye-fiber fixation rate. Consequently 50 % of reactive dyes are lost in dyeing process (Pearce et al., 2003). 
Unfixed reactive dyes present in textile wastewater resulted in low BOD/COD ratio, indicating a low 

biodegradability of textile effluents.The chromophore group of reactive dyes is mostly azo type and azo dyes 

are considered as hazardous to environment because of toxic and nonbiodegradable structure. The conventional 

treatment methods proposed for azo dyes are chemical oxidation, biological teratment and  activated carbon 

adsorption. However each of these methods are found to be inefficient or involved further treatments (Mondal, 

2008). In recent years heterogeneous photocatalysis appeared an alternative method for removal of azo dyes. 

Heterogeneous photocatalysis is based on the generation of hydroxyl radicals (OH.) which are capable of 

oxidizing hazardous organic pollutants upon illumination of semiconductor with UV light (Ohtani, 2010; 

Chomg et al., 2010). Heterogeneous photocatalysis yields mineralization of nonbiodegradable organic 

pollutants such as azo dyes into CO2, H2O and mineral acids or degradation to biodegradable compound via 

OH.. TiO2 is used most widely as a photocatalyst owing to high photochemical stability, cheapness and 

nontoxicity.  Upon illumination of  TiO2 suspension with light energy equal or larger than band gap energy, 

an electron (e-) and hole (h+) pairs are formed and they interact with surface species to initiate redox reactions 

on the TiO2 surface (Eq1-4) (Deng and Zhao, 2015). 

                        
TiO2   +  hν               TiO2 (e- + h+)                  (1) 

TiO2(h+)  +  H2O           TiO2  +  OH.  +  H+                 (2) 

TiO2(h+)  +  OH-           TiO2  + OH.                  (3) 

TiO2(e-)  +  O2           TiO2  +  O2
.-                  (4) 
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Once OH. are formed, they iniate the oxidative degradation of organic compounds via hydrogen abstraction or 

electron transfer (Eq 4-6) (Legrini et al., 1993). 

OH.  +  RH           R.  +  H2O                  (4) 

R.  +  O2            RO2
.                                     (5) 

OH.  +  RX            RX+.  +  OH-                               (6)    

Large band gap of TiO2 involves the use of UV light for excitation. In an attempt to use solar or visible light 

to excite TiO2 and to enhance the photocatalytic activity, rare earth doped TiO2 has been considered (Stengl et 

al., 2009; Liang et al., 2006; Wang et al., 2015). Besides rare earth doping improves the photocatalytic activity 

by preventing the recombination of e- and h+ pairs. Thus, in this study photocatalytic activity of Er3+ doped 

TiO2 under actual solar light was investigated. 

 
2. MATERIALS AND METHODS 

2.1. Materials 

Titanium tetraisopropoxide (TTIP; 97%, Alfa Aesar), glacial acetic acid (CH3COOH; Merck), anhydrous ethyl 

alcohol (C2H5OH; Sigma-Aldrich), ErN3O9.6H2O (ANCR) were of analytical grade. A commercially available 

AO7 was obtained from DyStar.  

2.2 Synthesis of Catalysts 

Er3+doped TiO2 samples were synthesized via sol-gel method. A solution prepared by dissolving 8·5 ml of 

TTIP in C2H5OH was added  to a mixture of C2H5OH, ErN3O9.6H2O and CH3COOH. Thus, a sol at a molar 

ratio of TTIP:C2H5OH:CH3COOH=1:24:9 was obtained. Then, sol was stirred at ambient temperature for 2 h 

and aged for 2 days. Finallly, the prepared gel was dried at 80°C and calcinated at a predetermined temperature 

for 6 h (Saif et al., 2007).  

  

2.3 Characterization of Catalysts 

Characterization of Er3+doped TiO2 samples were conducted using X-ray diffractometer (Rigaku RadBDMax 

II), scanning electron microscope (LFO EVO40) and X-ray photoelectron spectroscopy (SPECS EA 300). 

2.4 Photocatalytic Experimental Procedure 

Photocatalytic experiments were performed in a cylindrical quartz photoreactor using AO7 solution at an initial 

concentration of 50 mgl−1. After addition of 2 mgl-1 of %0.7 Er3+/TiO2 to 500 ml of AO7 dye solution, the 

suspension was stirred by a magnetic stirrer for 30 min in dark to attain equilibrium. Then, decolorization of 

AO7 was conducted with actual solar radiation between 10:00 and 16:00 h in a clear day in August at Inonu 

University in Malatya (38°19′ E, 38°21′ N), Turkey. . The concentration of AO7 was determined by measuring 

the absorbance at maximum wavelength of 490.5 nm using Hach DR3900 spectrophotometer. Decolorization 

efficiency of the samples was calculated from the equation given below 
 

𝐷ecolorization (%) =
C0−𝐶

C0
 x100                                                 (7) 

where Co and C are the initial and treated AO7 concentrations,respectively. 

Chemical oxygen demand (COD) measurements were conducted by commercially available test kits (Matriks) 

to monitor degradation. Degradation efficiency of the samples was calculated from the equation given below 

COD removal (%) =
COD0−𝐶𝑂𝐷

CODC0
 x100                                          (8) 

where CODo and COD are COD values measured at time 0 and t, respectively. 

 

Synthetic dye-bath effluent of AO7 was prepared according to a dyebath recipe given in our previous study 

(Turhan and Kartal, 2013). 
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3. RESULTS  

3.1. Characterization Results 

Figure 1(a) and (b) shows the XRD patterns of undoped and Er3+doped TiO2 samples calcinated at different 

temperatures. 

         

                                             (a)                                                                  (b) 

Figure 1. XRD patterns of (a) undoped TiO2 samples calcinated at different temperatures,  

                        (b)Er3+dopedTiO2 samples calcinated at different temperatures (A:Anatase, R:Rutile) 

 

In Figure 2 SEM images of undoped and Er3+doped TiO2 samples are given. 

 

                            

                                    (a)                                                                  (b) 

 

Figure 2. SEM images of (a) undoped TiO2 sample (b) Er3+doped TiO2 sample 

 

Figure 3 depicts XPS spectra of Er3+doped  sample. 

       

                             (a)                                                                  (b) 

Figure 3. XPS spectra of Er3+doped  sample (a) survay spectrum (b) O 1s ve Er 4d spectra 

 



International Eurasian Conference on Science, Engineering and Technology (EurasianSciEnTech 2018), November 22-23, 2018 Ankara, Turkey 
www.EurasianSciEnTech.org 

 

 

 
POSTER PRESENTATION                                                                                                              2880 

3.2. Solar Photocatalytic Activity Results 

Decolorization and COD removal efficiency values of AO7 solution and synthetic dye-bath effluent of AO7 

with %0.7 Er3+/TiO2  sample are  given in Figure 4. 

 

 

                            Figure 4. Decolorization and COD removal efficiency values of 

                                          1.AO7 solution 2. Synthetic dye-bath effluent of AO7 

 

4. DISCUSSION 

 

Undoped and Er3+doped TiO2 samples were calcined in the temperature range of  500-800 °C. As is evident 

from Figure 1(a), a major peak of anatase at 2θ=25.361 and  a major peak of rutile at 2θ=27.500 were observed  

for undoped TiO2 at a calcination temperature of 500 °C. The percentage of anatase phase was calculated as 

85.5 using Spurr-Myers equation (Kartal and Göksu, 2012). As calcination temperature increased further, the 

phase transformation from anatase to rutile was observed. However, for Er3+doped TiO2 sample anatase was 

the main phase in all range of calcination temperature (Figure 1(b). Clearly, transformation of anatase to rutile 

phase was inhibited by doping with Er3+. Figure 2 depicts SEM images of undoped and Er3+doped TiO2 

samples. The morphology of both samples was irregular. As can be seen in Figure 3(a) and (b), Ti, O, Er and 

C were present on the surface of Er3+doped TiO2. Peak position of Er4d at 176.5 eV shows that Er species are 

found in the form of Er2O3 oxide. Photocatalytic activity of %0.7 Er3+/TiO2 sample was evaluated using both 

AO7 solution and synthetic dye-bath effluent of AO7 under solar light. As can be seen from Figure 4, 100% 

decolorization and 58% COD removal efficiency levels were obtained with AO7 dye solution within 360 min 

of reaction time using 0·7 mole % Er3+ content. In the case of synthetic dye-bath effluent of AO7, 61% and 

41% decolorization and COD removal efficiency values were reached respectively. This is an expected results 

because of presence of an auxiliary chemicals such as NaCI and Na2CO3 in the synthetic dye-bath effluent. It 

can be reasonable to use actual solar energy for degradation of dye using Er3+doped TiO2 samples in Turkey 

with 3.6 kWh/m2 yearly average solar radiation and 2610 h total yearly radiation period (Sözen et al.,2004). 

 

5. CONCLUSION 

 

Er3+doped TiO2 samples were successfully synthesized. Photocatalytic activity of %0.7 Er3+/TiO2 sample was 

evaluated using both AO7 solution and synthetic dye-bath effluent of AO7 under solar light. Decolorization 

efficiency was found higher than COD removal efficiency. Actual solar light can be applied for photocatalytic 

oxidation of AO7 using Er3+doped TiO2 samples. 
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Odun üretiminde tali tesisler sürütme yol ve şeritleri 
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Özet 

Sürdürülebilir kaynaklardan en önemlisi olan ormanlarımızın korunması, arttırılması yanında üretim 

çalışmalarında planlama ve üretim işlerinin daha düzenli yapılması önemli bir konudur. Odun üretim 

çalışmalarında orman yollarının ana tesis olması yanında tali tesisler olarak sürütme yol ve şeritleri yer 

almaktadır. Sürütme yol ve şeritlerinin planlanması, projelendirilmesi ve inşası odun üretim çalışmalarında 

önemli bir yer tutmaktadır. Orman Transport Planlarının hazırlanması yoluyla sürütme yollarının araziye en 

uygun şartlarda konumlandırılması yanında, odun üretim çalışmalarında çevresel zararların minimuma 

indirilmesi de sağlanabilmektedir. Bu çalışmada, ülkemiz ormancılık çalışmalarında tali tesis olarak kullanılan 

sürütme yol ve şeritlerinin kullanım amaçları, planlanması ve inşası hakkında bilgiler verilecektir. Doğru 

planlama çalışmaları yanında bu tali tesislerin inşasında ortaya çıkan olumlu-olumsuz konular irdelenecek ve 

çeşitli öneriler sunulacaktır.  

Anahtar Kelimeler: Sürütme yolları, sürütme şeritleri, odun üretimi 

 

1. GİRİŞ 

Türkiye’nin ormanlık alanları yaklaşık 22 milyon hektar olup, ormanlık alanların genel ülke alanına oranı 

%27’dir. Ülkemizde yıllık toplam odun üretim miktarı 15.5 milyon m3’tür (OGM, 2018). Ormanlarımızdan 

üretilen odunun çeşitleri; tomruk, maden direği, tel direk, sanayi odunu, kâğıtlık odun, lif yonga, sırık ve 

yakacak odun olarak sınıflandırılmaktadır. Ülke nüfusunun hızla artışına paralel olarak odun hammaddesine 

olan ihtiyaçta artmaktadır. Özellikle son yıllarda nüfus artışının yanında döviz kurlarındaki artış dolayısıyla 

odun ürünlerinin ithalatı azalmış ve talep iç piyasaya kaymıştır. Odun hammaddesine olan yoğun talep 

ormanlarımızdan odun üretiminin yoğunlaşmasına neden olmaktadır. Ormanlık alanlarımızda yapılan odun 

üretim çalışmalarında kullanılan teknik, donanım, tesis ve iş güvenliği gibi konuların planlanması ve 

projelendirilmesi de önemli bir konudur (Öztürk ve ark., 2017).  

 

Odun üretim çalışmalarında kullanılan ana tesisler; orman yolları, traktör yolları, vinçli hava hatları, oluk 

sistemleri yanında tali tesisler diye adlandırabileceğimiz bakım patikaları, sürütme yol ve şeritleri de 

bulunmaktadır. Özellikle orman içerisinde kullanılan ve yanlış planlamada ormanlık alana en fazla zarara 

sebep olan sürütme yol ve şeritleri odun üretim çalışmalarında önemli bir yer tutar (Öztürk, 2016). Sürütme 

yol ve şeritlerinin planlanması ve projelendirilmesi ormanlık alanda çalışan işçilerin güvenliğinden odunun 

kalitesine kadar birçok faktör içerisinde yerini alır. Bölmeden çıkarılan ürünün kalite kaybı ekonomik olarak 

değer kaybına neden olmaktadır. Orman içerisinde çalışan ve üretim işlerini gerçekleştiren işçilerin iş 

güvenliği de bu planlamalar içerisinde yer almaktadır. Tüm bunların yanında özellikle ormanlık alanlarda 

kesimden sonra alanda kalan ağaçlar ve orman toprağı üzerinde de odun üretiminin büyük etkisi 

bulunmaktadır. Özellikle yanlış planlama yapılan sürütme yol ve şeritleri meşçere içerisindeki ağaçların 

yaralanmasına, fidanların eğilmesine – yaralanmasına – kırılmasına, orman toprağının sıkışmasına – deforme 

olmasına neden olmaktadır.  

 

Bu çalışmada, orman içerisinde yapılan odun üretimlerinde kullanılan sürütme yol ve şeritlerinin 

planlanmasında nelere dikkat edilmesi gerektiği incelenecek, bu tesislerin planlanmasında ve kullanımında 

karşılaşılan sorunlara değinilerek, konunun çözümü ile ilgili olarak çeşitli öneriler getirilecektir. 

 

2. MATERYAL VE METOD 

2.1. Sürütme Yolları 

Sürütme yolları ormanlık alan içerisinde yer alan odun üretim bölgelerine traktör gibi küçük araçların girip 

çıkmasına yardımcı olan tesislerdir. Aynı zamanda, bu yollar meşçerenin kenarında yer alıp bölme içerisinden 

sürütülerek veya taşınarak getirilen ürünlerin depolandığı ara depolar olarak da kullanılabilir. Sürütme 
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yollarının yapımı esnasında makineli inşaat çok az yer almaktadır. Sadece araçların geçişine kolaylık sağlaması 

için ufak çaplı makineli inşaat gerçekleştirilebilir. Aynı zamanda, sürütme yolu güzergâhı boyunca drenaj 

ihtiyacı olan noktalarda küçük boyutlu drenaj tesisleri yapılabilmektedir (Şekil 1).  

 

Şekil 1. Sürütme yolu 

Sürütme yollarının yapımı için elverişli araziler belirlenmelidir. Heyelana ve akmalara neden olacak 

arazilerden kaçınılmalıdır. Arazi eğimleri %40-45 olan arazilerde bile sürütme yolu inşaatları 

gerçekleştirilebilir. Sürütme yollarının genişlikleri 2.5-3.0 m aralığında ve bir meşçerede sürütme yollarının 

aralıkları 100 m olarak planlanmalıdır (Şekil 2). 

 

Şekil 2. Sürütme yollarının planlanması  

 

Sürütme yollarının planlanmasında zeminin tipi çok önemlidir. Toprağın hassas olduğu bölgelerde sürütme 

yollarının inşası orman toprağına zarar verebilir. Özellikle traktörlerin sürütme şeklinde nakliyat 

gerçekleştirdiği alanlarda toprağın sıkışması ve toprak üzerinde derin izlerin açılması önemli bir sorun 

oluşturmaktadır (Şekil 3). 

 

Şekil 3. Sürütme yollarında toprakta meydana gelen deformasyonlar 
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2.2. Sürütme Şeritleri 

Sürütme şeritleri bir orman yolu veya bir sürütme yolundan ayrılarak ormanlık alan içerisinde giren ve odun 

üretim çalışmalarında sürütme – taşıma işlerinin gerçekleştirildiği şeritlerdir. Odun üretiminde kullanılan 

traktörlerin bölme içerisine girmesine müsaade eden bu şeritlerin açılmasında kesinlikle makineli bir inşaat 

gerçekleştirilmez. Aynı zamanda, sürütme şeritlerinin güzergâhı boyunca drenaj çalışmaları ve sanat yapıları 

yapılmaz. Bu şeritler özellikle traktörlerin alana girmesini sağlayan orman için açıklıklar olması yanında, 

traktörlerin alana gidip – gelmesi yoluyla açılan şeritlerde olabilir (Şekil 4). 

 

Şekil 4. Sürütme şeriti 

Sürütme şeritlerinin uçları açık bırakılmaz. Genellikle alan içerisinde bir orman yolu veya sürütme yoluna 

bağlanarak her iki ucunun bir başka tesise bağlanması sağlanır. Şeritlerin genişlikleri 2.0-2.5 m olup, eğimleri 

sürütme yolları kadar fazla değildir. Özellikle düz veya düze yakın alanlarda tercih edilirler. Sürütme 

şeritlerinin aralıkları meşçere orta boyunun iki katı olarak belirlenmektedir (Şekil 5).  

 

 Şekil 5. Sürütme şeritlerinin planlanması 

Sürütme yollarının oluşturulması esnasında şeridin genişliği çok önemlidir. Gerekenden dar açılan şeritlerde 

traktörlerin çalışması esnasında çevredeki dikili halde bulunan ağaçlara büyük zararlar verilebilmektedir. 

Ağaçların kabuklarının ve diri odununun zarar görmesi yanında, fidanların kırılması ve eğilmesi gibi zararlarda 

ortaya çıkabilmektedir. Sürütme şeritlerinin belirlenmesinde de yine toprak ve zemin tipi önem kazanmaktadır. 

Bu şeritlerde de traktörlerin çalışması esnasında toprakta sıkışma ve deformasyon gibi zararlar meydana 

gelebilmektedir.   

2.3. Sürütme yol ve şeritlerinin planlanmasında ortaya çıkan sorunlar 

Sürütme yol ve şeritlerinin planlanmasında yapılan hatalar sonucunda ortaya çıkan olumsuzluklar; orman 

toprağının sıkışması, toprağın deformasyonu, yol ve şerit kenarlarında bulunan ağaçların kabuklarında 

meydana gelen zararlar, ince çaplı ağaçların sürütme ve taşıma çalışmaları esnasında eğilmesi, kırılması, 

fidanların eğilmesi, kırılması ve tepe kısımlarının zarar görmesi, yaban hayatının olumsuz etkilenmesi, 

korunması gereken flora ve faunan zarar görmesi, işçi sağlığı ve iş güvenliği şeklinde sıralanabilir. 
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Şekil 6. Orman toprağında meydana gelen defromasyonlar 

Sürütme yol ve şeritlerin toprağın sıkışması önemli bir çevresel etkendir. Çünkü toprağın sıkışması sonucunda 

özelikle eğimli arazilerde yol yüzeyine düşen yağış toprak içerisine infiltrasyon ile nüfus edememekte ve 

yüzeysel akışa geçmektedir. Bu yüzeysel akış zamanla karşımıza erozyon olarak geri dönmektedir.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Şekil 6. Sürütme yolu ve şeritlerinin kenarlarındaki ağaçlarda meydana gelen kabuk zararları 

 

Diğer bir etkisi ise, orman içerisinde yaşayan canlıların yuva ve yaşam alanlarının etkilenmesidir. Orman 

içerisinde yağış sularının oluşturduğu göllenme gibi alanlarda yine araçların geçişini engellemekte ve ulaşımı 

zorlaştırmaktadır. 

Üretim alanlarında sürütme yol ve şeritlerinin etrafında oluşan kabuk yaralanmaları ağaçların 

yaşamını etkileyebilmektedir. Özellikle, ibreli ağaçların oluşturduğu ormanlık alanlarda kabuk 

böceklerinin zararında artış görülmektedir. Ağacın kabuk bölgesinde oluşan yaralanmalar sekonder 

zararlı kabuk böceklerinin ağaca arız olması ve bu ağaçlarda gösterdikleri artış ile tüm meşçereye 

yayılma riskleri bulunmaktadır (Öztürk ve Ayberk, 2005). 
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Şekil 7. Orman içinde oluşan açıklıklar ve ağaççıklarda meydana gelen kırılmalar 

Üretim alanlarında fidanların ve küçük ağaççıkların kırılması veya tepenin zarar görmesi ile ağaçlarda iler ki 

dönemlerde gelişim bozuklukları ve buna bağlı olarak kalite kaybı meydana gelmektedir. Bu kalite kayıpları 

ekonomik zarar olarak karşımıza çıkmaktadır.  

3. SONUÇ  

Sürütme yol ve şeritlerinin planlanmasında özellikle arazi eğimi belirleyici faktör olmaktadır. Bunun yanında, 

bitki örtüsü, kullanılacak makine – ekipmanlar ve toprak hassasiyeti gelmektedir. Tüm bunlar göz önüne alınıp 

planlama çalışmalarına gidilmelidir. Alanda yapılacak üretim çalışmaları esnasında makine seçimi çevresel 

zararları yakından ilgilendirmektedir. Sürütme yol ve şeritleri tali nakliyat tesisleri olduğu için bunları 

planlarken mutlaka bir ana yol ile bağlantısını gerçekleştirmelidir. Böylece ürünlerin bölmeden çıkarıldıktan 

sonra ara depolara alınması ve istif edilmesi sağlanmaktadır. Planlama çalışmalarında sürütme yollarının ve 

şeritlerinin enkesit eğimlerinin iyi bir biçimde ayarlanması ve yol üzerinde çalışan traktör gibi araçların 

devrilme riskinin ortadan kaldırılması gerekmektedir.  

Çalışmanın ışığında sürütme yol ve şeritlerinin planlanmasında göz önüne alınması gereken öneriler aşağıda 

sırasıyla verilmiştir; 

 Sürütme yol ve şeritlerinin planlanmasında arazi eğimleri, toprak tipi ve bitki örtüsü göz önüne alınmalıdır. 

 Sürütme yol ve şeritlerinin güzergâhlarının fidanlık, önemli bitki türleri ve hayvan yuvalarının üzerinden 

geçirilmemesine dikkat edilmelidir. 

 Sürütme yol ve şeritlerinin genişliklerine dikkat edilmelidir. Bunların çok geniş açılması orman kaybına 

neden olmakla birlikte, gerektiğinden dar açılması da çevresel zararları arttıracaktır. 

 Bu yol ve şeritlerin açılması sırasında işçi sağlığı ve iş güvenliği ön planda tutulmalıdır. Özellikle dik 

alanlarda bu şeritlerin kullanımı esnasında iş kazalarına neden olunabilmektedir. 
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Abstract 

This study is aimed to contribute to Turkey oribatid mite fauna. Three oribatid mite species from Kocaeli City 

Forest were given new locality records belonging to Eupelops torulosus, Hermanniella dolosa and Licnobelba 

caesarea. SEM images of these species are also given. 

Keywords: Acari, Oribatida, New locality, Kocaeli, Turkey, SEM. 

 

1. INTRODUCTION 

Oribatida are arthropods which are important representatives of the mites in the Acari subclass (Skubala, 2004). 

Oribatid mites form a large part of the mites found in the soil. In addition, some species are found on the 

surface of the soil, on aquatic plants, on the warehouse products and in the litoral zones of the seas (Hoy and 

Jeyaprakash, 2008). Temperate forests with abundant surface organic layer have the richest oribatid variety. 

Oribatida may account for up to 50% of the total microarthropod fauna. Their density varies between 50,000 

and 250,000 in the first 10 cm of the soil (İnak and Çobanoğlu, 2017). 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

Between 11/12/2016 and 11/12/2017, various soil samples were put into bags and brought to the laboratory. 

Samples were placed in the sorting apparatus composed of Berlese funnels. In the bottom of the funnels, 

collecting bottles with 70% ethyl alcohol solution were placed to collect the falling mites. The soil samples we 

brought were kept in the cabinet for a week under fluorescent lamps. 

At the end of the waiting period of one week, the mites accumulating in the collection bottles by evacuating 

the heat and light were discharged into petri dishes and then sorted out by means of pipettes and needles under 

the stereo microscope and placed in sterile storage tubes containing 70% alcohol. 

Samples were examined using both light and scanning electron microscope. 50% lactic acid was used to bleach 

the samples. The specimens that were diagnosed were placed in labeled storage containers for storage. 

 

3. RESULTS  

Phenopelopidae Petrunkevitch, 1955 

Eupelops torulosus (Koch, 1839) (Pelops) 

The sensillus is long and thin. The interlamellar seta is broad. Notogaster cerotegüment have craters and ridges. 

Seta lp and h3 are near each other. Notogaster posterior setas are slightly serrate Distribution is Palaearctic. 
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Figure 1. Eupelops torulosus a. Dorsal view b. Prodorsum view 

 

Hermanniellidae Grandjean, 1934 

Hermanniella dolosa Grandjean, 1931 

Notogaster cerotegüment is polygonal and each polygonal sculpture have cavity. The sensillus is long and 

posterior slightly swollen. Interlamellar, lamellar and notogastral seta are setiform and strongly developed. 

Distribution is Palaearctic. 

 

 

Figure 2. Hermanniella dolosa a. Dorsal view b. Prodorsum view c. Cerotegüment view d. Opisthonotal 

gland view 

Licnobelbidae Grandjean, 1965 

Licnobelba caesarea (Berlese, 1910) (Licneremaeus) 

Notogaster cerotegüment is smooth. The sensillus short stalk, leaf shaped. Rostrum is rounded. Prodorsum has 

microtubercules. 6 pairs of genital seta and two pairs of anal seta. Distribution is Mediterranean. 
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Figure 3. Licnobelba caesarea a. Dorsal view b. Prodorsum view c. Sensillus view d. Sensillus microsculpture 

view e. Posterior notogaster view f. Posterior notogaster seta microsculpture view  

4. DISCUSSION 

While the number of known oribatid mites in the world is around 11.000, the number of oribatid mite species 

recorded from our country is only around 250 (Baran et al., 2018). Licnobelba caesarea, one of the species 

recorded in this study, has been distributed in the Mediterranean in the world and it has been encountered in 

Antalya before our country (Ayyıldız and Toluk, 2016). Hermanniella dolosa species is found in Cosmopolitan 

and was recorded in 2010 for the first time in Kayseri province (Taşkıran and Toluk, 2010). Eupelops torulosus 

was previously reported in Konya province and distribution is in Palaearctic (Dik et al., 2010). 
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Abstract 

Oribatid mites have a worldwide distribution and they are one of the largest diverse group in soil. Physical 

climatic factors like rainfall, soil moisture, temperature and sun time alter the population dynamics of oribatids. 

Oribatids are effected slowly by temperature and moisture changes. The family Sphaerochthoniidae Grandjean, 

1947 have generally cosmopolitian exception Antartica. This family comprises 2 genus, 18 species. The genus 

Sphaerochthonius Berlese, 1910, is one of the members of family Sphaerochthoniidae. Genus 

Sphaerochthonius has sixteen known species around the world Sphaerochthonius splendidus are dominated 

undisturbed areas. This study comprises the investigation of relationship between the climatic factors and the 

monthly abundance of the species. 

Keywords: Acari, Oribatida, Sphaerochthonius splendidus, monthly variation. 

1. INTRODUCTION 

Oribatid mites have a worldwide distribution and they are one of the largest diverse group in soil (Hoy, 2009). 

Physical climatic factors like rainfall, soil moisture, temperature and sun time alter the population dynamics 

of oribatids (Townsend et al., 2008; Dhooria, 2016). Oribatids are effected slowly by temperature and moisture 

changes, because of their cuticle which is resistant to desiccation (Huhta, 1971). The family 

Sphaerochthoniidae Grandjean, 1947 have generally cosmopolitian exception Antartica. This family comprises 

2 genus, 18 species. The genus Sphaerochthonius Berlese, 1910, is one of the members of family 

Sphaerochthoniidae. Genus Sphaerochthonius has sixteen known species around the world (Subías, 2018). The 

main characteristics of the species are: nearly 0.3 mm in length, all notogastral seta T shaped, sensillus 

auriculated-cilia,. Notogaster cerotegument  hexagon with granulations. Oribatid mites belonging to species 

Sphaerochthonius splendidus are ubiquitous species typical in open grassland and thermophilous 

habitats(Migliorini, 2009). Sphaerochthonius splendidus are dominated undisturbed areas (Caruso, 2007). 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

For one year, 12 soil samples were taken from Kocaeli City Forest in this investigation, then the samples were 

carried to the laboratory in nylon bags and placed on modified Berlese-Tullgreen device. Mites were sorted 

from the samples under a stereomicroscope (Olympus SZX51) and mounted on slides in modified Hoyer’s 

medium or 60% lactic acid. Mountly abundance of Sphaerochthonius splendidus is determined by counting. 

Sphaerochthonius splendidus was taken SEM pictures. 

 

3. RESULTS  

In this study, 12 soil samples were evaluated. Results were given in table and  figures and graphs. Body lenght 

of Sphaerochthonius splendidus is 243 µm and body width of Sphaerochthonius splendidus is 186 µm. The 

correlation coefficient depending on individuals are 0,14716 for temperature and 0,44938 for soil temperature 

and 0,06886 for sun time. Correlation coefficient are -0,3162 for humidity and - 0,5056 for monthly rainfall  
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Figure 1. Dorsal view of Sphaerochthonius splendidus 

 

 
Figure 2.Sensillus view of Sphaerochthonius splendidus 
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Figure 3. Cerotegüment structure of Sphaerochthonius splendidus 

 

Table 1. The correlation coefficent between environmental conditions and the occurrence of 
Sphaerochthonius splendidus 

  Temperature 

(°C) 

Moisture 

(%) 

Soil 

Temperature 

(°C) 

Sun 

Time 

(hours) 

Rainfall 

( kg/m2 

) 

Individual 

Temperature (°C) 
1      

Moisture (%) 
-0,2641 1     

Soil Temperature 

(°C) 0,90868 -0,1436 1    

Sun Time (hours) 
0,91778 -0,3999 0,81087 1   

Rainfall ( kg/m2 ) 
-0,2757 0,22252 -0,1817 -0,3185 1  

Individual 
0,14716 -0,3162 0,44938 0,06886 -0,5056 1 
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Graphs 

1. Relationship between ocurrence of Sphaerochthonius splendidus and temperature and soil temperature and 

sun time 

 

Graphs 2. Relationship between occurrence of Sphaerochthonius splendidus and moisture and rainfall 

4. DISCUSSION 

This study comprises the investigation of relationship between the climatic factors and the monthly abundance 

of the species. The analysis put in evidence Sphaerochthonius splendidus  correlation between environmental 

conditions and the occurrence. While there is a weak positive correlation between temperature and number of 
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individual, there is a weak negative correlation between rainfall and number of individual. The number of 

individual  increases at, when the humidity decreases. Rainfall, soil moisture, temperature and sun time effect 

on abundance of oribatid. Temperature and moisture have a most grateful effect oribatids than the other factor. 

Sphaerochthonius splendidus prefer living in dry spaces. According to Weigmann and Schatz, 

Sphaerochthonius splendidus live in dry soil and rocky (Weigmann, 2009, Schatz, 2018). 
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Abstract 

Conventional syringe pumps and laboratory bounded instruments are widely used in lab-on-a-chip 

applications. Nonetheless, the cumbersome structure of these instruments restrains the improvement 

of compact point-of-care devices. In this study, we designed and fabricated a portable, easy-to-use 

and cost-efficient peristaltic micropump which can be integrated into diverse microfluidic 

applications. Unlike present designs, this novel design can be equipped with any other external force 

sources depending on the target such as electrical based applications since the mechanism leaves an 

empty volume below the lab-on-a-chip pattern. As an application, a tiny signal generator is fitted into 

the pump which is directly connected to electrodes. Currently, low-cost nanocomposites have 

promising potential in the microchips. Therefore, we integrated our micropump with a PDMS based 

dielectrophoretic chip with three-dimensional flexible electrodes.  

Keywords: Microfabrication, Microfluidics, Micropump, Lab on a Chip 

1. INTRODUCTION 

Microfluidics has an exponentially increasing use in biomedical applications through micro total 

analysis systems (µTAS) and lab-on-a-chip (LoC) technologies (Sackmann et al., 2014). 

Nevertheless, Zhang et al. indicated that chips are mostly dependent on externally connected bulky 

equipment such as syringe pumps (Zhang et al., 2015). Likewise, Yobas et al. reported the 

significance and benefits of rapid, low-cost, user-friendly integrated systems in the health sector, 

which eliminates the need for expertise (Yobas et al., 2009). Du et al. examined the pumps in the two 

main groups: mechanical displacement pumps and dynamic pumps (Du et al., 2009). Peristaltic 

micropumps have been subcategorized under the mechanical displacement pumps (Laser and 

Santiago, 2004). In the last decade, various methods supplying peristaltic movement in the 

micropumps were examined such as magnetically actuated rotating metal balls (Yobas et al., 2009) 

and rotating ball bearings (Zhang et al., 2015; Sonmez et al., 2018).  

Furthermore, dielectrophoresis (DEP) is a promising technique, which is widely used in biomedical 

applications, especially on early diagnosis of cancer due to its trapping, detection, focusing and 

characterization abilities (Demircan et al., 2013; Altinagac et al., 2016). In recent years, 

polydimethylsiloxane (PDMS) based three-dimensional flexible electrodes which can be used in 

dielectrophoresis applications were introduced by Pavessi et al. (Pavessi et al., 2011). The integration 

of a portable pump and dielectrophoresis-based LoC systems can be one of the promising point-of-

care (PoC) devices. PoC devices are considered to be important for clinical applications and 

commercialization of LoC technologies (Chin et al., 2012). The aim of this work is to develop fully-

enclosed and electrically driven micropump integrated with PDMS based dielectrophoretic chip that 

can contribute toward the improvement of diagnosis devices. 

2. MATERIALS AND METHODS 

2.1 MICROPUMP  

Several steps are followed in the design of the peristaltic micropump. First of all, the flexible electrode of DEP 

chip which was proposed by Pavessi et al. (Pavessi et al., 2011) is formed by PDMS and carbon nanotubes 

(CNTs). The chip can be utilized by bonding two PDMS layers. This flexible polymer that contains the LoC 

should be fixed in the micropump in order to supply continuous flow. Standard syringes are used for fluid 
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supply. Secondly, any disruption ought not to block DEP chip, which is generally located in the center of the 

PDMS layer. Thirdly, LoC systems are generally disposable (Fiorini and Chiu. 2005; Yager et al., 2006), 

whereby the PDMS based chip should easily be replaceable. Fourthly, DEP has required an electrical power 

supply which is commonly supplied by a cumbersome and laboratory-bounded signal generator such as Agilent 

81150A Pulse Function Arbitrary Generator. One way to overcome this problem is to integrate a tiny and 

portable AC power supply into the system. 

When everything is taken into consideration, an internal gear mechanism is used instead of previous examples 

in order to provide rotational movement in the micropump. The ring gear fitted into a ball bearing, and this in 

turn, is fitted into the body part of the pump, gave the best result of the bearing experiments. The most 

significant advantage of the internal gear mechanism is to provide empty space in the middle of the mechanism. 

This space is used for electrical equipment such as motor, driver, controller and generator. The gear mechanism 

is actuated by a stepper motor (Nema-14). The DRV8825 driver and Arduino Nano modules are utilized for 

controlling the motor. The AD9833 signal generator module is integrated into the pump in order to make DEP 

applications possible, which is also controlled with the Arduino Nano. A Li-Po Battery is also integrated into 

the device as a source of power supply and an on/off switch is connected in order to ease the usage of the fully 

closed device by untrained users. Two bodies with roller bearings are mutually assembled on top of the ring 

gear, and the two supplementary upper body parts with roller bearings are assembled. Additionally, return 

springs are key elements for the assembly of these parts. The springs also accommodate fundamental force to 

compress PDMS layers and provide the most critical peristaltic movement in the micropump. The assistant 

machine elements in the assembly of two body parts integrated with roller bearings are threaded rods that block 

the movement of the part in the horizontal directions. Therefore, only the vertical displacements are allowed. 

Users can easily place or remove the LoC system by pulling up one of the upper body parts.  

The pump is designed by computer-aided design (CAD) software, Solidworks (Figure 1). The designed three-

dimensional model of a body part of the pump is constructed by additive manufacturing which is used cost-

effectively for customized parts and has promising potential over traditional manufacturing processes in future 

mass production industries (Huang et al., 2015). Nonetheless, conventional machining of polyoxymethylene 

(POM) is preferred for ring gear and pinion since the surface roughness of both gears are more suitable for the 

coupling (Figure 2).  

 

Figure 2. (A) Peristaltic Micropump Assembly. (B) Cross-section of the pump. (C) Top View on 

Solidworks. 
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Figure 2.  The Final Form of the Micropump with a Coffee Cup for Scaling.  
 

2.2 MICROCHANNEL  

Dielectrophoretic chip is fabricated by traditional soft-lithography (Kim et al., 2008; Pavessi et al., 

2011; Puttaswamy et al., 2015).  Firstly, negative photoresist SU-8 3050 was coated on the cleaned 

Si-wafer in the spinner at 1000 rpm for 40 seconds. Coated Si-wafer was soft-baked for 30 minutes 

at 95⁰C. Then, Si-wafer was exposed to 250 mJ/cm2 exposure energy in the photolithography. Post-

exposure bakes are applied for 1 minute and 5 minutes at 65⁰C and 95⁰C, respectively. Undesirable 

part of SU-8 was developed by wet etching process using SU-8 developer. Later on, Si-wafer was 

cured for 30 minutes at 150⁰C. Consequently, the obtained master template will be used in the 

following process.  

Secondly, PDMS was mixed with curing agent at a weight ratio of 10:1(w:w) and the mixture was 

vacuumed in order to attain pure polymer without any air bubbles. Subsequently, the vacuumed 

PDMS and curing agent mixture was poured on a Si-wafer master template, and baked for 15 minutes 

at 115⁰C. The dried and hardened polymer was detached from Si-wafer and cut throughout the frame 

around the DEP chip. The inlet and exit holes for microchannel and electrode channels were punched 

by microfluidics PDMS puncher. A bulk layer of PDMS was fabricated through the same processes 

and the two layers are stuck together by plasma oxidation (Zuvin et al., 2015). They were put into the 

plasma device of Harrick Plasma (New York, USA), oxidized for 50 seconds and then exposed to the 

medium level plasma for 50 seconds. Layers picked and stuck together afterwards, and were put on 

a hot plate at 50 ⁰C for better bonding. The chip was then ready for injection of electrodes. 

Thirdly, CNT-PDMS conductive composite was manufactured by following the procedure of Pavessi 

et al. (Pavessi et al., 2011). In order to make the composite, multi-walled carbon nanotubes 

(MWCNT) were suspended in chloroform with a ratio of 1:30 (w:v) and mixed manually. 

Subsequently, PDMS of varying proportions in weight was poured into the suspension. The 

composite was then mixed for 20 minutes with a mechanical mixer. Finally, it was put into an oven 

at 105⁰C and waited until the chloroform is evaporated. In order to use the composite as a solid 

electrode, the curing agent of PDMS was added before embedment of the electrode in a ratio of 10:1 

(w:w). The composite then transferred into a standard 5 mL syringe and injected through the punched 

holes of electrodes on the chip. 

Fourthly, the barrier walls at the ends of the electrodes were removed by wet etching of PDMS 

(Takayama et al., 2001). This process was needed for direct contact of electrodes with the 

microchannel. The N-methylpyrrolidinone (NMP) was used with tetrabutylammonium fluoride 

(TBAF) in the ratio 3:1 (v:v). NMP used as a solvent which reduces the swelling effect of TBAF. The 

solution flows through the microchannel using standard syringes and appropriate tubing. A syringe 
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pump was used to maintain a continuous, steady flow which is crucial for a smoother surface quality. 

Etching rates with varying flow rates are shown in the (Figure 3).   

 

Figure 3. (A) Etch Thickness Change. (B) Etch Rate at Different Flow Rates. 

 
3. RESULTS  

The conductivities of CNT-PDMS nanocomposite polymers are measured by altering the percentage 

weights of MWCNTs. 0.2, 0.7, 1.3, 1.8, 2.5 and 5 wt.% MWCNTs are mixed in PDMS and embedded 

in a microchannel with 0.5 cm x 1.5 cm x 100 µm width, length and height, respectively. Therefore, 

six different conductivities are obtained (Figure 4). These conductivity values are similar to previous 

results in the literature (Khosla and Gray, 2009). The conductivities of nanocomposites exponentially 

increase with augmenting weight percentage. However, the viscosities of composites are also found 

to increase as conductivity. Thus, the ability of injection of composites into electrode channels 

decreases dramatically, particularly for the weight percentage greater than 2.5 wt.%.  

The etching of PDMS walls between the tips of the electrode and flow channels resulted in rates 

slightly different than that of in the literature (Takayama et al., 2001; Wang et al., 2017). As can be 

seen in (Figure 3B), different etching rates can be obtained with varying flow rates of the etchant. We 

etched 40 µm of PDMS on each side of the channel at 40 µL/min for about 2.5 minutes (Figure 5C). 

An optimum rate of flow for a geometry should be observed in order to acquire a smoother surface. 

 

 
Figure 4. Conductivity of Nanocomposite 
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Figure 5. (A) The Microchip. (B) The View of Electrodes before the Wet Etching (Microchannel 

width: 40 µm). (C) The view of electrodes after the PDMS etching (Microchannel width: 120 µm). 

 

The microchannel geometry is designed and fabricated in a circular shape for the outer channel and 

integrated into the dielectrophoretic chip (Figure 6). Three consecutive reservoirs are located at the 

inlet of the dielectrophoretic chip in order to reduce the effect of fluctuations of flow in the 

microchannel as reported by Sonmez et al. (Sonmez et al., 2018). The flow rate at the different engine 

speed is characterized using microbalance (Figure 7). Two different microchannel heights with 180 

µm and 60 µm are tested in the characterization process. The expected linear and one-third proportion 

is observed with decreasing channel height. Therefore, the required change can be obtained thanks to 

variations in the outer channel geometry. 

 

Figure 6. (A) The Integrated Micropump Channel. (B) Fabricated Channel. 
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Figure 7. Flow Rates at Different Engine Speeds  

 
4. DISCUSSION 

The conductivity of nanocomposite can be enhanced with other particles. Likewise, Puttaswamy et al. showed 

that polymer can be replaced by the mixture of silver conductive adhesive and carbon nanopowder in order to 

obtain high conductivity (Puttaswamy et al., 2015). Moreover, due to the simplicity and cost-effectiveness, 

spur gears are preferred for the customized parts: the ring gear and pinion. Nevertheless, the helical gear 

mechanism will considerably decrease the vibration and noise effect of the spur gear. As the lowest engine 

speed was 5 revolutions per minute (rpm); lower rpms do not operate during the required time which is 

determined to be 3 minutes in our characterization process. Nonetheless, the lower revolution per minute can 

be achieved with a more powerful engine. Therefore, the desired low flow rates can be obtained by motor 

speed as well as the decreasing cross-sectional area of the outer channel. Moreover, the pump can be integrated 

conveniently with high flow rate applications such as inertial microfluidics, which also has a major role in 

separation applications. (Di Carlo, 2009; Sonmez et al., 2017; Cadirci et al. 2018). 

5. CONCLUSION 

A novel micropump is designed and fabricated in order to be used in PDMS based microfluidic applications. 

The product constructed is a closed, user-friendly and low-cost product that will serve the rapidly growing 

biotechnology industry for PoC applications. The wide range of flow rate and appropriate design to integrate 

with supportive micro-electro-mechanical systems (MEMS) will lead to various microfluidic-based LoC 

applications. Future work will focus on the improvement of feasible and sustainable lower flow rates; a few 

µL/min and less. 
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Özet 

Pyricularia oryzae (Telemorf: Magnaporthe oryzae) çeltik yetiştiriciliğinde ekonomik kayıplara sebep olan en 

önemli fungal hastalık etmenlerinden biridir. Bu çalışmanın amacı, 2015 üretim yılında Çanakkale ilinde 

önemli üretim alanlarına sahip Biga İlçesinde çeltikte hastalık simptomlarının çıkış zamanlarının tespit 

edilmesi, ilçede hastalığın yaygınlık oranın ve kullanılan tohumluklarda hastalık etmeninin bulaşıklık oranının 

saptanmasıdır. Bu amaçla Baldo, Osmancık, Cameo, Efe, Paşalı, Ronaldo, Galileo olmak üzere 7 çeşidin 

incelendiği 15 farklı tarla (800 dekar) Haziran, Temmuz, Ağustos ve Eylül ayları boyunca günlük olarak 

sörveyler yapılmıştır. Sörveyler esnasında ilk olarak üreticilerin yapmış olduğu tüm uygulamalar not edilmiş, 

daha sonra ise farklı fenolojik dönemlerde hastalıkların çıkış zamanları tespit edilmiştir. Çalışma sonunda, 

çeltik yanıklığı hastalığı tüm çeşitlerde tespit edilmiş olup hastalık belirtileri Temmuz ayının 2. yarısından 

itibaren gözlenebilmiştir. Çeltik yanıklığı hastalığının ilk belirtileri yaprak, boğum, başak (salkım), başak 

sapında ve tane kavuzlarında sırasıyla çeltik ekiminden 45., 65., 83., 85. ve 87. gün sonra görülmüştür. 

Hastalığın ilçede yaygınlığını saptamak için yapılan sörveyde ise hastalığın gözlemlenen 150 tarlada hastalık 

yaygınlık oranının %75.33 oranında olduğu saptanmıştır. Çeltik tarlalarının etrafında bulunan bazı yabancı 

otlarda da hastalığın tespit edilmesi önemli bulunmuştur.  

Anahtar Kelimeler: Pyricularia oryzae, Magnaporthe oryzae, Çeltik, Simptom Çıkışı, fungisit 

 Occurrence and Distribution of Rice Blast Disease (Pyricularia oryzae) in Biga, Çanakkale 

Abstract  

Pyricularia oryzae (Telemorph: Magnaporthe oryzae) is one of the most important fungal diseases causes 

economical loss of rice. Biga is an important rice cultivation area of the Çanakkale Province. The aim of the 

research is to find out the timing of symptom occurrence, distribution of the disease in the region, and to assess 

the infestation rate of the seeds. The survey covered 800 da area. Seven varieties of rice Baldo, Osmancık, 

Cameo, Efe, Paşalı, Ronaldo, Galileo seeded in 15 different fields were observed every day for the disease 

symptom occurrence during June, July, August and September. Along with symptom observations, all 

agricultural practices during cultivations were also noted. The disease symptoms on rice leaves, collars, necks 

and panicles and pedicels of seeds were observed at 45., 59., 65., 83., 85. and 87. days after plantation, 

respectively. All rice varieties in surveyed fields exhibited disease symptoms at least in one part of plants. In 

order to find the distribution rate of the disease on rice growing fields in Biga, we made another survey that 

covered 150 fields; the disease was distributed approximately 75.33% of all fields. Occurrence of the disease 

on some gramineous weeds around rice plantation was also found to be a significant observation.  

Keywords: Pyricularia oryzae, Magnaporthe oryzae, Rice, Symptom Occurence, fungicide 

1. GİRİŞ 

Çeltik dünyada üretilen tahıllar içinde üretim alanı ve üretim miktarı bakımından ilk üç sırada 

bulunmaktadır. Çeltik, gerek dünyada gerekse ülkemizde insan beslenmesinde buğdaydan sonra 

gelen önemli bir gıda maddesidir. Ülkemizdeki çeltik üretimi, illere göre incelendiğinde en fazla 

üretim 331,423 ton ile Edirne’de gerçekleşmiştir. Edirne’yi 122,276 ton ile Balıkesir, 114,698 ton ile 

Samsun, 58,659 ton ile Çorum ve 53,284 ton ile Çanakkale illerinin takip ettiği bildirilmiştir (Taşlıgil 

ve Şahin, 2011).  

Önemli çeltik üretim potansiyeline sahip Çanakkale İlinde çeltik üretiminin en yoğun yapıldığı Biga 

ilçesinde, 2014-2015 sezonunda 884 çiftçinin 54 711 dekar alanda, 2015-2016 sezonunda ise 

toplamda 800 çiftçinin 95 000 dekar alanda üretim yaptığı bildirilmiştir (Anonim, 2016). Biga’da 

çeltik üretimi yapan üretici sayısında yıldan yıla artış yaşandığı gözlenmektedir. 
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Çeltik tarımında sorun olan çok sayıda hastalık, zararlı ve yabancı ot bulunmaktadır. Bu hastalık 

etmenlerinden en önemlisinin ise çeltik yaprak yanıklığı etmeni olan Pyricularia oryzae Cavara 

(Telemorf: Magnaporthe griseae) olduğu bildirilmiştir (Bonman, 1992). Hastalık etmeni fungus, kışı 

çeltik tohumlarında, bitki artıklarında veya darıcan (Echinochloa crus-galli) gibi bazı yabani 

buğdaygillerde geçirmektedir. Tarlada bitki kalıntılarında veya darıcan gibi bazı buğdaygillerde ya 

da çeltik tohumlarında misel formunda kışı geçiren fungus bu kaynaklarda konidilerini meydana 

getirmektedir. Bu konidiler rüzgar veya sulama suyu ile sağlam bitkilere ulaşarak uygun koşullarda 

sekonder enfeksiyonları oluşturmaktadır (Elmacı, 2012). 

Ülkemizde çeltik yanıklık hastalığı, tüm çeltik ekiliş alanlarında görülmektedir. Karadeniz 

Bölgesi’nin (Sinop, Çarşamba, Terme, Ünye, Bafra) Kastamonu ili, Tortum vadisinde %75 oranında 

zarara neden olduğu belirtilmiştir (Gülümser ve ark. 2004). Nem oranının düşük olmasından dolayı, 

İç Anadolu’daki zararının %7’yi geçmediği çalışmalar sonucunda ortaya çıkarılmıştır. Sinop, Ünye 

ve Terme’deki zararının %25–75 arasında değiştiği bildirilmiştir. (Göbelez, 1953). Tohum ile 

hastalığın yayılmasındaki etkisini saptamak amacıyla yapılan bir çalışmada ise P. oryzae’nin çeltik 

tohumunda bulunduğu ve yıldan yıla geçişte tohumun önemli bir enfeksiyon kaynağı olabileceği 

belirtilmektedir (Manandhar ve ark., 1998).  

Gerçekleştirilen bu çalışmanın amacı; çeltikte yanıklık hastalığını oluşturan P. oryzae’nin Biga’da 

çeltik ekim alanlarında ilk simptomlarının çıkış zamanını yapılan üretici uygulamaları dikkate 

alınarak, yanıklık hastalığının yöredeki yaygınlık oranını saptamaktır.  

2. MATERYAL VE METOD 

2.1. Çalışma Alanı 

Biga ilçesi çeltik ekim alanları bu çalışmanın ana materyalini oluşturmuştur.  

2.2. Hastalıklı Bitki Materyalinde Fungusun Teşhis Edilmesi  

Çeltik bitkisinin yaprak, kın ve boğumlarından fungusun izolasyonu için Vanaraj ve ark. (2013)’ın 

önerdiği metod kullanılmıştır. Hastalık etmeni ile bulaşık olduğundan şüphelenilen ve üzerinde 

belirgin leke olan yaprak, kın ve boğumlar küçük parçalar halinde kesilip 1-2 dak süre ile %50’lik 

etilalkole daldırılmıştır. Üç kez steril saf sudan geçirildikten sonra içerisinde steril nemli kağıdın 

bulunduğu petri kabına bir lam üzerine konularak 48 saat süreyle fungusun gelişmesi sağlanmıştır. 

Üzerinde fungusun konidileri gelişen bitki parçacıkları PDA ortamına değdirilmiş ve 26-28°C'a 

ayarlanmış inkübatörde inkübe edilmiştir. PDA ortamında fungal koloninin oluşması sağlanmıştır. 

2.3. Simptom Çıkış Zamanının Tespit Edilmesi  

Çeltik ekimi yapılan yörede rastgele 15 tarla seçilmiştir. Gözlemlenen tarlaların alanları ile ekilen 

çeşitler Çizelge 1’de verilmiştir. Simptom çıkışları her gün yapılan survey çalışmaları ile 

saptanmıştır. Simptomların ilk çıkış zamanları; yapraktaki belirtiler, boğumdaki belirtiler, başak ve 

başak sapındaki belirtiler ve tane üzerindeki belirtiler olacak şekilde çeltik bitkisinin farklı fenolojik 

devrelerinde saptanmaya çalışılmıştır. Yapılan bu çalışmada, yanıklık hastalığın ilk olarak hangi 

çeltik çeşidinde ve hangi tarihlerde çıktığını ve yapılan farklı çiftçi uygulamaları çerçevesinde 

mukayese edilerek açıklanmıştır.  

2.4. Biga’da Hastalığın Yaygınlık Oranının Saptanması  

Biga ilçesinde çeltik yanıklığı hastalığının yaygınlık oranının saptanması hastalık simptomlarının kolayca 

gözle görülebilir olduğu Temmuz ayı sonunda ve Ağustos başında yapılmıştır. Bu amaçla yapılan sörveyde 

hastalık şiddeti ve yakalanma oranı göz ardı edilerek, tarlada hastalığın var olup olmadığına göre tarlada 

gözlem yapılmış ve hastalık ‘var’ veya ‘yok’ diye not edilmiştir. Çalışmanın bu kısmında sörveyler 2015-2016 

yılı üretim döneminde 100,000 da alanda toplamda 150 çeltik tarlasına gözlem yapılarak gerçekleştirilmiştir. 

Yaygınlık oranı, survey yapılan hastalıklı tarla sayısının incelenen tarla sayısına oranlanmasıyla aşağıdaki 

formüle göre hesaplanmıştır (Arslan, 1999). 
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Yaygınlık Oranı = 
Hastalıklı Tarla Sayısı 

*100 
Toplam tarla sayısı 

 

2.5. Pyricularia oryzae’nin Yabancı Otlarda Araştırılması  

Hastalık etmeni ile bulaşık olduğundan şüphelenilen ve üzerinde belirgin leke olan yapraklardan 

(kanyaş, topalak, saz, darıcan) 5 cm büyüklüğünde kesilip 1-2 dak süre ile %50’lik etilalkole 

daldırılmıştır. Üç kez steril saf sudan geçirildikten sonra içerisinde steril nemli kağıdın bulunduğu 

petri kabına bir lam üzerine konularak 48 saat süreyle fungusun gelişmesi sağlanmıştır. Lekelerin 

üzerinden kazıma preparat hazırlanarak etmen konidilerinden teşhis edilmiştir. 

3. SONUÇ  

Gelişen koloni saf kültüre alındığında kirli beyaz, açık grimsi kahve, koyu grimsi kahverengi olduğu 

mikroskop incelemelerinde hiflerin septalı, dallanmış ve hyaline olduğu gözlenmiştir. 

Konidiyoforların kahverengimsi, septumlu ve nadiren de dallandığı tespit edilmiştir. Armut şeklinde 

olan konidilerin enine olarak bazen tek, fakat çoğunlukla iki septumlu olduğu gözlenmiştir. 

Mikroskopik incelenen bu özellikler Mew and Gonzales (2002)’in tanımına uymaktadır. 

Hastalık belirtileri ilk olarak alt yapraklarda görülmüştür. Yapraklar üzerindeki lekeler baklava 

dilimini andıran bir görünüme, yakacık üzerindeki belirtiler ise sanki iple sıkılmış gibi çok tipik belirti 

oluşturmuştur. Sapta oluşan lekeler sapın bazen yatmasına sebep olmuştur. Başağın altındaki başak 

sapı ilk önce kahverengi, ilerleyen zamanlarda siyah renge dönüşmüştür. Kavuz üzerindeki belirtiler 

başak, başak sapı ve daneler üzerindeki yanıklık belirtilerinden sonra ortaya çıkmıştır. Özellikle süt 

olum döneminin tam ortasında kavuzlarda yamalar şeklinde yanma ve kurumalar gözlemlenmiştir. 

Hafif enfeksiyonlarda kavuz açık kahverengi ve beyaz renk tonlarında, ağır enfeksiyonlarda ise kavuz 

koyu kırmızı ve siyahımsı bir renk almıştır. 

Sörvey alanındaki çeltik üretimi yapılan 15 tarlanın hepsinde hastalık belirtilerinden en az birine 

rastlanmıştır. Yaprak lekesi çeşit gözetmeksizin tüm tarlalarda tespit edilmiş olup hastalığın ilk 

görünme tarihinin çeltik ekim tarihi veya çeşide göre farklılık göstermediği saptanmıştır (Çizelge 1). 

Yapraklarda ilk hastalık belirtileri ekimden 45 gün sonra Osmancık çeltik çeşidi ekilen P15 tarlasında 

rastlanmış, son belirtiler ise Ronaldo ekilen C03 tarlasında gözlenmiştir. Boğum, başak, başak sapı 

ve kavuzda hastalık simptomları 9 tarlada görülmüş, 6 tarlada ise herhangi bir simptom oluşumuna 

rastlanmamıştır.  

Sörvey alanında çiftçiler ile gözlem yapılan tarlalardaki çiftçi uygulamaları Çizelge 1’te verilmiştir. 

Sörvey alanındaki 15 tarladaki 11’inde sertifikalı tohum kullanmıştır, diğerleri önceki yıldan 

ayırdıkları tohumlukları kullanmıştır. Çizelge 1’e göre hastalığın çıkışının sertifikalı veya geçen 

yıldan kalan tohumluklarının kullanılmasıyla bir korelasyon içinde olmadığı saptanmıştır. 

Çiftçilere çeltik tarımından önceki yıl tarlada ne ekildiği sorulduğunda 13ünde çeltik, diğer ikisinde 

ise mısır tarımı yapıldığı bildirilmiştir. Mısır tarımı yapılan tarlalardan birinde sertifikalı tohumluk 

kullanılmış, diğerinde ise geçen yıldan ayrılan tohumluk kullanılmıştır. Bu iki tarlada yaprak lekesi 

dışında diğer bitki aksamında hastalığa rastlanmamıştır.   

Hastalık çıkışının çiftçinin tohum ve yeşil aksam ilaçlama uygulamaları ile korelasyonu olup 

olmadığı da karşılaştırılmıştır (Çizelge 1). Baldo çeşidinin kullanıldığı 4 tarlanın 3ünde hem tohum 

ilaçlaması, hem de en az 1 kez yeşil aksam ilaçlaması yapılmıştır. Baldo ekilen diğer tarlada hiçbir 

ilaçlama yapılmamıştır. Bu dört tarlanın hepsinde, bitkinin toprak üstü tüm aksamlarında hastalık 

görülmüştür. Ronaldo çeşidinin ikisinde yeşil aksam ilaçlaması yapılmış, birinde de ek olarak tohum 

ilaçlaması yapılmıştır. Her iki tarlada da yaprak lekesi dışında hastalığın diğer bitki aksamlarına 

yayılmadığı gözlenmiştir.  
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Beş farklı tarlada Osmancık çeşidi kullanılmıştır. Bunlardan ikisi tohum ilaçlaması, üçü de yeşil 

aksam ilaçlaması yapmıştır. Tarlaların ikisinde hastalık yaprak dışında görülmezken, diğerlerinde 

hastalığın tüm akşamlara yayıldığı gözlenmiştir. Burada ilaçlama ile hastalık çıkışı arasında 

korelasyon görülmemiştir. Galileo ve Paşalı çeşidi ekilen tarlalarda da tohum veya yeşil aksam 

ilaçlamasının hastalığın bitkinin tüm aksamlarına doğru ilerlemesini engellemediği görülmüştür. Efe 

çeşidi sertifikalı tohum kullanmış ve üretim boyunca ilaçlama yapılmamıştır. Hastalık yaprak dışında 

gözlenmemiştir. Cameo önceki yıldan tohum kullanmış ve sadece tohum ilaçlaması yapmıştır. Bu 

tarlada bir yıl önce mısır ekilmiştir ve hastalık sadece yaprakta gözlenmiştir. 

Tarla içerisinde dolaşılarak rastgele seçilen bitkiler hastalık oluşumu açısından incelenmiştir. Çeltik 

bitkisinin en az bir organında hastalık simptomuna rastlandığında o tarla bulaşık diye not edilmiştir. 

Toplam 150 tarlanın 113’ünde çeltik bitkisinin en az bir organında hastalık simptomuna rastlanmıştır. 

Dolayısıyla hastalığın ilçede yaygınlık oranının %75,33 olduğu hesaplanmıştır. 
 

 

Çeltik ekim alanlarının etrafında yapılan gözlemlerde, yabancı otlarda da hastalığın var olduğu tespit 

edilmiştir. P. oryzae enfeksiyonuna benzer simptomlar gösteren yapraklar laboratuvarda Blotter 

yöntemi kullanılarak, ışıkta 48-72 saat oda sıcaklığında inkübe edilmiştir. Kazıma yöntemi ile 

hazırlanan preparatlarda P. oryzae’nin konidileri kanyaş (Sorghum halepense), ve darıcanda 

(Echinochloa crus-galli) saptanmıştır. Bu bitkilerde hastalık simptomları çeltikten önce 

görülebilmiştir. 

4. TARTIŞMA 

Bu çalışmayla Çanakkale, Biga çeltik üretim alanlarında çeltik yanıklık hastalığı önemli bir sorun 

olduğu, hastalığın ilçede zaman zaman çok yoğun şekilde, verim ve kalite kaybına yol açtığı 

gözlemlenmiştir. Bremer ve Özkan (1946), P. oryzae’nin tüm Dünya’da çeltiğin en yıkıcı hastalığı 

olduğunu bildirmiştir. Başka bir araştırmada da çeltiğin birden çok hastalığı olduğu; bu hastalık 

etmenlerinden en önemlisinin ise çeltik yaprak yanıklığı etmeni olan P. oryzae olduğu bildirilmiştir 

(Bonman, 1992).  

Biga ilçesinde gözlem altında bulunan tarlalarımızda ekilen 7 çeltik çeşidinin (Baldo, Osmancık, 

Cameo, Galileo, Ronaldo, Efe ve Paşalı) tümünde hastalık belirtisine rastlanmıştır. Hastalık belirtisi 

çeşitlerin; yaprak, yakacık, boğum, başak, başak sapı ve kavuzlarında ortaya çıkmıştır. Bu görüşe 

paralel olarak Oran (1975), hastalık belirtilerinin, yaprak, boğum, başak, başak sapı ve kavuzlarında 

görüldüğünü bildirerek, bizim görüşümüzü desteklemiştir. 

Hastalığın çıkış zamanının tespit edildiği tarlaların tümünde ve ekili olan tüm çeltik çeşitlerinde 

bitkinin en az bir fenolojik devresinde hastalığa rastlanılmıştır. Ayrıca yapılan çalışmalar neticesinde 

üreticilerin yapmış olduğu uygulamaların (çeşit seçimi, fungisit kullanımı, ekim tarihi, tohum 

ilaçlaması, kullanılan tohumluğun sertifikalı olup olmaması vb.) hastalığın görülmesiyle pek orantılı 

olmadığı görülmüştür. Örneğin gözlem altındaki Baldo ekilen tarlaların hepsinde sertifikalı tohum 

kullanılması, tohum ilaçlaması veya yeşil aksam ilaçlaması olup olmaması hastalığın çıkışında 

belirleyici olmamıştır. Hastalığın çıkışının yapılan uygulamalardan ziyade çeşit seçimiyle bağlantılı 

olduğu görülmektedir.  

Baldo çeşidinin yanıklık hastalığına karşı çok duyarlı olduğu gözlemlenmiştir. Fakat diğer çeltik çeşitlerinde 

de bitkinin en az bir organında hastalık simptomuna rastlanmıştır. Aktaş ve Tunalı (1986) tarafından yapılan 

bir çalışmada toplam 32 çeltik çeşidinin hiç biri çeltik yanıklık hastalığına karşı dayanıklı bulunamamıştır. 

Reaksiyon testi sonucunda çeltik çeşit ve hatlarından bu patojene karşı sadece 6 çeşitte orta derecede 

dayanıklılık tespit edilmiştir.  
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Çizelge 1. Çeltikte Pyricularia oryzae’nin simptom çıkış zamanının tespit edildiği çeltik alanları, ekilen çeşitler ve fungisit uygulamaları* 
 

 

 

*Çiftçi beyanlarına göre tohum ilaçlaması dozu Carbendazim 100kg tohum/250g e.m; Yeşil aksam ilaçlaması dozları Trifloxystrobin (20g/da), 

Epoxicanozole (42gr/da) + Prochloraz (150gr/da), Azoxystrobin (100ml/da) 

        
Yeşil Aksam Uygulaması 

 Simptom Çıkışı  

(Ekimden Gün Sonra) 

Tarla 

No 
Çeşit 

Ekim            

Zamanı 

Alan 

(da) 
Tohumluk 

Önceki Yıl 

Ekilen  

Önceki 

Yıl 
Hastalık  

Tohum 

İlaçlaması 
1. İlaçlama 2. İlaçlama Yaprak Boğum  Başak 

Başak 

sapı 
Kavuz  

A-01 Baldo 22.05.2015 100 Sertifikalı Çeltik Yok Var Trifloxystrobin  Trifloxystrobin  59 80  89 95  95  

K-10 Baldo 22.05.2015 70 Sertifikalı Çeltik Var Var 
Epoxicanozole 

+Prochloraz  
  68  73  95  98  98  

D-04 Baldo 25.05.2015 50 Önceki yıl Çeltik Var Var 
Epoxicanozole + 

Prochloraz 
  49 77  82  87  90  

G-07 Baldo 27.05.2015 50 Sertifikalı Çeltik Yok Yok Yok   63  80  90  93  93  

C-03 Ronaldo 20.05.2015 50 Sertifikalı Çeltik Var Var 
Epoxicanozole + 
Prochloraz 

  71  - - - - 

M-12 Ronaldo 15.05.2015 40 Sertifikalı Çeltik Var Yok Trifloxystrobin    47  - - - - 

E-05 Osmancık 20.05.2015 20 Sertifikalı Çeltik Yok Var Trifloxystrobin    51 70  87  92  95  

O-14 Osmancık 11.05.2015 25 Sertifikalı Mısır Yok Yok Azoxystrobin  Trifloxystrobin  49  - - - - 

H-08 Osmancık 25.05.2015 80 Önceki yıl Çeltik Var Yok Yok   55 68  82  87  95  

J-09 Osmancık 01.06.2015 85 Önceki yıl Çeltik Var Var 
Epoxicanozole+ 
Prochloraz  

  58 - - - - 

P-15 Osmancık 23.05.2015 25 Sertifikalı Çeltik Var Yok Yok   45  70  80  87  91  

L-11 Efe 22.05.2015 75 Sertifikalı Çeltik Var Yok Yok   46  - - - - 

N-13 Cameo 10.05.2015 50 Önceki yıl Mısır Yok Var Yok   47  - - - - 

B-02 Galileo 20.05.2015 70 Sertifikalı Çeltik Yok Var 
Epoxicanozole + 

Prochloraz 
  68  78  90  95  97  

F-06 Paşalı 22.05.2015 10 Sertifikalı Çeltik Yok Var Trifloxystrobin    66  74  81  86  88  
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İncelenen 7 çeşit arasından; Baldo, Galileo ve Osmancık çeşitlerinin tüm fenolojik büyüme devrelerinde 

(yaprak, yakacık, boğum, başak, başak sapı ve kavuz) hastalık yoğun bir şekilde gözlemlenmiştir. Ronaldo, 

Efe ve Cameo çeşitlerinin ise sadece yaprak lekesi gözlenebilmiştir. Sürek (2002), ülkemizde Baldo ve 

Osmancık çeltiklerinin yerini Cameo, Ronaldo ve Efe gibi yüksek verimli ve kaliteli çeltik çeşitlerinin almaya 

başladığını bildirmiştir.  

Elmacı (2012), yaptığı çalışmada ele aldığı Baldo ve Osmancık çeltik çeşitlerinin incelendiği 40 tarlada yaptığı 

gözlem sonucunda hastalığın yaygınlık oranını %100 olarak belirlemiştir. Bizim çalışmamızda ise incelenen 

toplam 7 farklı çeşidin ekili olduğu toplamda 150 arazide yaptığımız gözlem sonucunda hastalığın yaygınlık 

oranı %75,33 olarak ölçülmüştür. Bizim yaptığımız bu çalışmada elde ettiğimiz sonuç ile Elmacı (2012), 

yapmış olduğu çalışmanın sonucu arasında farklılık olduğu anlaşılmıştır. Bunun nedeninin ise; bizim yapmış 

olduğumuz çalışma içerisinde Cameo ve Ronaldo gibi daha dayanıklı çeşitlerin yer alması olarak 

düşünülmektedir.  

Tarlada ilk simptomların görülmesinde, bir önceki sene tarlada hastalığın olup olmama durumunun önemli 

olabileceği gözlenmiştir. Baldo gibi duyarlı çeşitlerin ekildiği tarlalarda bir önceki sene hastalığın olup 

olmamasının, pek fazla önemi olmadığı, Cameo ve Efe gibi dayanıklı çeşitlerde ise, tarlada bir önceki sene 

hastalığın olup olmama durumunun az da olsa önemli olabileceği düşünülmektedir. Bu düşünceyi destekleyen 

bir çalışmada, Oran ve ark. (1974), yanıklık hastalığı etmeninin tarlada ve tohumda bulunduğunu bildirerek 

hastalığın çıkmasında ve yayılmasında önemli olduğunu bildirmişlerdir. Bu çalışmada çiftçi tarafından 

kullanılan tohumluklardan maalesef ekimden önce örnek alamamış olmamızdan dolayı, ekilen tohumlarda 

bulaşıklık oranını saptayamamış, dolayısıyla hastalık çıkışıyla ilişkilendirilememiştir.  

Biga ilçesinin başlıca geçim kaynağı bitkisel üretimdir. Bitkisel üretim içinde ise çeltiğin payı oldukça fazladır. 

Yani Biga’da çeltik üretimi çok önemli bir paya sahiptir. Yanıklık hastalığının çeltik alanlarında açtığı bu 

zararın önlenebilmesi için bu alanda yapılan çalışmaların sürekli yenilenmesi gerekir. İncelenen çeşitler 

içerisinde hastalığa reaksiyon yönünden önemli farklılıklar olduğu belirlenmiştir. Baldo çeşidinin hastalıklara 

çok duyarlı, Cameo ve Ronaldo çeşitlerinin ise hastalığa karşı daha toleranslı olduğu gözlenmiştir. 

Yanıklık hastalığının farklı çeşitlerde farklı zaman aralıklarında ortaya çıkmasının nedenlerinin; ekim tarihi, 

çeşit seçimi ve yapılan farklı üretici uygulamaları olduğu düşünülmektedir. Çeltik üretim alanlarında, yanıklık 

hastalığının sebep olduğu ekomik zararı önlemek için çiftçi uygulamalarından ziyade dayanıklı çeşit 

kullanımının ve ekim nöbeti uygulamanın daha önemli olduğu sonucuna varılmıştır. 
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Tebuconazole Uygulanan Buğday Tohumunda Fusarium culmorum’un Çimlenmeye ve 

Hastalık Şiddetine Etkisi 
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Özet 

Fusarium culmorum serin iklim tahıllarında özellikle buğdayda kök ve kökboğazı çürüklüğü ile başak 

yanıklığına (FHB), ayrıca sap çürüklüğüne sebep olan oldukça yaygın bir fungustur. Etmen toprak 

kökenli olmasından dolayı mücadelesi güç hastalıklardan biridir. Bu çalışmada hastalıklı buğday 

bitkisinden izole edilen 2 F. culmorum izolatı kullanılmıştır. F. culmorum izolatlarının inokulumunun 

hazırlaması için iri buğday kepeği kullanılmıştır. Miselyum ile kaplanan kepek daha sonra saksı 

karışımına %1 oranında karıştırılmıştır. Her saksıya 10 tohum ekilmiş ve her izolat için 3 saksı 

kullanılmıştır.  Tohumlar 125 gr/100 kg tohum dozunda tebuconazole ile ayrıca referans fungisit 

olarak Captan etkili maddeli formülasyonda 100 gr/100 kg tohum dozunda kullanılarak çalışmaya 

dahil edilmiştir. Deneme ekimden 15 gün sonra sona erdirilmiş ve 0-5 skalası kullanılarak 

değerlendirilmiştir. F. culmorum baskısı altındaki tohumların çimlenme yüzdeleri negatif kontrolde 

% 93, teboconazole ile kaplanmış tohumlarda, %86,6, Captan ile ilaçlanmış tohumlarda, %33,3, 

pozitif kontrolde ise %11.6 olmuştur. Hastalık şiddeti değerlendirmesi açısından skala değerleri 

kullanılmıştır, iki izolat skala değerleri arasında istatistiki bir fark oluşmamış ve nekroz alanı % 50 

dolaylarında bulunmuştur. Her uygulama istatistiki anlamda farklı bir grupta yer almıştır. Pozitif 

kontrol grubuna ait bitkilerde 4.60 skala değeri oluşmuş yani nekroz alanı % 75’in üzerine çıkmıştır 

ve bunu 3.25 skala değeri ile Captan uygulaması takip etmiştir. Negatif kontrol’e ait bitkilerde ise 

herhangi bir nekroz alanı oluşmamıştır. Tebuconazole uygulanan bitkilerde skala değeri 0.26 olarak 

belirlenmiş ve % 25’in altında nekroz alanı oluşumuyla bitkiler üzerinde yeterli oranda koruma 

sağlanabilmiştir. Yapılan saksı denemesiyle de F. culmorum izolatlarının yıkıcı özelliği ve 

tebuconazole’ün etmene karşı koruyucu özelliği ortaya konmuştur fakat Captan yetersiz kalmıştır. 

Tebuconazole’ün tohum ilaçlamasında kullanımı istenen başarıyı sağlayacağı ve pratikte tavsiye 

edilebileceği sonucuna varılmıştır. 

Anahtar sözcükler: Fusarium culmorum, Buğday, Captan, Tebuconazole  

1. GİRİŞ 

Tahıllar olarak bilinen başlıca tarım ürünleri buğday, arpa, yulaf, mısır, çeltik ve darıdır. Bunlardan 

buğday ve çeltik ağırlıklı olarak insan besini olarak değerlendirilirken, arpa ve mısır ise hayvan yemi 

olarak önem kazanmıştır. Ayrıca üretimi yapılan bu tahıl grupları içerisinden üretim alanı ve miktarı 

olarak ülkemizde ve dünyada en göze çarpan ürünün buğday olduğu görülmektedir. Buğday (Triticum 

spp L.) bitkisinin üretimi de diğer tarım ürünlerinde olduğu gibi biyotik ve abiyotik etmenler 

tarafından tehdit edilmektedir. Abiyotik etmenler olumsuz hava koşulları, iklim özellikleri, elverişsiz 

toprak özellikleri, uygun olmayan işleme yöntemleri ve çeşitli kirlilikler; biyotik etmenler olarak ise 

hastalık, zararlı ve yabancı otlar buğday üretimini kalitatif ve kantitatif olarak olumsuz 

etkilemektedir.  

Fusarium cinsine bağlı türler başak yanıklığına (Fusarium head blight : FHB) ve kök-kök boğazı 

çürüklüğüne sebep olmaktadır. Bu şekilde verimi %50’ye kadar düşürebildiği belirtilmiştir (Cook, 

1968). FHB’ye birçok Fusarium türü sebep olmaktadır. Bunlardan en önemlileri Fusarium 

avenaceum, F. poae, F. nivale, F. graminearum (Giberella zeae) ve F. culmorum’dur (Parry ve ark., 

1995). F. culmorum özellikle Türkiye’de özellikle buğdayda kök ve kökboğazı çürüklüğü ile başak 

yanıklığına, ayrıca sap çürüklüğüne sebep olan oldukça yaygın bir fungustur (Aktaş ve Tunalı, 1993; 

Akgül, 2008).  
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Türkiye’de buğdayda kök ve kökboğazı hastalık etmenlerini tespit etmeye yönelik birçok çalışma 

yapılmıştır. Hastalıklı örneklerden yapılan izolasyonlarda, kök ve kökboğazı ile sap çürüklüğüne 

sebep olan izolatlardan %10’unun F. culmorum tarafından oluşturduğu tespit edilmiştir (Tunalı ve 

ark., 2006). 

Bu çalışmada, sistemik özellikte ve triazole grubu olan tebuconazole etkili maddesinin in planta'da 

F. culmorum hastalık baskısı altındaki buğday tohumunun çimlenmesine ve hastalık şiddetine etkisi 

araştırılmıştır.  

 

2. MATERYAL VE METOD 

Petri çalışmalarında tebuconazole etkili maddeli fungisit kullanılmıştır. Kök çürüklüğü testine 

Tebuconazole’ün yanısıra, Captan içerikli fungisit de dahil edilmiştir (Çizelge 1). 

Çizelge 1. Çalışmada kullanılan fungisitlerin aktif madde, ticari adları ve önerilen dozları. 

Etkili madde  Ticari adı ve Formülasyonu    Firma  Önerilen doz 

Tebuconazole           Folicur WP 25      Bayer  75 g/da 

Captan            CAPTAN (% 50)               Hektaş     300 g/100 L su 

 

2.1. Hastalıklı dokulardan F. culmorum izolasyonu 

Kök ve kökboğazı ile sap bölgesinde çürüklük belirtileri gösteren bitki materyalleri musluk suyu 

altında yıkanarak topraklarından arındırılmış ve belirti gösteren bistüri ile 1-5 mm büyüklüğünde 

parçalara ayrılarak  1.5-2 dakika süreyle % 0.5’ lik sodyum hipoklorit (NaOCl) içerisinde tutulmuş 

ve 2 kez steril su ile durulanmıştır. Parçacıklar streptomycin sülfat (100 µg/mL) eklenmiş patates 

dekstroz agar (PDA) ortamına ekilmiştir.  F. culmorum’un teşhisi Leslie ve Summerell (2006)’e göre 

yapılmıştır. İzolatlar PDA ve karanfil agar ortamındaki (carnation leaf agar: CLA) morfolojik 

gelişimlerine göre teşhis edilmiştir.. 

2.2. İnokulum hazırlığı ve saksı denemeleri  

F. culmorum izolatlarının inokulumunun hazırlaması için iri buğday kepeği kullanılmıştır. Her 100 

ml hacmindeki kepeğe 10 ml steril destile su eklenerek kepeğin iyice nemlenmesi sağlanmıştır. Üst  

üste iki kez yapılan otoklavdan sonra fungal diskler eklenmiş 10-15 gün 24 °C’de inkübe edilmiştir. 

Kepek daha sonra saksı karışımına %1 oranında karıştırılmıştır. Ekimden önce tohumlar yüzeysel 

olarak sterilize edilip durulandıktan sonra, homojen çıkış için 3 gün soğutucuda inkübe edilmiştir. 

Her saksıya 10 tohum ekilmiştir. Her izolat için 3 saksı kullanılmıştır.   

Tebuconazole’ün bulaşık topraklarda kök ve kökboğazı çürüklüğüne karşı etkinliğini saptamak için 

tohumlar 125 gr/ 100 kg tohum dozunda tebuconazole ile kaplanmıştır. Ayrıca genelde tohum 

ilaçlaması olarak kullanılan Captan etkili maddeli formülasyon da 100 gr/ 100 kg tohum dozunda 

kullanılarak çalışmaya dahil edilmiştir.  

Deneme ekimden 15 gün sonra sona erdirilmiştir (Uçkun, 2008). Kök ve kök boğazı ve ikinci 

nodyuma kadar olan kısım bir bütün olarak düşünülmüş ve Wildermuth ve McNamara (1994)’nın 

aşağıda verilen 0-5 skalasına göre değerlendirilmiştir: (0- Sağlıklı bitki, sözü edilen bölgelerde; 

herhangi bir renk değişimi yok; 1- Nekroz alanı %25’den az; 2- Nekroz alanı %25-50 arasında; 3- 

Nekroz alanı %51-75 arasında; 4- Nekroz alanı %75’den fazla; 5- Ölü bitkiler) 

3. SONUÇ 

 Fusarium culmorum’un Tohum Çimlenmesine ve Hastalık Şiddetine Etkisi 

Hastalık etmeninin bitki üzerinde oluşturduğu etkileri gözlemlemek amacıyla kurulan denemede 

tesadüfi seçilen 2 ayrı izolat kullanılmıştır. Saksı denemesi kurulmuş ve bu şekilde in vitro ile elde 
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edilen sonuçların desteklenmesi ve fungisitin bitki üzerinde oluşturduğu koruyucu etkiyi ortaya 

koymak amaçlanmıştır. Tohum ilaçlaması amacıyla kullanılan Captan etkili maddesi referans olarak 

kullanılmıştır. Denemenin kurulmasının ardından bitkilerin gelişmesi gözlemlenmiş ve hastalık 

şiddeti belirlenmiştir. Buğdayların ekimini takip eden 14. günde deneme sonlandırılmış, elde edilen 

fideler kök ve kök boğazı çürüklüğü açısından değerlendirilmiştir.  

Çizelge 2’de görüldüğü gibi tohum çimlenmesi varyans analizleri sonucunda değerlendirilme 

yapıldığında izolatlar arasında istatistiksel anlamda fark oluşmadığı görülmüştür. İzolatların 

inokulasyonuyla bitkilerde şiddetli oranda hastalık oluşumu görülmüştür. 

 

Çizelge 2. Fusarium culmorum’un iki izolatına karşı uygulanan fungisitlerin bitki çıkışına etkisine 

ait kareler ortalaması 

Varyans Kaynağı S.D Kareler Ortalaması Pr > F 

İzolat 1 4.16667 <.0001 

Uygulama 3 9626.38889 <.0001 

İzolat*Uygulama 3 48.61111 <.0001 

Hata 16 70.83333  

 

Uygulama faktörleri açısından ise, tebuconazole ile (-) kontrol aynı grupta yer alarak hastalığa karşı 

fungisitle yeterli koruma sağlandığı saptanmıştır (Çizelge 3). Bunun yanında Captan ile (+) kontrol 

uygulaması aynı grupta yer almış ve F. culmorum’un kullanılan izolatlarına karşı koruma 

sağlayamamıştır. Herhangi bir uygulama yapılmayan (-) kontrol grubuna ait saksılarda bitki gelişimi 

ve çimlenme son derece sağlıklı olarak gerçekleşmiş tohum çimlenme oranı % 93 oranında 

bulunmuştur. Tebuconazole uygulanan saksılardaki tohumlarda % 86.6 oranında çimlenme sağlanmış 

ve sağlıklı bir şekilde gelişim göstermiştir. Sadece inokulum uygulanan (+) kontrol grubundaki 

tohumlarda % 11.6 çimlenme oluşmuş çimlenen tohumlar çimlenmenin ardından toprak yüzeyine 

çıkamayacak oranda şiddetli bir şekilde çürüme göstermiştir. Captan uygulaması ise % 33. 3 

çimlenme oranıyla beklenen koruma etkisini gösterememiş ve hastalık etmeni tohumları şiddetli bir 

biçimde etkilemiştir. Tohumlara uygulanan ilaçlamaların etkisi genel olarak değerlendirildiğinde, 

saksı başına 10’ar gramlık F. culmorum inokulumunun varlığında tebuconazole’ün istatistiki olarak 

koruyucu bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur. 

Çizelge 3.  Fusarium culmorum’un iki izolatına karşı uygulanan fungisitlerin bitki çıkışına etkisi 

Uygulama + kontrol - kontrol Captan  Tebuconazole Ortalama 

M211 13.3 a 90.0 a 36.6 a 86.6 a 56.6 a 

BAP83 10.0 a 96.6 a 30.0 a 86.6 a 55.8 a 

Ortalama 11.6 b 93.3 a 33.3 b 86.6 a  

*Aynı sütunda farklı harfle gösterilen değerler arasında istatistiki olarak fark olduğunu 

göstermektedir (p≤ 0,05) 

F. culmorum ile ilgili yapılan birçok çalışmanın sonucunda in vitro çalışmalar ile pratikte yapılan 

uygulamalar farklılık gösterebilmiştir. Tarla denemelerinde oluşan fungisit performansında görülen 

farklılıklara sebep olan faktörlere bitki çeşidi, sıcaklık, bitki organlarının fungisite dayanıklılığı, 

fungal sporların fungisite hassasiyeti, fungisitin tedavi edici etkileri, sistemik fungusitlerde bitki 

içindeki translokasyon örnek olarak sayılabilir (Jones, 2000). Ayrıca kullanılan her izolatın ve 

fungusun ayrı ırklarının fungisite karşı oluşturdukları tepkiler farklıdır. Bölgelere göre bile 

değişebilecek sonuçlar oluşabilir. Bu nedenle bu gibi etkenler FHB’ta olduğu gibi diğer hastalıklarda 

da fungisit denemelerinde tutarsız sonuçlar elde edilmesine neden olabilmektedir. Fungisitin gerçek 

etkisinin görülmesi açısından in vitro çalışmaların tarla denemeleriyle desteklenmesi pratik anlamda 

oldukça önemlidir.  
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Hastalık şiddeti değerlendirmesi açısından skala değerleri kullanılmıştır. Her iki izolat skala değerleri 

arasında istatistiki bir fark oluşmamış ve nekroz alanı % 50 dolaylarında bulunmuştur (Çizelge 4, 

Çizelge 5). Her uygulama istatistiki anlamda farklı bir grupta yer almıştır. (+) kontrol grubuna ait 

bitkilerde 4.60 skala değeri oluşmuş yani nekroz alanı % 75’in üzerine çıkmıştır ve bunu 3.25 skala 

değeri ile Captan uygulaması takip etmiştir. (-) kontrol’e ait bitkilerde ise herhangi bir nekroz alanı 

oluşmamıştır. Tebuconazole uygulanan bitkilerde skala değeri 0.26 olarak belirlenmiş ve % 25’in 

altında nekroz alanı oluşumuyla bitkiler üzerinde yeterli oranda koruma sağlanabilmiştir. 

 

Çizelge 4. Fusarium culmorum’un iki izolatı ile inokule edilen buğdayda hastalık şiddetine ait kareler 

ortalaması 

Varyans Kaynağı S.D Kareler Ortalaması Pr > F 

İzolat 1 0.00041667 <.0001 

Uygulama 3 30.64708333 <.0001 

İzolat*Uygulama 3 0.03819444 <.0001 

Hata 16 0.040833  

 

Çizelge 5. Fusarium culmorum’un iki izolatı ile inokule edilen buğdayda hastalık şiddeti 

Uygulama + kontrol - kontrol Captan  Tebuconazole Ortalama 

M211 4.56a 0a 3.36a 0.20a 2.03a 

BAP83 4.63a 0a 3.13a 0.33a 2.02a 

Ortalama 4.60a 0.00d 3.25b 0.26c  

*Aynı sütunda farklı harfle gösterilen değerler arasında istatistiki olarak fark olduğunu 

göstermektedir (p≤ 0,05). 

 

4. TARTIŞMA 

Daha önceki çalışmalar ile gerek tohumdan gerekse yeşil aksamdan yapılan ilaçlamalarda 

tebuconazol’ün, aynı gruptan diğer fungisitlere oranla başarılı bir etkiye sahip olduğu belirtilmiştir. 

Homdork ve ark. (2000), F. graminearum ve F. culmorum’un spor süspansiyonu karışımlarının yapay 

inokulasyonu ile buğday başaklarında, infeksiyon sonucu oluşan ürün kayıpları tebuconazol’un 

uygulanmasıyla %31-80 arasında oranlarda engellendiğini saptamışlardır. Başka bir çalışmada 

tebuconazole, bromuconazole ve prochloraz uygulanan bitkilerde, sözü edilen fungusların meydana 

getirdiği mikotoksin birikim oranlarının sırasıyla %49.2, %67.2 ve %60.4 azaldığı ifade edilmiştir. 

Ancak epoxyconazole ve kresoxym-methyl bu olayda etkisiz kalmışlardır (Menniti ve ark., 2003).  

Dawson ve Bateman (2000) tebuconazole ile yapılan tohum ilaçlamaları tek başına hastalığın 

gelişmesini %47.8 düzeyinde düşürmüş ve tüm fungisitler içerisinde oldukça istikrarlı bir etki 

gösterdiği belirlenmiştir.  

Balmas ve ark. (2006),  %25 tebuconazole içeren Folicur WG 25 ticari adlı tebuconazole’un buğday 

tohumlarına uygulanması ile yaptıkları uygulamada, kontrolde %45 olan hastalık şiddetinin, 

tebuconazole ile %37’ye gerilediğini bildirmişlerdir. 

FHB etmenleri olan F. culmorum ve  F.graminearum etmenlerinin yapay inokulasyonu  ile 

metconazole uygulanması sonucu hastalık şiddetleri karşılaştırıldığında F. culmorum üzerinde tedavi 

edici etkileri daha yüksek oranda bulunmuştur (Pirgozliev ve ark., 2002). Genel anlamda bir çok 

çalışmada tebuconazole in vitro koşullarda ve gerçek yetiştirme ortamında F. culmorum ve  

F.graminearum etmenlerine karşı bizim çalışmamızda olduğu gibi koruma sağlamakta ancak F. 

avenacum etmeninin doğal yada yapay infeksiyonlarında ise etkisiz kaldığı bildirilmektedir (Simpson 

ve ark., 2001). 
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Wachowska ve ark. (2013) tarafından yürütülen bir çalışmada buğdayın gelişim döneminde F. 

culmorum ve F. graminearum üzerinde tebuconazole’ün baskılayıcı bir etki oluşturduğu ve koruma 

bakımından etkin özellikte olduğunu tespit etmişlerdir.  

Yapılan saksı denemesiyle de Fusarium culmorum izolatlarının yıkıcı özelliği ve tebuconazole’ün 

etmene karşı koruyucu özelliği net olarak ortaya konmuştur. Denemede farklı iki izolat kullanılmış 

ve her ikisi de buğday bitkisinde şiddetli biçimde  kök ve kök boğazı çürüklüğüne neden olmuştur. 

Üreticilerin tavsiye ettiği oranda kullanılan fungisitlerle, tebuconazole ile istenen oranda koruma 

sağlanırken Captan etkili maddesi oldukça yetersiz kalmıştır. Elde edilen bulgular doğrultusunda 

iklim koşullarına, buğdayın dayanıklılığına, ilacın uygulanma şekline göre değişmekle beraber farklı 

dozlarda tebuconazole ile buğday bitkisinde Fusarium culmorum infeksiyonlarına karşı koruma 

sağlandığı ortaya konmuştur. Yapılan saksı denemesinde de in vitro koşullarda elde edilen veriler 

desteklenmiş ve tebuconazole uygulaması ile oldukça olumlu sonuçlar elde edilmiştir. 
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Özet 

Yüksek COD ve düşük BOD içeriğe sahip renkli tekstil endüstrisi atıksularının arıtılması su kirliliğini önlemek 

açısından büyük önem taşımaktadır. Tekstil atıksuların arıtılmasına yönelik fiziksel, kimyasal ve biyolojik 

arıtma yöntemleri geliştirilmiş olsa da pamuklu malzemeleri boyamada yaygın olarak kullanılan azo yapıdaki 

boyarmaddeleri içeren atıksuların arıtılmasımda bu yöntemler yetersiz kalmaktadır. Bundan dolayı son yıllarda 

azo boyarmaddelerin giderimine yönelik İleri Oksidasyon Prosesleri (İOP) geliştirilmiştir. TiO2/UV heterojen 

ileri oksidasyon prosesinde organik bileşiklerin giderimi oluşan hidroksil radikali(OH.)  ile sağlanmaktadır. 

Bu çalışmada Reactive Black 5 (RB5) azo boyarmaddesinin TiO2/UV prosesi ile giderimi incelenmiştir. Daha 

önce yapılan çalışmada TiO2 miktarı, boyarmadde derişimi ve pH olarak seçilen bağımsız değişkenlerin % 

renk giderimine etkisi cevap yüzeyi yöntemlerinden biri olan merkezi karma tasarım yöntemiyle belirlenerek 

modelleme yapılmış ve optimum değerler TiO2 miktarı, boyarmadde derişimi ve pH için sırasıyla 1.08 g/L, 34 

mg/L ve 6.06 olarak bulunmuştur. Bu çalışmada bulunan bu optimum değerler kullanılarak boya ve benzetim 

atıksu için renk ve TOC giderimi incelenmiştir. Boya çözeltisi ile 30 sonunda  %100 renk giderimi elde 

edilirken, benzetim atıksuyu ile 240 dakika sonunda %100 renk giderimi elde edilebilmiştir. Toplam organik 

karbon (TOK) giderimi incelendiğinde ise, 300 dakika sonunda boya çözeltisi ve benzetim atıksuyu için 

sırasıyla %70 ve %45 TOK giderimi gözlenmiştir. Ayrıca güneş ışığı varlığında gerçekleştirilen deneyde 40. 

dakikadan itibaren %100 renk giderimi elde edilmiştir. 

 

Anahtar Kelimeler: TiO2, hidroksil radikali, Reactive Black 5, benzetim atıksuyu 

 

 

 

1. GİRİŞ 

Boyarmadde, pestisit ve çözücü gibi bileşikler içeren endüstriyel atıksuların arıtılmadan alıcı su ortamlarına 

verilmesi su kirliliğinin oluşturarak insan sağlığı ve suda yaşayan canlılar açısında tehlike oluşturmaktadır. 

Endüstriyel atıksuların arıtılmasında  fiziksel, kimyasal ve biyolojik yöntemler geliştirilmiş olmakla birlikte 

bu yöntemler çoğu zaman istenilen arıtımın sağlanmasında yetersiz kalmaktadır.  Son yıllarda ise özellikle 

biyolojik olarak parçalanamayan bileşiklerin giderimine yönelik İleri Oksidasyon Prosesleri (İOP) 

geliştirilmiştir (Ohtani, 2010; Chomg ve ark., 2010). Homojen ve heterojen olarak sınıflandırılan İOP ile 

organik bileşiklerin giderimi hidroksil radikali (OH.) oluşumuna dayanır. OH. radikali oksidasyon potansiyeli 

2.8 V olan güçlü ve seçici olmayan bir radikal olup organik bileşikleri hidrojen ayrılması ya da  elektron 

transferi yöntemi ile Eşitlik 1-3’e göre oksidatif  bozunma gerçekleştirerek parçalar (Legrini ve ark., 1993). 

OH.  +  RH          R.  +  H2O                   (1) 

R.  +  O2            RO2
.                  ....                      (2) 

OH.  +  RX            RX+.  +  OH-                                (3)    

UV ışığı varlığında TiO2 gibi yarı iletkenlerin katalizör olarak kullanıldığı prosesler heterojen İOP’ni oluşturur. 

Bu proseslerin homojen İOP’e göre üstünlüğü, UV kaynağı yerine güneş ışığı kullanma olanağını sağlamasıdır. 

TiO2’in eşik enerjisine eşit ya da daha büyük bir enerji ile uyarılmasıyla oluşan OH. radikali organik bileşikleri 

ya ara ürünlere yada mineralizasyon sonucu CO2, H2O ve mineral asitler gibi maddelere dönüşür. 

 

Organik kirleticiler + O2+ Yarı iletkenler   
nYariiletke

hV
  CO2 + H2O + mineral asitler                 (4) 

 

Yüksek COD ve düşük BOD içeriğe sahip renkli tekstil endüstrisi atıksularının arıtılması su kirliliğini önlemek 

açısından büyük önem taşımaktadır. Ayrıca tekstil endüstrisi fazla miktarda atıksu ortaya çıkartan 

endüstrilerden biridir. Tekstil endüstrisinde pamuklu malzemeleri boyamada yaygın olarak kullanılan azo 
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yapıdaki boyarmaddeleri içeren atıksuların arıtılmasında yetersiz kalan biyolojik arıtım yerine TiO2/UV 

prosesinin uygulanması ile bu bileşikler ya tam mineralizasyona uğramakta ya da biyolojik olarak giderilebilen 

ara ürünlere dönüşmektedir (Soares ve ark., 2017). Bu durum biyolojik arıtma ile İOP’nin birlikte kullanılma 

olanağını sağlamaktadır. Ön arıtma ya da son arıtma olarak uygulanabilen İOP ile biyolojik olarak giderilebilen 

ara ürünlere dönüştürülen azo boyarmaddeler daha sonra  biyolojik arıtma ile giderilebilir (Oller ve ark., 2011).   

Bu çalışmada TiO2/UV prosesi ile Reactive Black 5 azo boyarmaddesinin giderimi araştırılmıştır. Daha önce 

yapılan çalışmada TiO2 miktarı, boyarmadde derişimi ve pH olarak seçilen bağımsız değişkenlerin % renk 

giderimine etkisi cevap yüzeyi yöntemlerinden biri olan merkezi karma tasarım yöntemiyle belirlenerek 

modelleme yapılmış ve optimum değerler TiO2 miktarı, boyarmadde derişimi ve pH için sırasıyla 1.08 g/L, 34 

mg/L ve 6.06 olarak belirlenmiştir (Keleş ve Kartal, 2016).  Bu çalışmada bulunan bu optimum değerler 

kullanılarak boya ve benzetim atıksu için renk ve TOK giderimi incelenmiştir. Ayrıca RB5 çözeltisi ile güneş 

ışığı varlığında deney yapılmıştır. 

 

2. MATERYAL VE METOD 

Deneysel çalışmalarda fotokatalizör olarak TiO2 (Aeroxide P25, Evonik), ışın kaynağı olarak 14 adet 8 W UV-

A (352 nm, Topbulb) lamba ve özellikleri Tablo 1’de verilen azo boyarmadde C.I.Reactive Black 5 (RB5, 

DyStar) kullanılmıştır.  

 
                                      Tablo 1. C.I. Reactive Black 5 boyarmaddesinin özellikleri 

Kimyasal Formül 6S19O4Na5N21H26C 

 
Molekül Yapısı 

 
Molekül Ağırlığı  991.82 

(nm)max.   λ 596.00 

C.I. numarası C.I. 20505 

CAS 8-24-17095 
 

Deneysel çalışmalar kuvars camdan yapılmış ceketli bir fotoreaktörde gerçekleştirilmiş ve deney sistemi ile 

ilgili ayrıntılı bilgi daha önce yapılan çalışmada verilmiştir (Keleş ve Kartal, 2016). Deneysel çalışmalarda ışın 

kaynağı olarak 352 nm dalga boyunda 14 adet 8W UV-A (Topbulb) lamba ya da güneş ışığı kullanılmıştır. 

Güneş ışığı varlığında yapılan deneyler saat 11:00-16:00 arasında İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nde 

(Malatya, 38°19ʹ E, 38°21ʹ N) gerçekleştirilmiştir. RB5 ve benzetim atıksuyu kullanılarak yapılan deneylerde 

reaksiyon süresince belirli zaman aralıklarında alınan örneklerde UV Spektrofotometre (Shimadzu UV-1800 ) 

ile absorbans ölçümleri ve Teledyne Tekmar TOC Torch cihazı ile de TOK ölçümleri yapılmıştır. Ölçülen 

absorbans ve TOK değerlerinden aşağıdaki eşikliklere göre % renk giderimi ve % TOC giderimi belirlenmiştir. 

     % Renk Giderimi =
A0(596 nm)−A(596 nm)

A0(596 nm)
 x100                                              (5) 

 

% TOK Giderimi =
TOK0−TOK

TOK0
 x100                                                           (6) 

Bu eşitlikte; Ao ve A sırasıyla başlangıç ve herhangi bir t anındaki RB5’in belirtilen dalga boyundaki  absorbans 
değerlerini, TOKo ve TOK da sırasıyla başlangıç ve herhangi bir t anındaki TOK değerlerini göstermektedir. 

3. SONUÇ  

Şekil 1’de optimum koşullarda ve UV ışını varlığında RB5 boyarmadde çözeltisi ile  benzetim atıksuyunun 

fotokatalitik oksidasyonu sonucunda elde edilen % renk giderimi sonuçları verilmiştir.  
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Şekil 1. Optimum koşullarda elde edilen % renk giderimi değerleri 

[TiO2]= 1.08 g/L, [RB5]= 34 mg/L,  pH= 6.06  

RB5 boyarmadde çözeltisi ile benzetim atıksuyunun optimum koşullarda ve UV ışını varlığında fotokatalitik 

oksidasyonunda % TOK giderimi de incelenmiş olup elde edilen sonuçlar Şekil 2’de verilmiştir. 

 

  

 

 

Şekil 2. Optimum koşullarda elde edilen % TOK değerleri 

[TiO2]= 1.08 g/L, [RB5]= 34 mg/L,  pH= 6.06  

 

Bu çalışmada RB5 boyarmaddesinin UV ışını yanında güneş ışığı varlığında da fotokatalitik oksidasyonla 

giderimi incelenmiş ve elde edilen sonuçlar Şekil 3’de verilmiştir. 
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Şekil 3. Optimum koşullarda güneş ışığı varlığında RB5 çözeltisi ile elde edilen renk giderimi değerleri 

[TiO2]= 1.08 g/L, [RB5]= 34 mg/L,  pH= 6.06  

 

4. TARTIŞMA 

 

Şekil 1’den görüldüğü gibi, RB5 boyarmadde çözeltisi ile UV ışını ile 30 sonunda  %100 renk giderimi elde 

edilirken, benzetim atıksuyu ile 240 dakika sonunda %100 renk giderimi elde edilebilmiştir. Şekil 2’ de verilen 

toplam organik karbon (TOK) giderimi incelendiğinde, 300 dakika sonunda boya çözeltisi ve benzetim 

atıksuyu için sırasıyla %70 ve %45 TOK giderimi gözlenmiştir. Şekil 1 ve 2’den görüldüğü gibi benzetim 

atıksuyu ile yapılan deneylerde %renk ve %TOK giderimi RB5 boyarmadde çözeltisine göre daha düşüktür. 

Boyama işleminde reaktif boyarmaddelerin pamuklu malzemelerin liflerine geçmesini ve fiksajını sağlamak 

için fazla miktarda NaCl ve NaCO3 kullanılmaktadır. Bu nedenle benzetim atıksuyunun önemli ölçüde CI- ve 

CO3
2- iyonları içermesi beklenmektedir. Bu iyonlar Eşitlik 7 ve 8’de verilen tepkimelere göre OH.  radikalini 

tutarak fotokatalitik tepkimeler için ortamda daha az OH. radikali bulunmasına neden olmaktadır. Bundan 

dolayı benzetim atıksuyu ile yapılan çalışmada % renk ve %TOK giderimi daha düşük elde edilmektedir. 

Ayrıca bu tepkimelerde oluşan radikaller OH. radikalinden daha zayıf olduklarından giderim azalmaktadır 

(Asghar ve ark., 2015). 

 

Cl-  +  OH.             ClOH.-                               (7) 

CO3
2- 

 + OH.             OH-  + CO3
.-                    (8)  

UV lamba yerine güneş ışığı varlığında RB5 boyarmadde çözeltisi ile yapılan deneyde  Şekil 3’ten görüldüğü 

gibi 40. dakikadan itibaren %100 renk giderimi elde edilmiştir.Ülkemiz çoğrafi konumu nedeniyle yüksek güneş 

enerjisi potansiyeline sahiptir. Enerji Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye'nin Güneş Enerjisi Potansiyeli 

Atlasına (GEPA) göre, yıllık toplam güneşlenme süresi 2.741 saat (günlük ortalama 7,5 saat), yıllık toplam 

gelen güneş enerjisi 1.527 kWh/m².yıl (günlük ortalama 4,18 kWh/m².gün) olduğu belirlenmiştir. TiO2/UV 

prosesinde lamba kullanımından kaynaklanan maliyeti düşürmek açısından güneş ışığı kullanım potansiyelinin 
incelenmesi önemlidir. 
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Transfer Pres Kalıpları için İnovatif Taşıyıcı Kol Simülatörü Geliştirilmesi 

 

Onur Özden1, Murat Aydoğan1,Korhan Yetim1*,Ali BAKİ1 

 

*1Toyotetsu Otomotiv Parçaları Sanayi ve Ticaret A.Ş., Kocaeli, TÜRKİYE 

 

*Sorumlu yazar e-mail: yetimk@toyotetsu.com.tr 

 

ÖZET 

Otomotiv sektöründeki artan rekabet ile birlikte, otomotiv üreticileri transfer pres teknolojilerine yatırım 

yapmakta, inovatif çözümler ile verimliliklerini ve yeteneklerini arttırmak istemektedirler. 

Toyotetsu Ar-Ge merkezi mühendislerince gerçekleştirilen bu proje ile transfer kalıpların prese set edilmeden 

önce besleme ünitesinin ayarlarının yapılabileceği bir simülatör geliştirilmiştir.Bu sayede preste oluşan kayıp 

zamanlar önlenmiş, besleme ünitesi ve kalıplar arasında meydana gelebilecek girişim problemleri çok daha 

erken tespit edilebilmektedir. 

Anahtar kelimeler: Transfer pres, transfer taşıyıcı kol, transfer kalıp 

 

1. GİRİŞ 

Transfer pres kalıpları, kalıp proseslerinin ortak bir plakada (Birleştirici Plaka) birleştirilerek sac malzemenin 

ve ara proses parçalarının bir prosesten diğerine taşıyıcı sistemler ile aktarılmasıdır. 

Transfer kalıp denemeleri transfer preslerde gerçekleştirilmektedir.Bu durum kalıp denemeleri esnasında 

transfer preslere olan ihtiyaçtan ötürü prosesin aksamasına yol açmaktadır.Bunun sonucunda firmaların zaman 

ve maliyet kaybı oluşmaktadır.Aynı zamanda transfer kalıp üreticilerinin geliştirdikleri kalıpları denemek için 

yüksek bütçe gerektiren transfer preslere ihtiyaçları vardır.Transfer kalıp üreticilerinin transfer kalıba olan 

ihtiyacını önlemek amacıyla transfer pres taşıyıcı kol hareketlerini simüle eden ekipman gereksinimi 

duyulmaktadır. 

 

1.1 Transfer Pres ve Kalıpların Analizi 

Firmamız bünyesinde üretilen ve gelecekte üretilmesi planlanan kalıpların ölçüleri dikkate alınarak, 

olabildiğince fazla çeşit transfer pres kalıbının simülasyon prosesine olanak veren bir simülatörün 

geliştirilmesi için uygun taşıyıcı kol hareketleri belirlenmiştir. Bu çalışma ile ulaşılmak istenen nokta, transfer 

preslerde bulunan taşıyıcı kolların, kalıplara özel olan ‘Tutma’, ‘Kaldırma’, ‘Besleme’ hareketlerinin 

maksimum ve minimum konumlarının tespit edilmesidir. Farklı kalıplara uygun taşıyıcı kol hareketlerinin 

simüle edilebilmesiyle birçok kalıbın ilk denemeleri aynı simülatörde gerçekleştirilebilecektir. 

 
1. Görsel 1.Transfer Pres Taşıyıcı Kol Hareketleri 

 

Yapılan analiz çalışmaları sonucunda, firmamızın kalıp fabrikasında üretilen, dolayısıyla geliştirilen 

simülatörde simüle edilme ihtiyacı duyulan en büyük kalıp ölçüsüne göre geliştirilme gereksinimi olduğu tespit 

edilmiştir. 

mailto:yetimk@toyotetsu.com.tr
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Görsel 2. Maksimum Ölçülerdeki Transfer Pres Kalıpları 

 

 

Görsel 3. Transfer Pres Kalıbı ve Eksenleri 

 

Transfer preslerde yer alan eksenler boyunca ilgili iş parçaları proseslerinin tamamlanması için taşıyıcı kol 

hareketleri gerçekleştirilmektedir. İlgili otomotiv parçasının X ekseni boyunca ‘Besleme’(feed) ve ‘Geri 

Dönüş’(return) hareketleri, Y ekseni boyunca ‘Tutma’(clamp) ve ‘Bırakma’(unclamp), Z ekseni boyunca 

‘Kaldırma’(lift up) ve ‘İndirme’(lift down) hareketleri gerçekleştirilerek prosesler tamamlanmaktadır.  

Maksimum kalıp boyutlarına göre simülatör taşıyıcı kollarının, ‘Besleme(Feed)’, ‘Tutma(Clamp)’, 

‘Kaldırma(Lift)’ yönleri için maksimum hareket kapasitesi sırasıyla 1000,1095,150 mm’dir. 

Transfer pres kalıpları, orta ve yüksek büyüklükteki, derin çekme, form verme, delme-kesme gibi 

operasyonlar gerektiren otomotiv parçalarını seri üretim ile üretmek için kullanılır. Transfer pres 

kalıplarında iş parçasının proses süreçlerinin tamamlamasına yardımcı kalıp elemanı ise tutucu olarak 

isimlendirilmektedir. Parça yapısına göre konumları ayarlanmaktadır. 

Görsel 4. Tutucu 

 

1.2 Ekipman Konstrüksiyon ve Güç Ünitelerinin Analizi 

Proje sürecinde geliştirilecek ekipmanın maruz kalacağı yükler farklı eksenler boyunca tespit edilmiştir. 

Parçaların prosesler arası taşınması için gereken ‘Besleme’ ve ‘Geri Dönüş’ hareketlerini gerçekleştirecek 

taşıyıcı kolların her birinin ikişer adet ‘Tutucu’yu taşıması gerekmektedir. 
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Taşıyıcı kolların kapasitesinin sadece 3 parçanın aynı anda taşınmasına izin verdiği düşünülürse, kolların 

her birine, tutuculara ek olarak parça ağırlığıda etki edecektir. Diğer eksenlere oranla daha uzun olan X 

Ekseni doğrultusundaki taşıyıcı kolların sehim yapma ihtimalinin daha fazla olduğu görülmektedir. 

 

X Ekseninde Bulunan Taşıyıcı Kollara Etki 

Eden Yükler (Kolun yapısı gereği kaynaklanan 

yükler hariç) 

 Birim 

Ağırlı

k 

Adet Etki Eden Yük (Tek 

Kol) 

Tutucular 15 Kg 4 30 Kg 

Otomotiv 

Parçası 

13 Kg 3 19,5 Kg 

 TOPLAM ~50 Kg 

 

Tablo-1 Etki Eden Yükler (X Ekseni) 

 

Bir sonraki adımda, ‘Tutma’ ve ‘Bırakma’ proseslerinin gerçekleştirildiği Y ekseni doğrultusundaki 

kollara etki eden toplam yüklerin analizleri gerçekleştirilmiştir. Bu çalışmadaki kritik nokta, ‘X ve Y 

Eksen’i üzerinde bulunan toplam 4 taşıyıcı kolun, tutucuların, denemesi yapılan otomotiv parçalarının ve 

elektronik/mekanik parçaların toplam ağırlıklarının, sistemi Z Eksen’i doğrultusunda tahrik etmesi 

gereken ekipman kapasitelerinin belirlemesi amacıyla hesaplanmasıdır. 

 

 

Z Ekseninde Tahrik Edilmesi (Kaldırılması) 

Gereken Toplam Yük (Pnömatik Silindirlerin 

Kapasite Hesabı) 

X Eksinindeki 

Taşıyıcı Kollara 

Etkiyen Yükler 

Tutucular 

Otomotiv 

Parçası 

 

100 kg 

X Eksinindeki 

Taşıyıcı Kolların 

Ağırlığı 

Al Profil Lama 

Ray Sis. 

Servo Motor 

 

260 kg 

Y Eksenindeki 

Taşıyıcı Kolların 

Ağırlığı 

Al Profil Ray 

Sistemleri 

Servo Motor 

 

140 kg 

  

TOPLA

M 

 

500 kg 

 

Tablo-2 Etki Eden Yükler (Y Ekseni) 

 

Taşıyıcı kolların ana iskeleti için kullanılacak kirişlerin, ağırlık avantajı sağlayacağı düşünülen alüminyum 

malzemeden imal edilmesi planlanmıştır. Böylece ekipmanın daha hafif olması olanaklı kılınmıştır. Ek olarak 

yüksek hassasiyet gerektirmeyen ‘Z Eksen’i haraketlerinin pnömatik silindirlerle sağlanması, sistem maliyetini 

aşağı çekilmesini sağlamıştır. 

 

1.2 Ekipman Konstrüksiyon ve Güç Ünitelerinin Analizi 
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Taşıyıcı Kol Simülatörü Tahrik 

Ekipmanları 

 

Tek Eksen Servo Modül 

 

Slider Tip Robocylinder 

 

6 Eksen Programlanabilir Kontrol Ünitesi 

 

Motor Enkoder Kablosu 

 

Otomasyon Panosu-Dokunmatik Ekran 

 

Tablo-3 Simülatör Elektrik Servo Sistemi 

 

Pnömatik Silindir Sistemi 

Ürün Özellikler 

 

Merkez Valf 

 

Silindirlere hava dağıtımı için gereklidir. 

 

Dirsek Rakor 

8 ve 12mm ölçülerinde her silindir için 3 

adet gereklidir 

 

Susturucu 

 

- 

 

Valf 

Sisteme giren hava için ana açma kapama 

valfi gereklidir. 

 

Regülatör 

Manometreli filtre regülatörü sistem 

temizliği için gereklidir. 

 

Poliüretan Hortum 

Tüm sistem elemanlarına havanın 

dağıtımı için gereklidir. 

 

Tablo-4 Simülatör Pnömatik Silindir Sistemi 

 

2. TASARIM 

 

2.1 Toyotetsu Kalıp Standartları Araştırma Çalışmaları 

Toyotetsu Türkiye Ar-Ge merkezi bünyesinde yapılan kalıp tasarımları ‘Toyotetsu Kalıp ve Pres 

Standartları’ referans alınarak yapılmaktadır. Tasarımı yapılacak simülatör ekipmanı ‘Toyotetsu Kalıp ve 

Pres Standartları’ incelenerek simülatör tasarımı için altyapı oluşturulmuştur. 

Tasarım çalışmaları süresince, transfer pres taşıyıcı kollarına oldukça benzer tasarımlar elde edilmeye 

çalışılmıştır.Aynı zamanda simülatör ekipmanı tasarlanırken ‘Toyotetsu Kalıp ve Pres Standartları’ 

dikkate alınarak uyulması gereken kural ve ölçüler incelenerek aşağıda listelenmiştir. 

•‘Toyotetsu Kalıp ve Pres Standartları’ kaynak alınmış, geliştirilecek simülatör ekipmanında yer alan 

birleştirici plakanın maksimum genişliğinin 2300 mm olması gerekliliği tasarıma yön vermiştir. 

•Simülatör ekipmanında yer alan birleştirici plakayı taşıyan kancaların maksimum uzunluk ve 

yükseklikleri sırasıyla 185 ve 50 mm olmalıdır. 
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Simülatör Taşıyıcı Kolların ve Diğer Parçaların Tasarımı 

2.1.1 Simülatör Konstrüksiyonu 

Simülatör ekipmanı birleştirici plaka üzerinde yer alacak şekilde tasarlanmaya başlanmıştır.Birleştirici 

plaka malzememiz yaklaşık 8 ton olması sebebiyle, malzememiz maliyet açısından önem taşımaktadır. Bu 

yüzden kullanılacak malzememizin birim fiyatının ucuz olması simülatör ekipman maliyetini oldukça 

azaltacaktır. Sonuç olarak birleştirici plakada birim maliyeti oldukça düşük olan St37 malzeme 

kullanılması kararlaştırılmıştır. 

Ekipmanın yatay ve düşey hareketleri tutma(clamp),bırakma(unclamp),besleme(feed) ve geri 

dönüş(return) hareketleri için gerekli taşıyıcı kollarda alüminyum malzeme kullanılarak ağırlık azaltımı 

gerçekleştirilmiştir. 

 

2.1.2 Tahrik Mekanizmaları 

Tutucuların olduğu X Ekseninde hareket eden taşıyıcı kolları ve onları taşıyan, Y Ekseni boyunca uzanan 

diğer taşıyıcı kolları birlikte kaldırmak için pnömatik silindirler kullanılmasına karar verilmiştir. 

‘Kaldırma’ ve ‘İndirme’ prosesleri için hassas bir kontrol mekanizması gerekmediği üzere pnömatik 

silindir seçeneği maliyet-etkin olması nedeniyle tercih edilmiştir. Simülatörün 4 köşesine yerleştirilen 

pnömatik silindirlerin senkronize bir şekilde ‘Kaldırma’ ve ‘İndirme’ proseslerini tamamlaması adına 

silindirlerin hava girişlerine‘dengeleyici’ (balancer) takılmıştır. 

Geliştirilen otomasyon yazılımı, kumandadan ‘Yukarı’ tuşuna basıldığında fabrika kompresörlerinden 

gelen basınçlı havayı açar ve silindirler, denemesi yapılan kalıbın ölçülerine göre 120 mm yada 125 mm 

havaya kalkarak taşıyıcı kolları yukarıda pozisyonuna getirir. Böylece taşıyıcı kolların yukarı ve aşağı 

pozisyonları gerçekleştirilmektedir. Denemesi yapılan kalıbın ölçülerine göre ‘Kaldırma’ prosesi stroğu 

değiştiği için strok ayarı yapılması gerekmektedir. Silindir içerisinde çelik kullanılarak strok ayarı 

yapılmaktadır. 

Simülatör ekipmanı, ilgili otomotiv parçasının proses süreçlerini tamamlamak için önce tutma(clamp) 

hareketini gerçekleştirir. Simülatör ekipmanı tutma(clamp) hareketini gerçekleştirdikten sonra 

kaldırma(lift up) pozisyonuna gelir daha sonra feed(besleme) hareketini gerçekleştirdikten sonra 

indirme(lift down) hareketini gerçekleştirerek ilgili otomotiv parçasını diğer transfer kalıp prosesine 

aktarır. Simülatör ekipmanı bırakma(unclamp) ve geri dönüş(return) yaparak otomotiv parçalarının proses 

süreçlerini tamamlamış olur. 

 

 

 

2. Gaz Silindiri ve Strok Ayarı Yapılan Çelik Servo Motor 

 

Görsel-5 Pnömatik Silindirler ve Servo Motor 

 

2.1.3 Taşıyıcı Kollar ve Raylar 

Geliştirilen taşıyıcı kol simülatörünün ‘X Eksen’inde hareket eden taşıyıcı kolları ağırlık azaltımı 

sağlanması amacıyla alüminyum kutu profil kullanılarak ancak belirli noktalarda çelik plaka ve mil ilave 

edilerek kullanılmaktadır. Taşıyıcı kol olarak rijit alüminyum profiller kullanılmıştır. 
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3. Görsel-6 Alüminyum Profiller 

Tutucuları ve üzerinde bulundukları X Ekseni doğrultusunda hareket eden taşıyıcı kolları, hem kalıbın 

merkez yönünde (Tutma) hemde adım (İlerleme) yönünde ilerleten 2 farklı eksende ray (Rail) tasarımı 

yapılmıştır. Taşıyıcı kola sabitlenmiş ray ve rayın üzerinde kaymasını sağlayan yatak mekanizması taşıyıcı 

kolun istenilen yönde hareket ettirilmesine imkan vermektedir. 

 

 

 

 

4. Görsel-7 Rail, Kaymalı Yataklar ve Servo Motorlar 

 

Taşıyıcı kol simülatörü yapılırken tutucuların ileri, geri, açılma, kapanma, yukarı ve aşağı hareketlerini 

gerçekleştirirken kalıplar ile herhangi bir girişimde bulunmaması ve parçaları en hassas şekilde diğer 

prosese aktarması öncelikle dikkate alınmıştır. 

Tasarım sürecinde gerçekleşebilecek ölçüsel veya mekanik olarak meydana gelebilecek bir hatanın, 

ekipmana zarar vermeden önlenmesi amacıyla tasarlanan tüm parcaların montaj simülatörü sanal olarak 

yapılmıştır. Montaj aşamasına gelmeden tüm ölçülerin incelemesi yapılmıştır. 

Tasarım dondurma sürecine geçilmeden önce yapılan çalışmalar ile birlikte geliştirilen tasarım aşağıdaki 

görseldeki gibi gözükmektedir. 

 
 

5. Görsel-8 Transfer Pres Kalıbı ve Tasarımı Tamamlanan Taşıyıcı Kol Simülatörü 

 

2.3 Sistemin Otomasyon Projesinin Hazırlanması 

Simülatörün taşıyıcı kollarını deneme yapılacak transfer pres kalıbına uygun olacak pozisyonda 

konumlandırmak, arzu edilen doğrultuda hareket komutu verebilmek ve tüm bu kontrolleri belirli güvenlik 

tedbirleri sağlanmış olarak yapabilmek için otomasyon projesi hazırlanmıştır. Operatör tarafından kolayca 

komut verilebilmesi ve simülatörün deneme için kolayca hazırlanabilmesi adına dokunmatik ekran ile 

kontrol edilebilen bir arayüz hazırlanmıştır. 

Toyotetsu Türkiye Ar-Ge Merkezi - Kocaeli Üniversitesi İşbirliği kapsamında Kocaeli Üniversitesi 

Elektronik ve Haberleşme Mühendisliği bölümü öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Sıtkı Öztürk'ten otomasyon 

projesinin hazırlanması, dokunmatik ekran arayüzünün oluşturulması ve PLC program hazırlanması 

konusunda destek alınmıştır. 
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Görsel-9 Taşıyıcı Kol Simülatörü Arayüz Ekranı Taslak Tasarımı 

2.3.1 Sistemin Çalışması 

Simülatör sisteminin X Ekseni doğrultusunda 2, Y Ekseni doğrultusunda ise 4 servo motor bulunmaktadır. 

Bu servo motorlar kendi aralarında senkronize olarak çalışmaktadır. Z Ekseni doğrultusunda Kaldırma ve 

İndirme hareketlerini sağlamak için ise 4 tane pnömatik silindir bulunmaktadır. Bu aktuatörlerin kontrolü 

HMI panel üzerinden seçilerek aşağıdaki modlarda çalıştırılmaktadır. 

• Home 

• Normal 

• Dandori 

• Manuel 

• Auto 

Operatörün taşıyıcı kol simülatörü ekipmanını kontrol etmek için kullandığı 5 farklı modun açıklaması 

aşağıda yer almaktadır. 

• Home modu: Sistemin x ve y eksenlerinde referans pozisyonuna getirir. 

• Normal  Modu:  Sistemin  x  ve  y eksenlerinde ekrandan seçilen pozisyona göre istenen 

pozisyonuna getirir. 

• Dandori modu: Sistemin x ve y eksenlerinde  en  dış pozisyona ve z ekseninde de alt 

pozisyonuna getirir. 

• Manuel modu: Sistemin x,y ve z eksenlerinde joistick kullanarak, manuel olarak ekrandan seçilen 

pozisyona göre istenen pozisyonlara getirir. 

• Auto  modu:  Sistemin x, y ve z eksenlerinde ekrandan seçilen pozisyona göre istenen pozisyonuna 

otomatik getirir. 

 

2.4 Sonlu Elemanlar Yöntemiyle Simülasyon ve İyileştirme Çalışmaları 

Tasarımı tamamlanan taşıyıcı kol simülatörünün yapısal dayanımını görmek, tasarımda yapılması gereken 

iyileştirmeler varsa tespit edebilmek ve ihtiyaç olduğu durumlarda malzeme değişikliğine gitmek adına 

ANSYS – Structural Analysis yazılımı ile yapısal analiz simülasyonu gerçekleştirilmiştir. 

 
 

Görsel-10 Transfer Pres Kalıbı ve Tasarımı Tamamlanan Taşıyıcı Kol Simülatörü 

ANSYS – Structural Analysis yazılımında simülatörün sehim vermesi en olası bölüm simüle edilmiş ve 

yapısal dayanım tepkileri (sehim miktarı) incelenmiştir. X ekseni doğrultusunda bulunan taşıyıcı kol yapısı 

tamamiyle analiz ortamına aktarılarak, gerçeğe oldukça yakın bir sonuç alınması hedeflenmiştir. 
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Analiz iş paketinde belirlendiği üzere X Ekseni üzerine etki eden kuvvet yaklaşık olarak 500N’dur. En 

kötü senaryo düşünülerek hazırlanan analiz modeli, taşıyıcı kola etki edebilecek tüm yükleri taşıyıcı kolun 

iki destek noktası arasında kalan bölümüne geldiği pozisyondur. ANSYS – Structural Analysis bölümünde 

bu durum analiz edilmiştir. 

 

 

Görsel-11 Simülatör Ortamına Aktarılan 

T. Kol, Mesnet Noktaları ve Etki Eden Yükler 

 

Yapısal analiz simülasyonu gerçekleştirilen parça oldukça düz, üniform ve uzun olması nedeniyle 1 

cm’lik meshler (ağ) uygulanmıştır. 

 
 

6. Görsel-12 Simülatör Ortamına Aktarılan T. Kol ve Etki Eden Yükler 

Tüm ayrıntıları ile simülasyon ortamına ayırılan taşıyıcı kol yapısı, yaklaşık 500.000 elemana (hücre) 

ayrılmıştır. 

Gerçek durumda bulunduğu ile aynı fiziki özelliklerle ANSYS ortamına aktarılan taşıyıcı kol, aluminyum 

profil kiriş, kirişin üzerinde bulunan çelik lamalar, alt bölümdeki çelik mil, ve çelik raylardan 

oluşmaktadır. Simülasyon ortamında ayrıntılı malzeme tanıtımı gerçekleştirilmiştir. 

A ve B noktalarından sabitlenmiş taşıyıcı kol üzerine şekilde görüldüğü üzere, 125N’luk 4 aynı kuvvet 

uygulanmıştır. Bu noktaların seçilme sebebi, taşıyıcı kola kuvvet uygulayan tutucuların kola bu 

noktalardan monte edilmeleridir. 

 

Görsel-13 Simülatör Ortamına Aktarılan T. Kol ve Etki Eden Yükler 

 

Gerçekleştirilen simülasyon çalışması sonucunda, sehimin kiriş üzerindeki en yoğun olduğu bölge ve 
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bu sehimin hangi boyutta olduğu hakkında bilgi alınmıştır. Metre (m) biriminde ifade edilen sonuçlarda, 

maksimum eğilmenin 0,00036954 olduğu görülmektedir. 

Benzer şekilde kirişin üzerindeki en büyük sehimin ise yaklaşık 0.37 mm olduğu ve bununda herhangi bir 

sorun oluşturmayacağı görülmektedir. 

 

 

Görsel-14 Simülasyon Sonucu Sehim Veren Bölge ve Sehim Miktarları 

 

3. PROTOTİP ÜRETİMİ VE GELİŞTİRME 

 

3.1 Prototip Üretimi 

 

3.1.1 Taşıyıcı Kollar ve Ekipmanların Üretimi 

Tasarımı tamamlanan taşıyıcı kol simülatörünün ‘X Ekseni’ doğrultusunda hareket eden taşıyıcı kol 

yapısında, Alüminyum, Ck-45 ve paslanmaz çelik malzemeleri kullanılmıştır. Takoz ve Mil, Ck-45 

malzeme kullanılarak ‘Taşıyıcı Kol Lama(Bağlantı Ekipmanı) ise alüminyum malzeme kullanılarak imal 

edilmiştir. 

 

 

Görsel-15 Taşıyıcı Kolların Esnemesini Engelleyen Çelik ve Miller 

Takoz, taşıyıcı kol ve servo motor arasındaki bağlantıyı sağlayan Ck-45 malzemeden üretilmiş elemana 

verilen isimdir. Taşıyıcı kolun üzerinde sehime en açık bölüme ise mil konularak denemeler sırasında 

yaşanabilecek sehimlere karşı önlem alınmıştır. Milin malzemesi Ck-45 olarak belirlenmiştir. 

Ek olarak, yan sanayi firmalarımızdan tedarik edilen yatak ve ray standart elemanları ise paslanmaz 

çelikten imal edilmiştir. Taşıyıcı Kol Lama(Bağlantı Elemanı) ise, transfer pres taşıyıcı kollarında ikinci 

ve sonraki proseslerde yer alan bağlantı elemanıdır. 
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Görsel-16 Simülatör Ekipmanı ve Elemanları 

 

Sigma Profil: İki doğrultuda da uzanan taşıyıcı kolların yük uygulanan bölümlerinde istenilen 

mukavemet,sigma profiller ile sağlanmıştır. Sigma profil, alüminyum malzemeden imal edilmiştir. 

Simülatör sisteminde, taşıyıcı kolların hareket kabiliyeti, ray sistemiyle beraber çalışan rulmanlı yataklar 

tarafından sağlanmaktadır. Rulmanlı yataklar,Ck-45 malzemeden imal edilmiştir. 

 

Görsel-17 Al Profil Kiriş ve Yatak/Ray Sistemi 

 

Taşıyıcı kol, tutucular, denemesi yapılan otomotiv parçaları, servo motorlar ve diğer ekipmanların 

bulunduğu sistemin tamamının ‘Yukarı’ veya ‘Aşağı’ pozisyona getirilmesi pnömatik silindirlerin 

tahrikiyle gerçekleşmektedir. Fabrika bünyesinde üretilen basınçlı hava ile tahrik edilen pnomatik silindir 

sistemi ise kapak, silindir ve güvenlik ekipmanlarından oluşturulmuştur. 

Kapak, pnömatik silindir için yatak ve koruyucu görevi yapmaktadır. Birim maliyeti oldukça düşük olan 

St37 malzeme kullanılarak üretim tamamlanmıştır.Güvenlik ekipmanı ise strok ayarının yapıldığı çelikleri 

dış etkenlerden koruyan çelik malzemeden imal edilmiştir. 

Malzeme ağırlıklı olarak alüminyum olmakla birlikte bazı parçaları çelik malzemeden imal edilmiştir. 

Tasarımı tamamlanan taşıyıcı kol simülatörünün ‘Tutma’, ‘Besleme’, ‘Bırakma’ ve ‘Geri Dönüş’ 

hareketleri servo motorlar ile gerçekleştirilmektedir.Servo motor ‘X Ekseni’ (Besleme) boyunca minimum 

150 kg hareket ettirmelidir. ‘Y Ekseni’ (Tutma) boyunca ise minimum 90 kg hareket ettirmelidir. Belirtilen 

özelliklerdeki servo motorlar ekipmana monte edilmiştir. Servo motorların çok yavaş hızlarda (ivme ~ 0) 

çalışacak olması, servo motorların katalog değerlerinden daha fazla yük taşıyabileceği anlamına 

gelmektedir. 
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Görsel-18 Simülatörde Kullanılan Servo Motor 

 

Transfer pres kalıplarının ekipmana yerleştirilmesi sürecinin hassas ve hızlı tamamlanabilmesi için 

kalıpların kolay bir şekilde konumlandırılmasını sağlayacak referans yüzeylere ihtiyaç duyulmaktadır. Bu 

doğrultuda kalıp birleştirici plaka tasarımı gerçekleştirilmiştir. Birleştirme Plakası, Konumlandırma Pimi, 

Ayak ve Kanca bütün olarak birleştirme plaka mekanizmasını oluşturmaktadır. Bu malzemelerin 

tasarımında birim maliyeti düşük olan St37 malzeme kullanılmıştır. 

Hassas işlenmesi gereken ve dayanımı yüksek olması istenen ‘Konumlandırma Pimi’ ise Ck-45 

malzemeden imal edilmiştir. Ayak, Ck-45 malzemeden imal edilmiştir. Kanca, simülatörün kaldırılması 

ve taşınmasını sağlayan kalıp elemanıdır.Malzemesi ise St37’dir. 

 

3.1.2 Mekanik ve Elektronik Sistemlerin Entegrasyonu 

Servo motor ve pnömatik silindirin, taşıyıcı kollar ve yatak/ray düzenekleriyle entegrasyonu mekanik ve 

yazılımsal olarak gerçekleştirilmiştir. Pnömatik silindirlerin ve servo motorların sistemi ileri, geri, sağa, 

sola, yukarı ve aşağı hareket etmesi için gerekli koordinasyon ve senkronizasyon PLC proglamlama 

donanımları ve yazılımı sayesinde mümkün kılınmıştır. 

 
 

Görsel-19 Taşıyıcı Kol Simülatörü Kontrol Panosu 

 

Simülatör ekipmanında taşıyıcı kollarla ilgili parametreleri sisteme tanıtmak adına kullanılan dokunmatik 

ekran aracılığıyla istenilen besleme yüksekliği, tutma, bırakma mesafesi gibi değerler kontrol yazılımına 

tanıtılabilmektedir. Bu değerler hazır olarak sisteme tanıtılmıştır ve operatör sadece seçimi yapmaktadır. 
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Görsel-20 Kontrol Yazılımı Arayüzü Ekranı 

 

 

3.2 Geliştirme 

 

3.2.1 Transfer Kalıp Üzerinde Deneme Çalışmaları 

Transfer kalıp üzerinde deneme çalışmaları kapsamında, taşıyıcı kol simülatörünün tüm hareketleri transfer 

kalıp üzerindeki denemeleri takip edilmesi istenen sıra kullanılarak en ince ayrıntılarına kadar simüle 

edilmiştir. Taşıyıcı kol simülatörünün ‘Tutma’, ‘Kaldırma’, ‘Besleme’, ‘İndirme’, ‘Bırakma’ ve ‘Geri Dönüş’ 

hareketlerinde senkronizasyon takip edilerek meydana gelebilecek hatanın önüne geçilmiştir. 

 

4. SONUÇLAR VE DEĞERLENDİRME 

Bu çalışmada, transfer kalıp taşıyıcı kol kontrollerini gerçekleştirmek için tasarlanan ekipmanın analizi 

yapılmıştır. Yapılan çalışmada simülatör ekipmanı için ön çalışmalar, tasarım aşaması, prototip üretim süreci 

ve ekipmanın güvenilirliğini arttırmak için yapılan yapısal analizler TOYOTETSU bünyesinde ele 

alınmıştır.Transfer pres taşıyıcı kol kontrolleri geliştirilen simülatör sayesinde yapılarak transfer prese ihtiyacı 

ortadan kaldırmıştır.Ülkemizde transfer kalıp teknolojisinin gelişmesiyle ekipmanın önemi dahada artacakır.  
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Özet 

Günümüzde, somun ve cıvata üretimi soğuk şekillendirme prosesinde kullanılan zımba (punch) kalıplarında 

yüksek hız takım çeliklerinden yararlanılmaktadır. Bu kalıplarda, aşınma direncini yükseltmek ve sürtünme 

katsayısını düşürmek amacı ile fiziksel buhar çöktürme (PVD) yöntemi uygulanmakta ve bu yöntem ile yüksek 

hız takım çeliği kalıplara, TiN ve TiAlN esaslı ince filmler kaplanmaktadır. Ancak, PVD yönteminin yüksek 

maliyeti, vakum altında gerçekleştirilmesi zorunluluğu başlıca dezavantajlarıdır. Bunların yanı sıra, soğuk 

şekillendirme işlemi sırasında PVD uygulanmış kalıpların keskin köşelerinde, prosesteki darbeli yükler 

uygulanması nedeniyle kırılmalar meydana gelmekte ve parça servis dışı kalmaktadır. TRD işlemi, PVD ve birçok 

yüzey kaplama uygulamasına alternatif olarak geliştirilmiştir ve ısıl işlem ile birlikte uygulanan bir prosestir. TRD 

işleminde difüzyonla, parça yüzeyine metalürjik bağla tutunan, 1-15 µm kalınlığında VC, CrC ve NbC gibi 

karbürleri içeren bir tabaka oluşturulmaktadır. Bu şekilde oluşan yüzeyde, yüksek sertlik, yüksek aşınma direnci 

ve düşük sürtünme katsayısı ve metalürjik bağ sayesinde PVD kaplamalardan daha iyi bir tutunma özelliği elde 

edilir. TRD için gerekli ekipmanın daha kolay temin edilebilmesi, maliyetinin düşük ve çevre dostu olması, ısıl 

işlem ile uygulanabilmesi diğer kaplama teknikleri ile kıyaslandığında bu yöntemi daha avantajlı hale 

getirmektedir. Ancak, TRD işlemi ile ilgili yapılan çalışmalar kaplamanın elde edilmesi ve belirli mekanik 

özelliklerinin incelenmesi ile sınırlıdır. İyi özelliklere sahip alternatif kaplamalar elde edilmesine rağmen; İşlemin 

sürdürülebilirliği, banyonun verimi, işlem süre ve sıcaklığının içyapıya olan etkisi hakkında yeterli bilgi olmaması 

sanayi uygulamalarına yönelik güvensizliğe sebep olmaktadır. 

 

Bu çalışmada, TRD işleminin uygulanması, kaplama özelliklerini etkileyen banyo bileşimlerine dair parametreler 

incelenmektedir.  

Anahtar Kelimeler: TRD(termo-reaktif difüzyon), ısıl işlem, yüzey işlemleri 

 

1. GİRİŞ 

Takım çelikleri, sahip oldukları yüksek sertlik, sıcaklık ve aşınma dayanımı, tokluk özelliklerinden dolayı 

kalıplarda, delme ve zımba uygulamalarında yaygın olarak kullanılmaktadır (Hao  ve ark., 2015; Cho ve Kim, 

2015). Bu çeliklerin kullanım ömürleri, yüzey mühendisliği uygulamaları ile uzatılmaktadır (Narojczyk ve ark., 

2009; Richter, 2004). Parça yüzeyinde oluşturulan sert kaplamaların elde edilmesinde, PVD ve CVD gibi farklı 

kaplama yöntemleri kullanılmaktadır. Uygulanan bu yöntemler endüstride korozyon ve aşınmada iyi sonuç veren 

ve bu alanlarda yaygın olarak kullanılan yöntemlerdendir (Arai, 2015; Andersson ve ark.,; 2012 Chatha ve ark., 

2012). CVD yöntemi ile istenilen özelliklerde kaplamalar oluşturulabilmekte, fakat işlem sıcaklığının yüksek 

olması (700-1200 0C) sebebi ile altlık parçanın yapısında bozulmalar meydana gelmektedir (Kinga ve ark., 2004). 

PVD ile daha düşük sıcaklıklarda (200-5000C) gerçekleştirilebilen işlem sonucu istenen özelliklerde kaplamalar 

elde edilebilmekte ancak, sınırlı miktardaki yayılma nedeniyle kaplama ile altlık arasında zayıf bir yapışma 

meydana gelmektedir (Ozdemira ve ark., 2007; Kuo ve Huang, 2001).  PVD yöntemi ile TiN, TiC, Ti(C,N), TiAlN 

gibi sert kaplamalar elde edilmektedir (Narojczyk ve ark., 2009; Richter, 2004; Viana ve Viana, 2009). Bu 

kaplamaların uzun ömürlü olması için kaplama ile altlığın birbirlerine iyi yapışması gerekmektedir. Bunun 

gerçekleşmemesi, kaplama performansını düşürmekte ve yüzey hasarlarının meydana gelmesine sebep olmaktadır 

(Viana ve Viana, 2009). İyi bir yapışmanın olmadığı durumda, mekanik ve termal etkiler nedeni ile kaplamanın 
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erken bozulması ile sert ve aşındırıcı parçacıkların oluşması, temas yüzeylerinin aşınmasını hızlandırmaktadır. 

Böyle bir durumda kaplı parçanın oluşturacağı hasar, kaplanmamış parçanın oluşturacağı hasardan daha kötü 

sonuçlara yol açabilmektedir (Lima ve ark., 2005). PVD ve CVD yöntemlerinin parçanın servis ömrüne olumsuz 

etkisi, yüksek maliyeti, vakum altında gerçekleşme zorunluluğu ve kaplama çeşitliliğindeki kısıtlar sebebi ile 

termo-reaktif difüzyon (TRD) işlemi, bu uygulamalara alternatif olarak geliştirilmiştir (Arai ve Harper, 1991). 

TRD düşük maliyeti, basit donanım ve kolay ekipman temini, çevre dostu olması gibi birçok avantaja sahiptir (Fan 

ve ark., 2010). TRD ile yüksek sertlik, iyi aşınma direnci ve düşük sürtünme katsayısına sahip, metalürjik bağ ile 

altlığa iyi bir yapışma gösteren homojen bir yüzey elde edilmesi mümkündür (Castillejo-Nieto ve ark. 2016).  

 

TRD, yüksek sıcaklıkta ısıl işlem ile gerçekleşen ve işlem sonunda çelik yüzeyinde ince bir tabakanın oluştuğu bir 

kaplama işlemidir. TRD işleminde bu ince tabaka; karbür yapıcı elementlerin, karbon içeren çelik altlıkta birikmesi 

şeklinde gerçekleşir ve bu nedenle kullanılan çeliğin karbon içeriği ağırlıkça en az %0.3 olmalıdır (Arai ve Harper, 

1991; Chicco ve ark., 1999; Kinga ve ark., 2004;). Kaplama işlemi kaplanacak parçanın V, Nb, Cr gibi karbür 

yapıcı elementler (KYE) içeren ergimiş boraks banyolarına daldırılması ile gerçekleştirilir. Bu karbür yapıcı 

elementlerin yüzeye difüzyonu ile kaplama gerçekleşir (Fan ve ark.,2010; Liu ve ark.,2008). Karbür yapıcılar 

banyoya oksit veya ferro-alaşım şeklinde eklenerek, işlem sonunda yüzeyde VC, NbC, Cr7C3 ve Cr23C6 gibi 

karbürlü ince bir tabaka oluşturur. Banyoya karbür yapıcılarla birlikte alüminyum veya B4C gibi indirgen 

maddelerin (reducing agent) eklenmesi de gerekmektedir (Arai ve Harper, 1991; Arai ve Moriyama, 1994; Liu ve 

ark.,2008). Elde edilen kaplamaların kalınlığı 1 - 15 μm aralığında olup (Arai, 1979; Arai ve ark., 1988), CVD ve 

PVD ile elde edilen kaplama kalınlıklarına yakındır (Arai ve Harper, 1991). İşlem sıcaklığı, işlem süresi ve 

kullanılan çeliğin karbon miktarı kalınlığı etkileyen parametrelerdir (Arai ve Harper, 1991; Arai, 1979). TRD 

sonunda oluşan kaplamalarda elde edilen yüksek sertlik, düşük sürtünme katsayısı, iyi aşınma ve korozyon 

dayanımı prosesin karakteristik özellikleridir (Plumb, 1985).     

 

Takım ömrünü uzatmak için gerçekleştirilen yüzey kaplama işlemi sonrasında kaplamalardan yüksek sertlik ve 

aşınma direnci ve düşük sürtünme katsayısı istenmektedir (Tarkany, 2017). Uygulanan diğer yüzey işlemleri ile 

karşılaştırıldığında TRD, yüzeyde sağladığı özellikler ile dikkat çekmektedir. Bu özelliklerin yanı sıra altlık ile 

kuvvetli yapışma göstermesi ve bütün yüzeyde homojen bir dağılıma sahip olması nihai ürün için avantaj teşkil 

etmektedir (Oliveira ve ark.,2006).   

 

Literatürde yer alan çalışmalar genellikle kaplamanın bileşenleri, kaplamanın mekanik özellikleri(sertlik, aşınma 

dayanımı) ve kaplama kalınlığını etkileyen parametreleri (sıcaklık, süre, altlık malzeme) kapsamaktadır. 

Çalışmalarda elde edilen sonuçlar ile üstün özelliklere sahip kaplamaların elde edildiği belirtilmektedir. Fakat bu 

işlemlerin uygulanabilirliğine dair ciddi bir bilgi eksikliği mevcuttur. Banyo hazırlanması, banyo kullanımı 

hakkında yeterli bilgi bulunmamaktadır. Mevcut bilgi eksikliği TRD işleminin sanayide uygulamasına yönelik 

güvensizliğe sebep olmaktadır. Bu çalışmada, TRD işleminin uygulanması, kaplama özelliklerini etkileyen banyo 

bileşimlerine ve banyo hazırlanmasına dair parametreler incelenmektedir.  

 

2. MATERYAL VE METHOD 

Deneysel çalışmalarda altlık malzeme olarak M2 yüksek hız takım çeliği kullanılmıştır. 1cm×1cm×1cm 

ölçülerinde kesilen numuneler 80, 240, 400, 600, 800, 1200 grid SiC zımpara ile zımparalandıktan sonra alkol ile 

temizlenerek hazırlanmıştır. Banyolar %85 boraks, %12 Ferro-vanadyum ve %3 indirgeyici (Alüminyum tozu ve 

B4C) bileşenlerinden oluşmaktadır. Deneysel çalışmalarda kullanılan ferro-vanadyumun tane boyutu 150-222 µm 

ve 75-105 µm’dir. Deneyler paslanmaz çelik kaplarda gerçekleştirilmiştir. Banyoların diğer parametreleri Tablo 

1’de verilmiştir. 
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Tablo 1. Deneylerde kullanılan banyo parametreleri 

Numune 

Kodları 

Banyo Bileşeni İndirgeyici NaF Karıştırma  Ferro-vanadyum 

tane boyutu 

B1-V1 %85 Boraks 

%3 Alüminyum  

%12 Ferro-V  

Al _ _ 150-212 µm 

B1-V2 %85 Boraks 

%3 Alüminyum  

%12 Ferro-V  

Al _ Her saat başı 

karıştırma 

uygulanmıştır. 

150-212 µm 

B1-V3 %75 Boraks 

%3 Alüminyum  

%12 Ferro-V  

%10 NaF  

Al %10 NaF _ 150-212 µm 

B1-V4 %85 Boraks 

%3 Alüminyum  

%12 Ferro-V  

Al _ _ 75-105 µm 

B1-V5  %85 Boraks 

%3 B4C  

%12 Ferro-V  

B4C _ _ 75-105 µm 

B2-V6 %85 Boraks 

%3 Alüminyum  

%12 Ferro-V  

Al _ _ 75-105 µm 

B2-V7 %85 Boraks 

%3 B4C  

%12 Ferro-V  

B4C _ _ 75-105 µm 

 

B1: İlk banyo serisi bütün banyo bileşenlerinin aynı anda karıştırılması ve 1000oC fırında 30 dakika süre ile 

ergitilmesi şeklinde hazırlanmıştır. Ergime sonrası numune banyo içine atılarak 4 saat bekletilmiştir.  

B2: İkinci banyo serisi 1000oC’de ergitilen boraks içine sırası ile indirgeyici toz ve ferro-vanadyum tozlarının 15 

dakika aralıkla ilavesi ve karıştırılması şeklinde hazırlanmıştır. Sonrasında numune banyoya atılarak 4 saat 

bekletilmiştir.  

İşlem sonrası banyodan çıkartılan numuneler havada soğutulduktan sonra sıcak su ile temizlenmiştir. Temizleme 

işlemi sonrası hassas kesme cihazı ile kesilen numuneler 400, 600, 800, 1200 grid SiC zımpara ile zımparalanmış 

sonrasında 6 µm ve 3 µm elmas pasta ile parlatılmıştır. Numunelerin kesit incelemeleri taramalı elektron 

mikroskobu,  kaplamaların faz analizleri ise X-Işınları difraktometresi ile yapılmıştır. 

 

3. SONUÇ 

Bu çalışmada, banyo parametrelerinin kaplama kalınlığına etkisi incelenmiştir. Banyo bileşenleri, bileşenlerin tane 

boyutu, banyonun karıştırılması, akışkanlığı ve hazırlanma şeklinin kaplama kalınlığı üzerindeki etkisi üzerinde 

durulmuştur. B1 ve B2 banyo serilerinde hazırlanan numunelerde VC fazı belirlenmiştir. Temsili olarak B1-V1 

numunesinin XRD analiz sonucu Şekil 1’de verilmektedir. Şekil 2a’da B1-V1 numunesinin kesit görüntüsü 

verilmektedir. Yüzeyde homojen bir VC kaplamanın oluştuğu görülmektedir. Ortalama kaplama kalınlığı 5,24 

µm’dir. B1-V2 numunesi, banyo bileşenlerinin çözünmesini hızlandırmak için her saat başı karıştırma uygulanan 

banyodan alınmıştır. Numunenin kesit görüntüsü Şekil 2b’de verilmektedir. Yüzeyde oluşan ortalama kaplama 
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kalınlığı 3,32 µm’dir. İşlem sonrası her iki numunenin banyosunda da her hangi bir topaklanma görülmemiştir. 

 

Şekil 1. B1-V1 numunesinin XRD analizi 

 

TRD prosesi sırasında uygulanan karıştırma işleminin kaplama kalınlığına olumsuz etkisinden dolayı diğer 

deneylerde işlem sırasında karıştırma uygulanmamıştır. Banyo akışkanlığının artmasının difüzyonu 

kolaylaştırması sebebi ile banyoya %10 NaF ilave edilmiştir. Şekil 2c’de bu banyoda işlem görmüş B1-V3 

numunesinin kesit görüntüsü verilmektedir. Ortalama kaplama kalınlığı ise 3,16 µm olarak ölçülmüştür. Banyonun 

akışkanlığının artmasına rağmen banyonun yüzeyinde ve kenarlarında topaklanmalar meydana gelmiştir.  

 

Eklenen ferro-vanadyum tane boyutunun kaplama kalınlığı üzerindeki etkisinin incelenmesi için daha ince (75-

105 µm) taneli tozlar kullanılarak banyo hazırlanmıştır. Bu banyoda işlem gören B1-V4 numunesinin kesit 

görüntüsü Şekil 2d’de görülmektedir. Yüzeyde incelenen VC kaplamasının B1-V1 ve B1-V2 numunelerindeki 

gibi homojen ve uniform bir yapıya sahip olduğu görülmektedir. Ortalama kaplama kalınlığı 7,06 µm olarak 

ölçülmüştür. Diğer numunelere göre kaplama kalınlığının fazla olmasından dolayı daha sonraki banyo 

hazırlıklarında 75-105 µm tane boyutuna sahip ferro-vanadyum tozu kullanılmıştır. 

  

 

Farklı bir indirgeyici olarak B4C tozu ilavesinin kaplama kalınlığına etkisini incelemek için yeni bir banyo 

hazırlanmıştır. Bu banyoda hazırlanan B1-V5 numunesinin kesit görüntüsü Şekil 2e’de görülmektedir. İşlem 

sonrası ölçülen ortalama kaplama kalınlığı 1,38 µm’dir. Banyoda işlem sonrası topaklanma görülmektedir.  

 

B2-V6 numunesinin kesit görüntüsü Şekil 2f’de görülmektedir.  İşlem sonrası ortalama 1,16 µm kalınlığında VC 

kaplaması elde edilmiştir. B2-V7 numunesinin kesit görüntüsü ise Şekil 2’de görülmektedir. İşlem sonrasında 

ortalama 4,60 µm kalınlığında VC kaplaması elde edilmiştir. Her iki numunenin hazırlığında kullanılan banyolarda 

işlem sonrasında topaklanma görülmemiştir. 

 

  

V

C 
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(a)                                                     (b)                                                      (c) 

 
(d)                                                     (e)                                                           (f) 

 
(g) 

Şekil 2. (a-g) Farklı banyo parametrelerinin kaplama kalınlığına etkisi 

 

4.TARTIŞMA 

 Yapılan deneyler sonrası M2 yüksek hız takım çeliğinde VC kaplaması elde edilmiştir. Ferro-vanadyum 

tane boyutunun küçülmesi ortalama kaplama kalınlığında artış sağlamıştır. 

 Bileşenlerin çözülmesini hızlandırmak için uygulanan karıştırma işlemi ortalama kaplama kalınlığında 

düşüşe sebep olmuştur. 

 Banyo akışkanlığı için eklenen NaF, banyoyu akışkan hale getirmesine rağmen kaplama kalınlığında 

azalmaya sebep olmuştur. 

 Farklı indirgeyici kullanılarak hazırlanan banyoda işlem gören B1-V5 numune yüzeyinde oluşan 

kaplama kalınlığı diğer numunelere kıyasla en düşük değere sahiptir.   

 B1 serisi banyolarda V1, V2 ve V4 dışındaki tüm deneylerde banyoda topaklanma meydana gelmiştir. 

Topaklanmanın ilave edilen bileşenlerin banyo içerisinde tamamen çözünmemesinden kaynaklandığı 

düşünülmektedir. Karıştırma işlemine rağmen topaklanmalar meydana gelebilmektedir. 

 B2 serisi numunelerin hazırlığında kullanılan banyolarda banyo elemanlarının ayrı ilaveleri ile 

topaklanmanın önüne geçilmiştir. B2-V6 numunesinin hazırlığında kullanılan banyoda Al tozlarının 

banyoya ilavesi sırasında oksitlendiği düşünülmektedir. Bu sebeple elde edilen kaplamaların kalınlığı B1 

B1-V1 B1-V2 B1-V3 

B1-V4 B1-V5 B2-V6 

B2-V7 
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banyolarında hazırlananlara göre düşüktür. Fakat B2-V7 numunesi hazırlığında kullanılan banyoda B4C 

indirgeyicisinin kullanımı kaplama kalınlığını arttırmıştır.  

 B1 serisi numunelerin hazırlığında indirgeyici olarak Al tozu kullanılmasının kaplama kalınlığında artış 

sağlarken B4C indirgeyicisinin kullanımı B2 serisi numunelerin banyolarında etkili olmuştur.  
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Özet 

Otomotiv sektöründe montaj ve demontaj işlemlerinde sağladığı kolaylık nedeniyle kaynaklı somun kullanımı 

oldukça fazla yer tutmaktadır. Bu bağlantı elemanlarının kaynak kalitesi, nihai ürünün güvenliği ve güvenilirliği 

açısından kritik öneme sahiptir. Bununla birlikte yeni nesil malzeme ve yüksek mukavemetli çeliklerin 

kullanımındaki artış ile birlikte farklı kaynaklı somunların malzemeler ile uyumu ve kaynaklanabilirliği de önemli 

hale gelmiştir. Bu çalışma da otomotiv endüstrisinde araç hafifletme çalışmaları nedeniyle kullanımı her geçen 

gün artan sıcak şekillendirilmiş yüksek mukavemetli çelikler ile somun kaynağı üzerine literatür araştırmaları 

yapılmıştır. Yapılan araştırmalar ışığında Fe-Zn kaplamalı Boron çeliği (22MnB5)  ile M8 kare ve M8 altı köşe 

flanşlı somun kullanılarak farklı parametreler ile kaynak denemeleri gerçekleştirilmiştir.  Yapılan somun kaynak 

denemeleri için basma testleri yapılarak sonuçlar karşılaştırılmış, kalitesel yeterlilik analizi için Cp/CpK indeksleri 

elde edilerek endüstriye uygun, güvenilir sonuca ulaşılmaya çalışılmıştır.  

Anahtar Kelimeler: Kaynak, Somun kaynağı, Yüksek mukavemetli çelikler, Cp/Cpk indeksi, Projeksiyon 

kaynağı, kabartı kaynağı 

 

1. GİRİŞ 

Günümüzde CO2 emisyonları nedeniyle iklim değişikliği ile ilgili artan endişeler, üreticilerin gereksinimleri 

karşılamasına yardımcı olan daha yüksek gerilme mukavemeti ile daha hafif bileşenler oluşturma girişiminde daha 

yaygın hale gelmektedir. Çeşitli kalitelerde yumuşak ve geliştirilmiş dayanımlı çelik sacların çekme dayanımı ve 

uzama eğrisi Şekil 1’de gösterilmektedir (Billur ve Çetin, 2016) 

 
Şekil 1.  Çeşitli çelik sınıflarının dayanım-toplam uzama eğrisi (Billur ve Çetin, 2016) 
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Çevre Koruma Ajansı'nın (EPA) ortalama otomotiv karbon emisyonu seviyesini 2016 yılında 155 gram / km'den 

2025 yılına kadar 101 gram / km'ye düşürecek düzenlemeler yapmasına yol açmıştır. Bu hedeflere ulaşmanın 

yollarından biri de, yakıt tüketimini azaltan ve yakıt tasarrufunun sağlanabileceği araç ağırlığı azaltımıdır. (Shao 

ve Hou, 2016)  

Boron çeliği (22MnB5) gibi otomotiv endüstrisinde yaygın olarak kullanılan yüksek mukavemetli çeliklerin sıcak 

şekillendirme işleminde kullanılması, daha iyi malzeme özelliklerine sahip ve daha ince parçaların üretilebilmesini 

olanaklı kılmaktadır. (Güler, M. A. 2015) Bu da firmaların NCAP gibi güvenlik testlerinden 5 yıldız almasına 

yardımcı olmakla birlikte gelen yasal gerekliliklere de uymasını sağlayacaktır.  

 

Ancak sıcak preslenmiş yüksek mukavemetli malzemeler yanında birçok imalat sorununu ortaya çıkarmıştır. Çoğu 

durumda, kullanılan kaynak somunları ve cıvataları, 1500 MPa malzemelerden çok daha yumuşaktır. Sertlikteki 

bu büyük fark, parçaların başarılı bir şekilde kaynaklanmasından önce, somun üzerindeki kaynak 

projeksiyonlarının ve ayakların çökmesine neden olabilir. Sonucu zayıf, tutarsız tork ile birlikte ve basma 

testlerinde de görülecek düşük mukavemet değerleridir. (Agin ve Kollins, 2016)  

 

2.  SICAK ŞEKİLLENDİRİLMİŞ MALZEMELERDE PROJEKSİYON KAYNAĞI 

 
2.1. Projeksiyon Kaynağı  

Projeksiyon kaynağı, çıkıntılar veya temas ayakları arasında geçen bir elektrik akımından elde edilen ısının, iki iş 

parçasının birbirine kaynamasına neden olan bir metal birleştirme yöntemidir. İşlem tür olarak bir direnç kaynağı 

ile birebir aynıdır ancak projeksiyon ayakları ile benzer bir uygulamadan daha düşük akımlar, daha düşük elektrot 

kuvveti ve daha kısa kaynak süreleri kullanılabilir. (Ünlükal, 2007) 

Bir kaynak somununun veya kaynak cıvatasının projeksiyon kaynağı temel olarak üç adımdan oluşur.  

İlk aşamada, somun veya cıvatanın kaynak ayakları parça ile temas halindedir. Daha sonra akım, projeksiyonu 

kaynak sıcaklığına ısıtmaya başlar. Elektrot kuvveti daha sonra ısıtılmış projeksiyonun hızla çökmesine neden olur 

ve kaynak işlemi gerçekleşir. (Larsson ,2008) 

 

Şekil 2.  Projeksiyon kaynak oluşumu ve aşamaları 

 

Otomobil gövdesi imalatında bu kaynak çeşidi, daha çok somunların veya cıvataların sac üzerine kaynatılması 

amacı ile kullanılmaktadır. Bu kaynak çeşidinde en ince 0.5 mm sac üzerine kaynak yapılabilmekte ve kaynak 

basıncının eşit dağılımının sağlanması için en az üç adet çıkıntı olması gerekmektedir. (Ünlükal, 2007) Kullanım 

alanlarına göre birçok çapta, tür de ve farklı kaynak ayaklarına sahip somunlar endüstriyel olarak kullanılmaktadır. 

2.2. Projeksiyon Kaynağı Ve Yaşanan Zorluklar  

Modern bir araba gövdesi, cıvata, somun gibi 300-400 adet bağlantı elemanı içerir. Bu bağlantı elemanlarının diğer 

bileşenlere bağlanma kalitesi, son ürünün güvenliği ve güvenilirliği açısından kritik öneme sahiptir. Ön ve arka 
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akslar gibi önemli bileşenler bu tür bağlantı elemanlarına monte edilir, emniyet kemerleri ve direksiyon kolonu 

onlara sabitlenir.  

Değişen sıcaklıklara sahip ısı ve elektriksel davranışlar ve projeksiyonun çökmesiyle oluşan büyük plastik 

deformasyondan dolayı, projeksiyon kaynağının işlemini analiz etmek zordur. Ancak bu projeksiyon kaynağı ve 

yeni nesil sıcak şekillendirilmiş malzemeler bir araya geldiğinde malzemeye bağlı etkenler nedeniyle stabil bir 

mukavemet elde etmek daha da zorlaşmaktadır. 

Projeksiyon kaynağında yapılan önceki araştırmalar, öncelikle kesitler veya yüksek hızlı fotoğrafçılık kullanılarak 

niteliksel olarak tasvir edildiği deneysel bir yaklaşıma dayanmaktadır. (Luo ve Chen,2004) 

Asıl kararsız kaynak yapısının oluşumu, ısıl işlemin zamanına bağlı olarak temel malzemenin tutarlılığıdır. Fırın 

sıcaklıkları, ısı çevrim süreleri, su akış oranları, su sıcaklıkları hepsi malzeme çeşitliliğine yol açar. Bu 

değişkenlerin kontrol altında tutulamaması kaynak noktalarında değişken malzeme direncine ve sonuçta tutarsız 

kaynak oluşumuna yol açar.   

Sıcak şekillendirilmiş Zn-Fe Boron çeliğinde yüzeyde bulunan pürüzlülüğün fazla olması akımın ayaklardan 

iletiminde de dengesiz sonuçlar doğurabilmektedir. 

 

3. DENEYİN ÖĞELERİ 

 

3.1 Deney Tasarımı 

Yapılan çalışmada sıcak şekillendirilmiş Fe-Zn kaplamalı Boron çeliği (22MnB5) kullanılarak kaynak 

optimizasyon çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Kullanılan malzeme kalınlığı 1,4 mm’dir. Çalışmalar B pillar parçası 

üzerinde denenmiştir. M8 kare ve M8 altı köşe flanşlı somun kullanılarak farklı parametreler ile kaynak denemeleri 

gerçekleştirilmiştir.  

 
Şekil 3.  Deneyin gerçekleştirildiği B-Pillar parçası ve projeksiyon somun görselleri 

 
Makine seçiminde araştırmalarda da görüldüğü gibi yüksek akım uygulayabilecek ekipman seçimi yapılmıştır. Bu 

kapsamda 125kVA Dengensha direnç kaynak makinası kullanılmıştır. Silindir çapı Ø 160mm’dir.  Elektrod, 

CuCrZr 25mm çapında elektrot ve yalıtkan (KFC) merkezleme pimi kullanılmıştır. Bir parça üzerinde 4 adet kare 

1 adet M8 altı köşe flanşlı somun bulunmaktadır. Kullanılan M8 somunların ölçüleri aşağıdaki gibidir.  

 

Şekil 4.  a) Dört köşe M8 somun, b) Flanşlı M8 Somun 
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3.2. Deney Ölçütleri Ve Yöntemleri. 

3.2.1. Kontrol ve değerlendirme yöntemleri 

Basma testi alt limit değeri 3430 Nm olarak belirlenmiştir. Basma testi 1.25 diş adımlı M8 cıvata, 

somuna takılarak test işlemi gerçekleştirilmiştir. Testler için Instron marka cihaz kullanılmıştır. 

 

             

Şekil 4.  Basma testi test düzeneği  

 

3.2.2. Proses yeterliliği analizi 

Cp indeksi, sadece prosesin yayılımını gösteren bir parametredir, yeterliliğin potansiyel ölçüsü olarak 

adlandırılabilir.  Cpk hem prosesteki yayılımı hem de dağılımın konumunu belirtir, yeterliliğin gerçekleşen ölçüsü 

olarakta ifade edilebilir. Formülleri aşağıdaki gibi (1) ve (2)’de olduğu gibi ifade edilebilir: 

 

ASL: Alt spesifikasyon limiti 

ÜSL: Üst spesifikasyon limiti 

σ: Standart sapma 

µ: Ortalama 

 

𝐶𝑝 =
Ü𝑆𝐿−𝐴𝑆𝐿

6𝜎
              (1)      

Tablo 1. Cp Değerinin yorumlanması (Şahin, 2003) 

 

Cp Değerlendirme Yorum 

Cp≤1 Yetersiz Proses yetersizdir. İyileştirmeler 
yapılmalı. 

1<Cp≤1,33 Kabul edilebilir Proses spesifikasyonları karşılamaz. 
Proses kontrolü sürdürülmelidir. 

Cp≥1,33 İyi Proses spesifikasyonları karşılar. 

 
 

Cpk = min {
Ü𝑆𝐿 – µ 

3𝜎
 ,

µ – 𝐴𝑆𝐿 

3𝜎
         (2) 
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Her parametre için parçalar üretilerek basma testleri yapılacak ve Cp/Cpk değerleri elde edilecektir. Amaç 

endüstriyel çalışmalara uygun olarak Cp/Cpk değerinin 1.33 üzerinde olmasıdır. (Şahin, 2003) Yapılan testlerde 

alt limit 3430N belirlenmiş olup üst limit belirlenmemiştir. Amaç olabildiğince yüksek mukavemetli ve stabil 

sonuç elde etmektir. Bu nedenle tek limitli indeks formülü kullanılarak karar verilecektir. (3) 

 

 𝐶𝑃𝐴 =
µ−𝐴𝑆𝐿

3𝜎
           (3) 

 

 

4. PROSES İŞ AKIŞ ŞEMASI 

Yapılan çalışmada proses yeterlilik analizi için aşağıdaki iş akış şeması belirlenmiştir. 

 
Şekil 5.  Proses Yeterlilik Çalışması İş Akış Şeması 

 
5. DENEYİN UYGULANMASI VE VERİLERİN ANALİZİ 

 

Öncelikle kullanılacak olan parametre belirleme çalışması yapılmıştır. İlk deneme için “A” yüksek akım, düşük 

zaman ve yüksek basınç kullanılmıştır. Tek parametre uygulanmış tutma zamanı veya yükselen akım uygulaması 

yapılmamıştır. İki farklı somunda aynı parametreler altında teste tabi tutulacaktır. 

 

Her parça üzerinde 4 farklı yüzeyde dört köşe M8 somun, 1 yüzeyde flanşlı M8 somun bulunmaktadır. Her 

parametre için 10 parça üretilerek kontroller gerçekleştirilmiş ve laboratuvar ortamında basma testine tabi 

tutulmuştur. Testler boyunca dört köşe somun M8-A, flanşlı somun M8-B olarak belirtilecektir. Cp/Cpk işlemi 

yapılırken M8-A ve M8-B olmak üzere iki sınıf altında inceleme yapılacaktır. Aşağıdaki tabloda 4X10 adet    M8-

A ve 10 adet M8-B için test yapılarak aşağıda sonuçlar belirtilmiştir. Her M8-A sutünu farklı bir yüzeyi ifade 

etmektedir. 

  

Ölçme aletlerinin uygun hale 
getirilmesi veya tekniğin 

değiştirilmesi 
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Tablo 2. Birinci parametre deneme sonuçları 

 

 
 

İlk denemede alt limit olarak belirlenen 3430N değerinin altında sonuç elde edilmemiştir. Ancak varyasyonun çok 

olduğu görülmektedir. CPA değeri 1,33’ün altında kalmıştır.   Elde edilen sonuçlar Tablo.3‘teki gibidir.  

Tablo 3. Birinci parametre CPA sonuçları 
Deneme 1 Analizi 

Maksimum +10176,0 +8987,0 

Minimum +3630,0 +4801,0 

Maks-Min Fark 6546,0 4186,0 

Ortalama +7269,58 +6893,00 

Std. Sapma 1577,742  1453,819  

CPA 0,811  0,794  

Sonuç ○ ○ 

CPA Sonuç × × 

  

İlk denemenin sonucunda iş akış şemasına uygun olarak parametre iyileştirilmesi yapılmıştır. CPA değerleri uygun 

seviyeyi yakalamak için akım değeri 1 kA ve 2 kA arttırılarak aynı deneme tekrar edilmiştir.  

 

Şekil 6.  Akım 1kA, 2 kA arttırılarak yapılan denemeler ve grafikleri 

 

Yapılan testlerde CPA değeri bir referans için istenen değere ulaşmış olsa da diğer somun için uygun değer elde 

edilememiştir. Bu noktada yapılan incelemede sıcak şekillendirilmiş malzemede malzeme yüzeyindeki Zn-Fe 

 Test Sonucu (N)  Test Sonucu (N)  Test Sonucu (N)  Test Sonucu (N)  Test Sonucu (N)

1 6480 11 4492 21 4881 31 8251 1 6992

2 9249 12 6403 22 7095 32 8944 2 7146

3 9046 13 7311 23 9506 33 7777 3 5460

4 7918 14 6337 24 7277 34 7178 4 7620

5 8402 15 10176 25 7736 35 6403 5 7287

6 5466 16 6180 26 5109 36 7059 6 5001

7 7588 17 3630 27 9242 37 6869 7 6779

8 10039 18 4694 28 7296 38 5532 8 8857

9 8295 19 6065 29 7441 39 7779 9 8987

10 9769 20 7403 30 8015 40 6450 10 4801

Test 

No

M8-ATest 

No

Test 

No

Test 

No

Test 

No

M8-A M8-BM8-A M8-A
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katmanındaki değişimlerin oluşturulduğu analiz edilmiştir. Sonraki denemeler için malzeme yüzeyindeki 

kaplamanın akım etkisiyle kalkması ve ikinci akımın uygulanarak daha stabil sonuçlar elde edilmesi 

hedeflenmiştir. (Şekil 8)  

  

Şekil 7.  Uygulanan parametre akım-zaman grafiği ve parça görseli 

 

Mukavemeti arttırmak ve projeksiyon ayaklarının ezilmesini azaltmak için basınç kuvveti 1000N düşürülmüştür. 

İki akım arasında soğuma zamanı eklenmiştir. Yedinci denemede istenen değerlere ulaşılabilmiştir. (Şekil 7) 

 

Şekil 8.  Uygun aralıklarda çalışabilecek parametre ile test ve analiz sonuçları  

 

6. SONUÇ   
 

Bu çalışmada sıcak şekillendirilmiş yüksek mukavemetli saclar ve somunların projeksiyon kaynağı ile 

birleştirilmesi gözlemlenmiş ve sonuçları incelenmiştir. Sonuçların etkin bir şekilde değerlendirilebilmesi için 

proses yeterlilik analizi yapılarak, endüstriye uygun verilerin elde edilmesi sağlanmıştır. 

 125 kVA manuel kaynak makinesinde uygulanan parametre denemelerinde tek akım uygulaması yapılarak 

somun kaynağı yapılmıştır. İki farklı somun kullanılarak karşılaştırmaları sağlanmaya çalışılmıştır. Yapılan 

çalışmalarda projeksiyon kaynağı yapılan somunlar laboratuvar ortamında basma testine tabi tutularak kalitesel 

kontrolleri gerçekleştirilmiştir. Alt limitli proses yeterlilik analizi ile 0,811 ve 0,794 CPA sonuçları elde edilmiş ve 

parametre denemelerine devam edilmiştir. 

Mukavemet arttırımı için +1 ve +2 kA akım arttırılarak yapılan denemelerde de istenen 1,33 CPA değeri elde 

edilememiştir.  

Zn-Fe kaplamalı sıcak şekillendirilmiş malzemelerde üretime bağlı varyasyonların önüne geçmek için yüksek 

akım düşük zaman ile çift akım uygulanarak çalışmaya devam edilmiştir. İlk akım süresinden daha uzun soğutma 

Maksimum +15302,0 +12433,0

Minimum +11115,0 +7887,0

Fark 4187,0 4546,0

Ortalama +13227,33 +10313,00

Std. Sapma 971,091 1274,104

CPA 3,363 1,801

CPK 3,363 1,801

Sonuç ○ ○

CPA Sonuç ○ ○

Deneme 7 Analizi
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zamanı uygulanmıştır. Yapılan demeler ile M8 köşeli somun için 3,005, M8 flanşlı somun için 1,801  CPA 

değerlerine ulaşılabilmiştir.  

Buna göre ikinci kaynak akımın sıcak şekillendirilmiş malzemelerde kullanılması gerektiği ve olumlu etkisi tespit 

edilmiştir.  
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Özet 

Döndürerek kaplama yöntemi, düz yüzeylerde ince film tabaka kaplamak için kullanılan bir yöntemdir. 

Döndürerek kaplama yöntemi, Sol-Gel ince film kaplama yöntemleri içerisinde pratikliği ile söz konusu olup, sol-

gel kaplama yöntemleri arasında en çok tercih edilen yöntemdir. Bu yöntem, üretilecek olan ince filmin çok daha 

homojen olmasını sağlamaktadır. Döndürerek kaplama yönteminde film kalınlığı için çözelti ve çözücünün 

vizkositesi, konsantrasyonu, yüzey gerilimi ve döndürme hızı parametreleri önemlidir. İnce filmin kaplaması 

sürecinde kullanılan çözelti miktarı ve kullanılan malzemeler baz alındığında da ekonomik bir yöntemdir. 

Yöntemin işlem süreci hızlı olup enerji ve zaman tasarrufu sağlamaktadır. Döndürerek kaplama yönteminin 

uygulama sürecinde de çevreye herhangi bir zararı bulunmamaktadır. Döndürerek kaplama yöntemi ile üretilen 

ince filmlerin günümüz teknolojisinde kullanım alanları oldukça geniş olup; güneş pillerinde, dedektörlerde, 

sensörlerde, optik aynalarda, LED imalatında, entegre devrelerde v.b. olmak üzere çeşitli alanlarda 

kullanılmaktadır. 

Anahtar Kelimeler: Sol-Gel, Spin Coating, Güneş Pilleri. 

 

İnce film, kalınlığı nanometre boyutundan mikrometrelere kadar uzanan çeşitli katman malzemelerine verilen 

isimdir. Fiziksel ve kimyasal olmak üzere çeşitli yöntemlerle elde edilmektedirler. Elektronik yarıiletken aygıtlar 

ve optik kaplamalar, ince film yapılardan yararlanılan temel uygulamalardır. İnce film teknolojisi; cep telefonu 

ekranları, transistörler, LED ampuller, LCD/LED TV ekranları, güneş pilleri kullanım alanlarındandır. İnce 

filmlerin çeşitli üretim yöntemleri bulunmaktadır. 
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İnce filmler, ilk olarak, cam ve seramikler üzerinde dekorasyon olarak kullanılmıştır. Daha sonra, gümüş tuzları 

kullanılarak, cam yüzeyler üzerinde gümüş filmleri elde edilmiştir. 19. yüzyıldan itibaren bilimsel çalışmalardaki 

artış, daha yeni ve daha modern ince film elde etme yöntemlerini de beraberinde getirmiştir. İlk ince film, 1838’de 

“elektroliz” yöntemi ile elde edilmiş olup, daha sonra 1852’de Bunsen “kimyasal reaksiyon” yöntemiyle, Faraday 

“asal gaz içerisinde buharlaştırma” yöntemiyle, Nahrwold ve Kundt “Joule ısıtması” yöntemiyle yine ince film 

elde etmişlerdir. Ancak, ince filmler üzerinde yapılan bu çalışmalar, vakum cihazlarının gelişmesine kadar 

laboratuar çalışmaları olarak kalmıştır. Vakum cihazları geliştirildikten sonra modern yöntemlerle elde edilen ince 

filmlerin kristal yapıları, elektriksel ve optik özellikleri araştırılmaya başlanmıştır. Temel olarak ince film üretim 

teknikleri, malzeme yüzeylerinin fiziksel ve kimyasal özelliklerinin değiştirilmesine imkan sağlayan depolama 

teknikleri, depolanacak olan malzemesinin bulunduğu fiziksel hale göre, Şekil-1’de görüldüğü gibi çeşitli alt 

gruplara ayrılmaktadırlar (Sönmezoğlu ve ark., 2012). 

Sol-jel yöntemi, ilk olarak, rastlantı sonucu 1846 yılında keşfedilmiştir. Ebelmen tarafından hazırlanan SiO2 

karışımı, o dönemlerde fizikçiler tarafından yeterli ilgiyi görmedi. 1939 yılında SiO2 ile film hazırlanabileceğini 

ortaya koyan Geffcken, önemli bir adım atmış oldu. 1953 yılından sonra sol-gel yöntemi yaygınlaşmıştır (Klein, 

1988). Sıvı içerisinde askıda kalmış kolloidal taneciklerden oluşan çözeltiye “Sol” denir. Oluşan bu solün sıvı faz 

içerisinde 3 boyutlu ve sürekli bir ağ yapısı oluşturmasına ise “Jel” denir. Sol, katı malzemenin sıvı süspansiyon 

içindeki haline verilen isimdir. Katı maddeler, sıvı içinde dağılmış olarak dururlarsa bu sisteme sol denir. 

Moleküller arası Van Der Walls ve elektriksel itme kuvvetlerinin etkisi yerçekimi kuvvetine göre daha fazla 

olduğu için solü meydana getiren malzemeler dibe çökmez. İşte bu molekül çözelti içinde genişleyerek büyük bir 

boyuta ulaşırsa bu maddeye jel denir. Katı yapının devamlılığı, jele elastik bir özellik kazandırır (Şekil-2) 

(Pehlivan, 2000).  

 

Bir sol-jel sürecinde ana malzeme çözücü içinde çözünüp bir seri hidroliz ve polimerizasyon tepkimeleri ile 

kolloidal bir yapı olan “sol”e dönüşür. Sol-jel yöntemi, kolloidal boyuttaki kristal olmayan tanecikleri kullanarak 

sulu veya susuz bir  ortamda, metal oksitlerin kararlı çözeltilerinin hazırlanmasına dayanır. Kolloidal olarak 

kullanılan tanecikler, 500 nm ve daha altındaki boyutlara sahip taneciklerdir ve optik mikroskopla görülemezler, 

çünkü en büyük boyutları ışığın dalga boyuna eşittir. Bu yöntemde temel özellik, sulu bir çözücü içerisinde metal 

bileşiklerini, kendi başlangıç birimlerine dağıtmaktır. Bu amaçla çeşitli başlangıç maddeleri kullanılmaktadır. 

Sol-jel sentezlenmesi başlangıç maddelerine göre ikiye ayrılır: 

1-  Metal-organik: Organik çözücülerde metal alkoksitler ile yapılır. 
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2- İnorganik: Sulu çözeltilerde (klorür, nitrat, vb) metal tuzları ile yapılır. Bu yol maliyeti düşüktür ama 

reaksiyonlarının kontrolü zordur.  

Sol-jel sentezlenmesi zamana bağlı bir dizi işlem adımı ile oluşur. İlk adım çözelti oluşturma adımıdır. Bu adımda 

çeşitli başlangıç maddeleri uygun çözücülerle reaksiyonu neticesinde homojen çözelti hazırlanır. 

Çözelti hazırlamadan sonra ürüne kadar ki sol-jel adımları hidroliz, polimerizasyon, yoğunlaşma, jelleşme, yıkama 

ve yaşlandırma şeklindedir (Şekil-3). Bu yöntemde taşıyıcılar, çok yüksek dönme hızında, örneğin 1500-4000 

devir/dakika hızla döndürülürler (Şekil-4)(Bornside ve ark., 1997). 

 

 
 

 
 

Sert bir tabaka veya az eğimli taban üzerine ince film üretmek için kullanılan bir işlemdir. Bu işlem için kullanılan 

taban daha küçük bir boyuta indirilir. 

Bu yöntemde, film kalınlığının düzgün olmasında iki ana kuvvet etkendir. Bunlar; taşıyıcı üzerine damlatılan 

sıvının radyal bir şekilde dışa doğru akmasına neden olan merkezcil kuvvet ve ters yöne doğru olan sürtünme 

kuvvetidir. Döndürme safhasındaki merkezcil kuvvet, yer çekim kuvvetinin ihmal edilmesine sebep olur. Böylece 

filmin incelme aşamasında sadece merkezcil kuvvet vardır (Şekil-5) (Özüilerigiden, 2012). 
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Döndürerek kaplama yönteminde kaplama yapılacak malzeme bir taşıyıcının üzerine yatay olarak yerleştirilir ve 

radyal yönde döndürülürken üzerine hazırlanan sol-jel çözeltisi damlatılır ve sol merkezkaç kuvvetinin etkisiyle 

kaplanacak materyal yüzeyine yayılarak istenen kalınlıkta ince film kaplama elde edilir (Şekil-6). 

 

 
 

 
Film üretimini etkileyen parametreler; su/alkoksit oranı, alkoksitteki alkil grubu, katalizin konsantrasyonu, ph 

çözücü konsantrasyonu, hidroliz ortamı, reaksiyon süresi ve reaksiyon sıcaklığıdır (Şekil-7). 
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AVANTAJLARI 
Homojen bir yapıya sahip ince filmler üretilebilir. Altlık boyutundan bağımsız olarak az miktarda kaplama sıvısı 

yeterlidir. Çok hızlı bir  metottur. Çevreye zararsızdır. Enerji tasarrufu sağlar.Yüzeye birden çok kaplama 

yapılabilir. Gerekli alet ve malzeme kolaylıkla temin edilebilir. Saf kaplama elde edilebilir. İnorganik ve hibrit 

(inorganik-organik) materyallerin üretimine imkan sağlar. 

 

DEZAVANTAJLARI 
Metal alkoksitlerin yüksek maliyeti ve sağlığa zararları. Sol-jel sürecinin uzun zaman alabilmesi, aşamalı olması 

ve kontrolünün zorluğu. Jel oluşumu sırasında viskozitenin sabit tutulmasındaki zorluklar. Alttaş üzerine 

damlatılan damlacığın tüm yüzeye homojen olarak dağılamaması. Çözücünün hızlı buharlaşması ve buna bağlı 

olarak film kalınlığı kontrolünün zorluğu. Alttaş boyutlarında kısıtlılık. 
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Özet 

Nanobilim ve nanoteknolojinin odak noktalarι, bir malzemenin boyutu küçüldükçe malzemeye ait yeni özelliklerin 

ortaya çıktığının görülmesidir. Boyutlar nanometre ölçeklerine yaklaşırken malzemenin fiziksel özellikleri 

kuantum mekaniğinin kontrolüne girmekte, elektron durumlarının fazı ve enerji spektrumunun kesikli yapısı daha 

belirgin bir hal almaktadır. Nanoteknolojiden en yoğun etkilenecek sektörlerden biri de enerji sektörüdür. 

Dünyadaki yakıt rezervlerinin giderek azalması ve bu tür kaynakların kullanımıyla oluşan hava ve çevre kirliliği 

nedeniyle son yıllarda enerji üretimi alanındaki araştırmaları yoğunlaştırmıştır. Nanoteknoloji; bir yakıt kaynağı 

olarak hidrojenin kullanılması, depolanması ve üretiminde kritik rol oynar. Çevre kirliliğine yol açmadan çeşitli 

alanlarda kullanılabilecek esnek bir yakıt olan hidrojen, 21. yüzyılın yakıtı olarak düşünülmekte; üretimi, 

taşınması, depolanması ve kullanılmasına ilişkin teknolojilerin geliştirilmesi için çok kapsamlı programlar 

yürütülmektedir. 

Anahtar Kelimeler: Nanoteknoloji, Hidrojen Enerjisi, Yenilenebilir Enerji. 

NANOTEKNOLOJİ 

Nanoteknoloji uzmanlarının amaçları “özgünlük”, “yenilik” ve “maddenin temelinden kazanılan en iyi özellikleri” 

sunmaktır. Günümüz Dünyasında ve gelişen teknoloji içinde nanoteknoloji de bu doğrultuda önemli bir yer 

almaktadır. 

1800’lerde yaşanan sanayi devrimi, ardından 1900’lerin başında otomotivde yaşanan büyük gelişmelerle otomotiv 

devrimi, 1950’lerde ise fizikteki kuantum mekaniği kuramlarının ortaya çıkması ile beraber bilişim ve bilgisayarda 

görülen inanılmaz hızlanmalar, bilişim devrimi diyebileceğimiz önemli yeniliklerdir. Bu gibi gelişmeler oldukça 

insanoğlunun  malzemeyle olan ilişkisi gittikçe artmış, yine devrim niteliğinde olabilecek maddeyi atomik 

boyutlarda inceleyip işlemek fikri ve uygulamaları, bilim ve teknolojiye yeni bir boyut kazandırmıştır. İşte yeni 

devrim ve gelecek yüzyılın teknolojisi diye adlandırılan bu gelişmeler dönemi: nanobilim ve nanoteknoloji 

dönemidir. (Şekil 1) 
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Nano kelimesi Yunanca nannos kelimesinden gelir ve “küçük yaşlı adam veya cüce” demektir. 

Nanoteknoloji maddeyi dolaylı olarak atom boyutuna, yani “nano-boyutuna” indirgeme işidir. 

Bir karıncanın başının genişliği bir milyon nanometre, vücuttaki bir kan hücresinin büyüklügü bin nanometre, 

DNA molekülleri yaklaşık 2.5 nanometre, atomların çapları ise nanometrenin onda biridir. Özellikle DNA 

molekülü nano boyutlarda olan doğal bir nano üründür ve bu ölçeklerdeki tasarımın mükemmelliğini 

göstermektedir . 

Kullanılan mühendislik malzemelerinin birçok özelliği mikrometre düzeyindeki iç yapılarından 

kaynaklanmaktadır. Nano ölçekte üretilen malzemelerin üstün özellikleri de mikro metreden 10 veya birkaç yüz 

kat daha küçük yapılarına dayanmaktadır. 

Nanoteknoloji,  maddeyi dolaylı olarak atom boyutuna, yani “nano-boyutuna”  indirgeme işidir. Yapılan 

araştırmalar bir malzemenin boyutu küçüldükçe malzemeye ait yeni özelliklerin ortaya çıktığını göstermektedir. 

Boyutlar nanometre ölçeklerine yaklaşırken malzemenin fiziksel özellikleri kuantum mekaniğinin kontrolüne 

girmekte, elektron durumlarının fazı ve enerji spektrumunun kesikli yapısı daha belirgin bir hal almaktadır. Daha 

da önemlisi, malzemeyi oluşturan atom sayıları 100’ler düzeyine inince, atomsal yapının geometrisi, hatta atom 

sayısının kendisi bile fiziksel özelliklerin belirlenmesinde etken rol oynamaktadır.  

Nano ölçeklerdeki bir yapıya yeni eklenen her atomun fiziksel özelliklerde neden olduğu değişiklikler, bu atomun 

cinsine, nano yapının türüne ve geometrisine bağlı olarak farklılık gösterir. Nano yapının iletkenliği, o yapıya tek 

bir atom eklense bile değişebilmektedir. Benzer şekilde, nano ölçeklerde atomlar arası bağ yapısı da değişikliğe 

uğrayabilmekte; mekanik olarak malzeme güçlenirken ya da zayıflarken, elektronik olarak iletkenlik özelliği 

tümüyle değişebilmektedir. Örneğin, yarıiletken olarak bilinen ve çağımızın en önemli malzemesi olan 

silisyumdan yapılan bir telin çapı nanometreye yaklaşırken tel iletken bir karakter sergilemeye başlamaktadır. 

Yine, bizmut kristali ile bizmut nano teli incelendiğinde; bizmut kristali makroskopik ebatta yarımetal bir malzeme 

karakteri gösterirken, nanotel halinde yarıiletken bir malzeme özelliği göstermeye başlamaktadır. 

Aynı atomlardan oluştuğu halde geometriler değişince biribirinden apayrı davranışa sahip iki farklı malzeme 

karşımıza çıkmaktadır, üstelik her iki yapıda da atomların birbirlerine bağlanma şekilleri de aynıdır. Bu örnekler 

bize maddenin elektronik özellikleri, optik özellikleri gibi özelliklerinin boyutla degiştiğini göstermektedir. 

Buradan; malzemelerin nano ölçekteki yapılarını kontrol etmeyi başarmakla birçok özelliği ve dolayısıyla işlevleri 

de kontrol edilebilmiş olacağımız sonucunu çıkarabiliriz. 

Son yıllarda disiplinlerarası bir bilimdalı haline gelen Nanoteknolojinin; kozmetik, tekstil, sağlık, ve daha pek çok 

kullanım alanı bulunmaktadır (Şekil 2 ve Şekil 3). 
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Yalıtkan halde bulunan tekstil yüzeylerini iletken materyal hale getirmek için, gümüş ve bakır gibi iyi iletken 

özellik gösteren metal lifleri veya ipliklerin yanı sıra karbon da kullanılmaktadır. Bunların dışında iletken 

polimerler kullanılarak veya galvanik kaplama ile iletken yüzeyler elde edilebilir. (Şekil 2) 

 

Şekil 3: Nanoteknolojinin diğer bilimdalları ile ilişkisi. 

 

Köpek balıkları üzerinde taramalı elektron mikroskobuyla yapılan incelemelerde, balığın derisinin şeritler içerdiği 

görülmüştür. Şeritler, dikey su girdapları veya su spiralleri oluşturarak suyu balığın vücuduna daha çok yapıştırır 

ve suyun yüzmeye karşı direncini azaltır. Şeritlerin bu etkisi "Ribblet Etkisi" olarak bilinir ve bu konu ile ilgili 

NASA'nın Langley Araştırma Merkezi'nde Ribblet deri araştırmaları yapılmaktadır. 

Son on yıldır da bu etki mayolar üzerinde uygulanmaktadır. Yeni lifler ve yeni dokuma teknikleri ile yapılan 

mayolar, yüzücünün vücudunu sararak suya en az direnç gösterecek şekilde üretilmektedir. Nitekim yapılan 

araştırmalar bu mayoların diğer mayo tiplerine oranla sürtünme direncini %8 azalttığını göstermiştir (Şekil 4) 
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Şekil 4: Köpekbalığı derisinin nano yapısı. 

HİDROJEN ENERJİSİ 

Hidrojen 1500'lü yıllarda keşfedilmiş, 1700'lü yıllarda yanabilme özelliğinin farkına varılmış, evrenin en basit ve 

en çok bulunan elementi olup, renksiz, kokusuz, havadan 14.4 kez daha hafif ve tamamen zehirsiz bir gazdır. 

Güneş ve diğer yıldızların termonükleer tepkimeye vermiş olduğu ısının yakıtı hidrojen olup, evrenin temel enerji 

kaynağıdır. -252.77 °C'da sıvı hale getirilebilir. Sıvı hidrojenin hacmi gaz halindeki hacminin sadece 1/700'ü 

kadardır. 

Hidrojen bilinen tüm yakıtlar içerisinde birim kütle başına en yüksek enerji içeriğine sahiptir (Üst ısıl değeri 140.9 

MJ/kg, alt ısıl değeri 120.7 MJ/kg). 1 kg hidrojen 2.1 kg doğal gaz veya 2.8 kg petrolün sahip olduğu enerjiye 

sahiptir. Ancak birim enerji başına hacmi yüksektir. Hidrojen doğada serbest halde bulunmaz, bileşikler halinde 

bulunur. En çok bilinen bileşiği ise sudur. 

Isı ve patlama enerjisi gerektiren her alanda kullanımı temiz ve kolay olan hidrojenin yakıt olarak kullanıldığı 

enerji sistemlerinde, atmosfere atılan ürün sadece su ve/veya su buharı olmaktadır. Hidrojen petrol yakıtlarına göre 

ortalama 1.33 kat daha verimli bir yakıttır. Hidrojenden enerji elde edilmesi esnasında su buharı dışında çevreyi 

kirletici ve sera etkisini artırıcı hiçbir gaz ve zararlı kimyasal madde üretimi söz konusu değildir. 

 

Şekil 5: Hidrojen enerji sistemi. 

Hidrojen enerjisi; sudan elde edilebilmekte ve yüksek verimlilikle çevre üzerinde hiçbir olumsuz etki yaratmadan 

yararlı bir enerjiye dönüştürülebilmektedir. Birincil enerji kaynaklarının kullanılarak hidrojen üretildiği bu sisteme 

“hidrojen enerji sistemi” adı verilmektedir (Şekil 5). 
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Çevre kirliliğine yol açmadan çeşitli alanlarda kullanılabilecek esnek bir yakıt olan hidrojen, 21. yüzyılın yakıtı 

olarak düşünülmekte; üretimi, taşınması, depolanması ve kullanılmasına ilişkin teknolojilerin geliştirilmesi için 

çok kapsamlı programlar yürütülmektedir. Hidrojenin üretiminde kullanılabilecek kaynaklar arasında hidrolik 

enerji, güneş enerjisi, rüzgar enerjisi, deniz-dalga enerjisi, jeotermal enerji ve nükleer enerji sayılabilir. Ayrıca; 

biyokütleden, doğalgazdan, biyoyakıtlardan ve metanol gibi alkollerden çevre dostu teknolojiler kullanılarak 

hidrojen üretimi konusunda önemli gelişmeler kaydedilmiştir. Hidrojenin son kullanımı ile ilgili teknolojilerde de 

önemli bir sorunun olmadığı kabul edilebilir. Ancak hidrojenin taşınması ve depolanması ile ilgili problemler, 

hidrojen enerjisine geçişteki en önemli engeller olarak varlıklarını sürdürmektedirler. 

 

Şekil 6: Nanoteknoloji ve nano-enerji. 

Nano teknolojiden en yoğun etkilenecek sektörlerden biri de enerji sektörüdür (Şekil 6). Dünyadaki yakıt 

rezervlerinin giderek azalması ve bu tür kaynakların kullanımıyla oluşan hava ve çevre kirliliği nedeniyle son 

yıllarda enerji üretimi alanındaki araştırmaları yoğunlaştırmıştır. Nano-kompozitlerin yaygın olarak kullanılması 

ile daha yüksek verimliliğe sahip motorların ve dolayısı ile daha temiz, çevre dostu ulaşım sistemlerinin kurulması 

mümkün olacaktır. 

Nanoteknoloji; bir yakıt kaynağı olarak hidrojenin kullanılması, depolanması ve üretiminde kritik rol oynar. 

Hidrojen büyük bir enerji kaynağı olarak hidrokarbonların (fosil yakıtların) yerine geçme potansiyeline sahiptir. 

Nanoteknoloji, hidrojen yakıt kaynaklarının geliştirilmesinde dolayısıyla hidrojen verimliliğinin sağlanmasında 

önemli rol oynamaktadır (Şekil 7). 
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HİDROJEN DEPOLAMA 

Hidrojen kullanımının fazla olduğu yerlerde depolama önemlidir; örneğin, araç yakıtı olarak kullanıldığında araç 

deposunun en az bir benzin deposu kadar güvenli ve bir depo benzinin kat edebildiği kadar yol alabilecek 

kapasitede olması önemlidir. Hidrojen depolama genel olarak üç şekilde yapılabilir; 

• Basınçlı tankta sıkıştırılmış gaz halinde depolama,  

• Sıvılaştırılmış halde özel izolasyonlu tanklarda depolama,  

• Özel katı maddeler içinde absorblatılarak depolama. 

1) Sıkıştırılmış Hidrojen: Hidrojenin sıkıştırılmış halde taşınması yıllardır uygulanan bir taşıma yöntemidir. 

Hidrojen 800 bar basınca kadar sıkıştırılarak depolanabilir. Ayrıca, doğal gazın depolanmasında uygulanan 

teknolojiler hidrojen için de kullanılabilir. Sıkıştırılmış hidrojen depolama tankları çelik, kompozitle (özel 

alaşımlar) kaplanmış aluminyum veya kompozitle kaplanmış plastik malzemelerden yapılır. Bunlardan en 

ekonomik olanı çelik malzemedir, fakat fazla ağır olduğundan sabit depolamalar için uygundur. Ancak taşıtlarda 

kullanılacak depo tanklarının hafif kompozit malzemelerden yapılması gerekir; bunlar 350 bar basınca kadar 

(ağırlıkça %10-12 hidrojen) güvenle kullanılabilmektedir. Halen 700 bar basınca dayanıklı hafif kompozit 

malzemeler üretimine yönelik çalışmalar devam etmektedir. 

2) Sıvılaştırılmış Hidrojen: Hidrojen, süper izolasyonlu vakumlu tanklarda -253 °C'da sıvı halde (LH2) 

depolanabilir. Sıvı hidrojen uzun mesafe yolcu araçlarında, uçaklarda ve uzay araçlarında çok avantajlı bir yakıttır. 

Bu konuda uzun yıllardır yapılan araştırmalarla uygulama için önemli veriler elde edilmiştir. Günümüzde sıvı 

hidrojen uzay araçlarında kullanılmaktadır, ancak kara araçlarında kullanıma geçilmesi daha sonraki yıllarda 

olabilecektir.  

3) Metal Hidrürler: Bazı metaller ve alaşımlar, normal basınç ve sıcaklıkta hidrojen absorblayarak hidrür 

bileşiklerini meydana getirirler; hidrürler, hidrojen ile bir veya daha fazla başka elementler içeren kimyasal 

maddelerdir. Bir metal hidrür tankta bir ısı alışveriş sistemi ile metal granülleri bulunur. Metal granüller, tıpkı bir 

süngerin suyu emmesi gibi hidrojeni absorblar. Isı alışveriş sistemiyle tanka hidrojen doldurulurken ısı çekilir, 

tank boşaltılırken de ısı verilir; metal hidrür ısıtıldığında absorbladığı hidrojeni serbest bırakır. Metal hidrür 

oluşumunda; hidrojen gazı metal ara yüzeylere doğru gider, buralarda herbir hidrojen molekülü iki hidrojen 

atomuna ayrılır ve metal granüller tarafından absorblanır; böylece metalik matriks içinde depolanır. Metal hidrür 

sistemi pahalıdır ve hidrojenin doldurulması uzun zaman alır. Fakat depolama ve taşımada çok güvenlidir; örneğin 

tankın delinmesi halinde ısı sistemi hemen soğutmaya geçerek hidrojen kaçağını engeller. Güvenlik yönünden 

benzin depo tanklarından daha üstündür. 

Ticari amaçlı kullanılabilen birkaç metal hidrür vardır. Bu tür depolamada en önemli dezavantaj depolanan 

hidrojene kıyasla metal hidrürün fazla ağır bir malzeme olmasıdır. Araştırmacılar tarafından daha ucuz, daha hafif 

ve daha fazla hidrojen absorblayabilen, ayrıca absorbladığı hidrojeni daha düşük sıcaklıklarda serbest bırakacak 

alaşımlar üzerinde çalışmalar devam etmektedir. Yeni bulunan bazı alaşımlar %5 kadar hidrojen tutabilmekte ve 

içerdiği hidrojeni 100 °C'da bırakmaktadır. 

Sonuç olarak, Nanoteknoloji ile çalışarak; insanların yaşam standartlarını ve kalitesini yükseltebilir, onlara daha 

sağlıklı ve daha güvenli bir yaşam sunabilir, ulusal gelir düzeyinin yükselmesinde önemli bir rol üstlenebilir, 

yenilikçi, devrimci ve atılımcı üretime dair örnekler oluşturabilirsiniz. 
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Abstract 

Open source software platforms support open exchange, collaborative participation, rapid development and 

modifiable content to lessen the burden of software development. As they prioritize use, distribution, study and 

modification of software, they often do not give enough attention to a very important aspect of every software: 

Usability. In this study, we investigated the usability of FIWARE, an open source platform which provides various 

API’s to speed up smart application development. As the FIWARE community is not only formed by technology 

developers but also learners, the usability of the platform becomes essential to judge its acceptance and spread 

among the community. In order to assess the usability of the platform, 15 senior computer engineering students 

participated in a user experience testing with a follow-up individual in-depth interview using SUMI and WAMMI 

questionnaires. The participants were also asked to judge the platform’s website whose usability was also in the 

focus of the current study. The results indicate that open source platform should consider common usability 

constraints and standards in order to secure their acceptance by the community. 

 

Keywords: Fiware, Generic Enablers, WAMMI, SUMI, Usability 

 

1. INTRODUCTION 

Open Source Software (OSS) refers to software released under a license that allows the end user to freely use, 

distribute and modify the source code of the program. Nowadays, open source applications are widely used by 

developers. Open source software platforms support open exchange collaborative participation and rapid 

development. When a software is professionally developed, it goes through many stages. One of these stage is to 

meet the requirements of the software and to test its usability.  

When developers develop an open source application, they publish it if the application fulfills its function, but this 

is often troubled, because some usability phases that are forgotten or ignored during software development will 

cause some negative effects for those who will use the open source applications developed. Not testing the usability 

of a platform can cause a decrease in popularity, and subsequently, low number of users, misuse of the software 

function, or no use of the software. It can also decrease the trust in software and software developers, and cause 

the users to use other alternatives similar to the software. Since developers often do not give enough attention to 

very important task in software development process: Usability, quality of software worsens from the perspective 

of users. Any product including OSS is successful only if it carries the characteristics desirable by its users [1]. 

Usability is defined in ISO/IS 924111(1998) as “The extent to which a product can be used by specified users to 

achieve specified goals with effectiveness, efficiency and satisfaction in a specified context of use.” According to 

this definition, Usability does not only mean a pleasant looking interface [2], but also a contextual relation with 

the users. 

There are three types of tests: inquiry, inspection, and formal usability testing [4]. This study falls into the first 

category because we employed a user testing which is conducted in a scenario-based environment, and inquired 

the participants after performing the actions. In usability testing metrics must be defined precisely [3]. In Human-

Computer Interaction (HCI) field, efficiency, effectiveness, satisfaction, learnability, memorability, error 

prevention, flexibility, and attitude guess ability are generally used as metrics [5]. We have used the same metrics 

to evaluate the quality of Fiware. 
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It becomes more significant and different with open source software (OSS) because OSS development is 

performed by a developer whose mindset could be blind to end user perspectives [6-7]. OSS are generally not 

usable due to the fact that they are developed by engineers for engineers. In other words, most open source software 

favor other developers who already know the aim of the software and can customize it, which makes OSS very 

difficult to be learned and adjusted by the users other than experienced engineers. In this paper, we have performed 

a scenario based usability test for the usability assessment of the Fiware technologies. Fiware is an open source 

framework. It provides API modules, called Generic Enablers (GE), to rapidly develop smart solutions.  

2. MATERIALS AND METHODS 

15 senior students of computer engineering participated in a usability experiment on a PC. They were asked to 

find what Fiware and Fiware Generic Enablers are using a browser on PC. After that the participants were asked 

to fill  the Website Analysis and Measurement Inventory Test1. The second task was to choose Fiware Generic 

enablers to develop two simple applications: 

1. Smart Medicine Box: An application that receives a drug’s code and retrieves information about it. 

2. Needy Animal Map: An application to locate an animal in need and to let officials know about it. 

The participants were finally asked to develop a simple application using a Fiware generic enabler (Application 

mash-up/Wirecloud) which offer a next-generation end-user centred web application mashup platform aimed at 

leveraging the long tail of the Internet of Services. In this part, the participants were asked to use Application 

mash-up: a simple input box widget, and a Google map viewer widget. The participants were expected to connect 

these widgets properly to each other. Once the widgets were connected, the user must be able to enter his hometown 

information in the input box and locate the address on the Google map viewer widget. When the all tasks were 

done, the participants filled the Software Usability Measurement Inventory Test [8] for the generic enabler. 

Start and end time for these tasks were recorded. In this scenario-based usability testing, we wanted to test the 

followings 

 Intuitive design, which understanding the architecture and navigation of the site 

 Ease of learning: how fast a new user can accomplish basic tasks (For example, find out what Fiware is, 

what a GE is, download a GE, and such) 

 Efficiency of use: How fast an experienced user can accomplish tasks 

 Memorability: after visiting the site, if a user can remember to use it in future visits 

 Error frequency and severity: how often users make errors while using the system, how serious the errors 

are, and how users recover from the errors. Errors can be considered as wrong clicks, getting lost while 

navigating. 

 Subjective satisfaction: If the user likes using the system or not. 

Besides the scenario-based user testing, we also tested the Fiware Website2 to evaluate its readability. The website 

readability analysis was performed to understand following characteristics. 

 Ease of Comprehension: Is the content easy to understand and internalize? Are the words being used 

familiar to the average Internet user or are they too complex and uncommon? Are sentences and 

paragraphs as concise as possible? 

 Legibility: Are fonts big enough? Is there enough contrast between the text and its background? 

                                                 
1 http://www.wammi.com 
2 https://www.fiware.org 
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 Reading Enjoyment: Would users appreciate and enjoy the content? Is the information accurate, of high 

quality and well-written? Do font characteristics such as size, spacing and color make reading longer 

passages easy or do they strain the eyes? 

 Website Statistics: Online tools are used to calculate readability scores of the website and compared 

against possible competitors. 

3.RESULTS 

The website readability results are given in Table 1. 

 

Summary Value 

Total sentences 809 

Total words 1657 

Average words per Sentence 2.05 

Words with 1 Syllable 653 

Words with 2 Syllables 273 

Words with 3 Syllables 344 

Words with 4 or more Syllables 387 

Percentage of word with three or more syllables 44.12% 

Average Syllables per Word 2.28 

Gunning Fog Index 17.00 

Flesch Reading Ease 11.81 

Flesch-Kincaid Grade 12.00 

 

Gunning-Fog Index indicates that the website is understandable mostly for college graduates [9]. Similarly, Flesch 

Reading Ease and Flesch-Kincaid Grade scores show that the website is very difficult to read [10] and it is not 

easy to understand. 

For the analysis the scenario-based tasks, we used WAMMI and SUMI. WAMMI has questions with scales from 

1 to 5 (5 being strongly agree) while SUMI questions are on a 1-to-3 scale (3 means agree). Each participant 

finished all tasks around 45 minutes.  

For WAMMI, the participants reported that 

• The website has no introductory information. 

• It is difficult to move around. 

• It is not quick to find something on it. 

• Search filter on the website is not easy to use 

• The links work quickly 

• It is easy to contact people 

For SUMI, participants reported that 
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• Instructions and prompts for GEs are not sufficient. 

• They sometimes do not know what to do next. 

• Documentation is very weak. 

• GEs seems to be awkward and not standard. 

• Users were not taken into consideration 

• Error prevention messages are not adequate. 

• It was not easy to move around to do the task. 

• Users need assistance frequently. 

• Generic enablers work slowly. 

• Generic enablers are satisfying and enjoying 

 

4. DISCUSSION 

The readability analyses showed that Fiware’s website content does not contain enough information for first-time 

visitors. Moreover, it requires at least 12 years of formal and technical training to understand the content. Indeed, 

it offers a programming technology and a specific product. However, it needs to provide content for users with 

different levels of experience. The authors believe that the content should be augmented in three levels: beginner, 

elementary, and advanced users. As they navigate, the users should be able to browse in appropriate level. 

WAMMI results indicate that filtering and searching mechanism of the website should be improved. Fiware 

website was perceived more positively than GEs by the first-time users. SUMI results show that the generic 

enablers are hard to learn by the first time users. Video tutorials for developing simple applications would be 

helpful for the users. It would be beneficial to provide tutorials and discussion platforms for two levels: GE 

Beginners and GE Experienced Users. Descriptions for Generic Enablers are not enough. Generic Enablers work 

slowly and they are not bug-free. Moreover, although users enjoyed GEs mechanism and the flexibility provided 

by them, GE error messages must be improved and made more readable. 

5. CONCLUSION 

Open source software platforms support open exchange collaborative participation and rapid development. 

However, they tend to neglect usability aspects. Such platforms should be tested with the first-time-users at 

multiple different levels. The language level and the amount of the documentation and help tips are very important 

for open source platforms.  

The results of our case study point to the weak usability of Fiware website and GEs considering the lack of 

introductory information, complex filtering and insufficient documentation. On the other hand, Fiware is observed 

to have high potential to spread among the community with its satisfying and enjoying GEs.  

We would like to run the same scenarios with experienced software developers in order to understand Fiware’s 

acceptability and usability for high-level users because we believe that open source platforms should consider 

common usability constraints and standards in order to secure their acceptance by the entire community. As time 

is the most valuable asset of this millennium, people make up their minds very quickly about a product by quickly 

checking its cover and function, which in our case are the website and GE usability. 
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A limitation of our experiment is that only two GEs were studied, which clearly may not reflect the comprehensive 

situation of the entire platform. Therefore, future studies will not only cover developers with different experience 

levels, but also different GEs from various categories.  
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